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A campanha ainda não começou, mas os partidos já estão no prazo das conven-
ções para escolha dos candidatos a prefeitos e vereadores. Obviamente que as elei-
ções de novembro serão as mais complicadas desde a redemocratização do país.

   Eleições desafiadoras
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MUDANÇA : Lobão Filho assume PSL de olho em Brasília

A reforma administrativa apresentada ontem (3) pelo governo federal prevê a 
criação de novos tipos de vínculos e maior tempo para efetivação no car-
go. Secretários do Ministério da Economia falaram em entrevista coletiva 
sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Nova Administração 

Pública. A matéria prevê a criação de novos vínculos. O regime jurídico 
único dará lugar a vínculos distintos. No ingresso por concurso público, 
haverá estabilidade após três anos para cargo típico de Estado e o cargo por 
prazo indeterminado.

Pré-candidato 
Adriano  Sarney 

visita  redação do 
Grupo O Imparcial
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SÉRIE D
Moto Club e 
Juventude 
conhecem 

adversários
A CBF divulgou a nova 

tabela básica da Série D 
do Campeonato Brasi-

leiro, que ainda pode so-
frer alterações por conta 
de algumas indefinições 
nos Campeonatos Esta-
duais, assim como acon-
tece aqui no Maranhão, 
que a competição ainda 

está em curso. 
 PÁGINA 11

ENVESTIGAÇÕES

Seis pessoas podem 
estar envolvidas  no 

caso da morte de 
idosa em Ribamar 

PÁGINA 10

Viúva é suspeita 
de mandar matar 

professor na 
Cidade de Viana
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SÉRIE B
Pimentinha 
acerta volta 
ao Sampaio

Corrêa
Mesmo ainda faltando muitos 

jogos a serem cumpridos 
na Série B do Brasileiro,  a 

posição do Sampaio Corrêa 
na competição não é 

nada animadora e o clube 
já começa a negociar a 

contratação de mais reforços.  
O primeiro deles deverá 
ser o conhecido atacante 

Pimentinha
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Prefeito Edivaldo vistoria obras de Pátio de Compostagem e 
usinas de beneficiamento de resíduos no Aterro da Ribeira
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Ponte Verde  
melhora 
mobilidade 
urbana na 
Grande Ilha
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O governador 
Flávio Dino, 

acompanhado 
do secretário 
de Estado da 

Infraestrutura 
(Sinfra), Clayton 

Noleto, e do 
secretário 

de Governo 
(Segov), Diego 

Galdino, 
inauguraram a 

obra
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Es tá gio pro ba tó rio

Des li ga men to de ser vi dor

Acu mu la ção de car gos

Eli mi na ção de be ne fí ci os

Fa ses da mu dan ça

PROPOSTA

Reforma Administrativa
cria novos vínculos
A

re for ma ad mi nis tra ti va apre- 
sen ta da on tem (3) pe lo go- 
ver no fe de ral pre vê a cri a ção
de no vos ti pos de vín cu los e

mai or tem po pa ra efe ti va ção no car- 
go. Se cre tá ri os do Mi nis té rio da Eco- 
no mia con ce dem nes te mo men to en- 
tre vis ta co le ti va so bre a Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal (PEC) da No- 
va Ad mi nis tra ção Pú bli ca.

A ma té ria pre vê a cri a ção de no vos
vín cu los. O re gi me ju rí di co úni co da rá
lu gar a vín cu los dis tin tos. No in gres so
por con cur so pú bli co, ha ve rá es ta bi li- 
da de após três anos pa ra car go tí pi co
de Es ta do e o car go por pra zo in de ter- 
mi na do.

No in gres so por se le ção sim pli fi ca- 
da, ha ve rá vín cu lo por pra zo de ter mi- 
na do, que subs ti tui rá a con tra ta ção
tem po rá ria, e ain da car gos de li de ran- 
ça e as ses so ra men to, em subs ti tui ção
a car gos co mis si o na dos e fun ções
gra ti fi ca das.

Se gun do o mi nis té rio, o es tá gio
pro ba tó rio atu al  é uma “me ra for ma- 
li da de”. No Exe cu ti vo fe de ral, o per- 
cen tu al de ser vi do res des li ga dos no
pe río do de es tá gio pro ba tó rio (da do
de 2016 até ju nho de 2019) é de 0,4%.

Na pro pos ta, o es tá gio pro ba tó rio
ce de lu gar ao vín cu lo de ex pe ri ên cia,
que du ra rá pe lo me nos dois anos. Es- 
sa eta pa pas sa a fa zer par te do con- 
cur so pú bli co em que não há di rei to
au to má ti co ao car go e os mais bem
ava li a dos ao fi nal do vín cu lo de ex pe- 
ri ên cia se rão efe ti va dos. Após o vín- 
cu lo de ex pe ri ên cia, ha ve rá ain da um
ano de ex pe ri ên cia an tes de o ser vi dor
pas sar a ter es ta bi li da de.

O des li ga men to de ser vi dor atu al- 

men te ocor re por sen ten ça ju di ci al
tran si ta da em jul ga do. Há ain da a
pos si bi li da de de des li ga men to por in- 
fra ção dis ci pli nar, que não tem re gu- 
la men ta ção. Se gun do o Mi nis té rio da
Eco no mia, no go ver no fe de ral, em
2018, fo ram des li ga dos 388 ser vi do res
(0,07% da for ça de tra ba lho).

Pa ra o mi nis té rio, o mo de lo atu al é
en ges sa do, com “ma nu ten ção de ser- 
vi do res em ati vi da des em que não há
mais de man da e in ca pa ci da de de
adap ta ções e ajus tes”.

A pro pos ta é que não se rá mais ne- 
ces sá rio aguar dar trân si to em jul ga do
pa ra a de mis são. Va le rá tam bém de ci- 
são ju di ci al pro fe ri da por ór gão co le- 
gi a do. Se rá man ti da a de mis são por
in su fi ci ên cia de de sem pe nho, que de- 
ve rá ser re gu la men ta da por lei or di- 
ná ria e não mais por lei com ple men- 
tar.

Ou tras hi pó te ses de de mis são, pa ra
os car gos com pra zo in de ter mi na do,
se rão de fi ni das em lei. De acor do com
o mi nis té rio, não se rá per mi ti da de- 
mis são ar bi trá ria, por ques tões po lí ti- 
co-par ti dá ri as.

A PEC tam bém pre vê a sim pli fi ca- 
ção das re gras de acu mu la ção de car- 
gos, em que o ser vi dor po de acu mu lar
mais de um car go, ob ser va da com pa- 
ti bi li da de de ho rá rio. A ex ce ção é pa ra
o ocu pan te de car go tí pi co de Es ta do,
em que se rá pos sí vel acu mu lar car go
so men te de do cên cia ou na área de
saú de.

A pro pos ta pre vê a eli mi na ção dos
se guin tes be ne fí ci os: li cen ça prê mio
(a ca da cin co anos, três me ses de li- 
cen ça – não exis te no go ver no fe de ral

des de 1999); au men tos re tro a ti vos; fé-
ri as su pe ri o res a 30 di as por ano; adi- 
ci o nal por tem po de ser vi ço (au men to
au to má ti co do sa lá rio em 1% a ca da
ano); apo sen ta do ria com pul só ria co- 
mo pu ni ção; par ce las in de ni za tó ri as
sem pre vi são le gal; adi ci o nal ou in de- 
ni za ção por subs ti tui ção não efe ti va
(ca sos de so bre a vi so, sem ocu pa ção
efe ti va); re du ção de jor na da sem re- 
du ção de re mu ne ra ção, sal vo por saú- 
de; pro gres são ou pro mo ção ba se a da
ex clu si va men te em tem po de ser vi ço;
e in cor po ra ção ao sa lá rio de va lo res
re fe ren tes ao exer cí cio de car gos e
fun ções.

A pri mei ra fa se das mu dan ças se rá
por meio do No vo Re gi me de Vín cu los
e Mo der ni za ção Or ga ni za ci o nal da
Ad mi nis tra ção Pú bli ca, com o en vio
da PEC ao Con gres so Na ci o nal.

De pois se rão ne ces sá ri os pro je tos
de lei so bre ges tão de de sem pe nho;
mo der ni za ção das for mas de tra ba- 
lho; con so li da ção de car gos, fun ções e
gra ti fi ca ções; ar ran jos ins ti tu ci o nais;
di re tri zes de car rei ras; e ajus tes no Es- 
ta tu to do Ser vi dor.

Na ter cei ra fa se, o go ver no en vi a rá
o Pro je to de Lei Com ple men tar (PLP)
do No vo Ser vi ço Pú bli co, com o no vo
mar co re gu la tó rio das car rei ras; go- 
ver nan ça re mu ne ra tó ria; e di rei tos e
de ve res do no vo ser vi ço pú bli co.

De acor do com o se cre tá rio es pe ci- 
al ad jun to da Se cre ta ria Es pe ci al de
Des bu ro cra ti za ção, Ges tão e Go ver no
Di gi tal do Mi nis té rio da Eco no mia,
Gleis son Ru bin, o en vio des ses pro je- 
tos de lei pe lo go ver no ao Con gres so
vai de pen der do rit mo de tra mi ta ção
da PEC no Con gres so Na ci o nal. “Tra- 
ta-se de ques tões no vas que a PEC es- 
tá tra zen do.”

Reforma abrange os três poderes nas três esferas

GOVERNO DEFENDE QUE MUDANÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA EQUILÍBRIO DE CONTAS

A pro pos ta de re for ma ad mi nis tra- 
ti va apre sen ta da ho je (3) pe lo go ver no
fe de ral abran ge os Três Po de res – Exe- 
cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio – da
União, dos es ta dos e dos mu ni cí pi os.
A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui ção
(PEC) da No va Ad mi nis tra ção Pú bli ca
foi apre sen ta da nes ta quin ta-fei ra pe- 
lo Mi nis té rio da Eco no mia, em en tre- 
vis ta co le ti va vir tu al.

Se gun do o se cre tá rio es pe ci al ad- 
jun to de Des bu ro cra ti za ção, Ges tão e
Go ver no Di gi tal do Mi nis té rio da Eco- 
no mia, Gleis son Ru bin, a mu dan ça
abran ge to dos os fu tu ros ser vi do res
pú bli cos, mas não al te ra as re gras pa- 
ra os atu ais mem bros do Po der Ju di- 
ciá rio, que são os juí zes, de sem bar ga- 
do res e mi nis tros, do Po der Le gis la ti- 
vo – de pu ta dos e se na do res – e do Mi- 
nis té rio Pú bli co, que são pro mo to res
e pro cu ra do res.

“De pen de [de] que ca da po der fa ça
uma pro pos ta ou nos sa pro pos ta se ja
am pli a da pa ra os mem bros. Is so ca be

ao Con gres so”, ex pli cou. On tem (2) à
noi te, o pre si den te da Câ ma ra, Ro dri- 
go Maia, anun ci ou o en vio de vá ri as
pro pos tas pa ra re es tru tu rar os atu ais
car gos ad mi nis tra ti vos na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

As no vas re gras tam bém

não va lem pa ra os

mi li ta res, que não são

en qua dra dos co mo

ser vi do res pú bli cos.

Na en tre vis ta, se cre tá ri os do Mi nis- 
té rio da Eco no mia afir ma ram que as
mu dan ças são ne ces sá ri as pa ra o
equi lí brio das con tas pú bli cas. “Não
te mos a se gu ran ça de que os sa lá ri os

dos ser vi do res po de rão ser pa gos [no
fu tu ro, se na da for fei to]. Não re ce ber
o sa lá rio ou re ce ber de for ma atra sa da
já é re a li da de pre sen te em al guns es- 
ta dos bra si lei ros. O go ver no fe de ral, a
ca da ano, vai se apro xi man do des te ti- 
po de si tu a ção”, dis se Ru bin.

O mi nis té rio não di vul gou o im pac- 
to fis cal da re for ma, por ain da de pen- 
der de pro je tos com ple men ta res que
se rão en vi a dos ao Con gres so. De
acor do com Ru bin, o go ver no aguar da
o an da men to da tra mi ta ção da PEC
pa ra en tão en vi ar ou tros pro je tos.

Se gun do o se cre tá rio es pe ci al de
Des bu ro cra ti za ção, Ges tão e Go ver no
Di gi tal do Mi nis té rio da Eco no mia,
Caio Má rio Pa es de An dra de, o ob je ti- 
vo da re for ma não é so men te cor tar
gas tos, mas me lho rar a ges tão. “Não é
sim ples men te cor tar os gas tos atu ais.
Tem um pro ble ma mai or que é co mo
vo cê faz pa ra ge rir uma or ga ni za ção
per me a da por me ca nis mos dis fun ci- 
o nais”, afir mou.

De sem pe nho

RE FOR MA AD MI NIS TRA TI VA

Te mas po lê mi cos
fi cam de fo ra

O go ver no de ci diu fa ti ar a pro pos ta de re for ma ad mi- 
nis tra ti va pre vis ta pa ra ser en ca mi nha da nes ta quin ta-
fei ra (3/9) ao Con gres so, em uma es tra té gia pa ra evi tar
re sis tên ci as lo go no iní cio das dis cus sões. Fi ca rão de fo- 
ra da pri mei ra eta pa os pon tos mais po lê mi cos, co mo
re mu ne ra ção ini ci al dos ser vi do res, fai xas sa la ri ais pa ra
pro gres são de car rei ra, car gos que per de rão a es ta bi li- 
da de e as fun ções que se rão ex tin tas. A Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal (PEC) tra rá ape nas as di re tri zes
ge rais da re for ma.

Fi cou acer ta do tam bém que a mai o ria dos pro je tos
des ti na dos à re gu la men ta ção de pon tos es pe cí fi cos se rá
en ca mi nha da ao Con gres so após a apro va ção da re for- 
ma. Já os dis po si ti vos que não de pen dem de al te ra ção
cons ti tu ci o nal po de rão ser apre sen ta dos pe lo Exe cu ti vo
en quan to a PEC es ti ver tra mi tan do.

A pro pos ta do go ver no de fi ne três ní veis de es ta bi li- 
da de no fun ci o na lis mo. No pri mei ro es ta rão as car rei ras
tí pi cas de Es ta do, co mo di plo ma tas, mi li ta res e au di to- 
res fis cais, que se gui rão am pa ra dos por re gras se me- 
lhan tes às atu ais, en tre as quais a se gu ran ça no car go. A
de fi ni ção da lis ta de car rei ras, po rém, de ve ser ob je to de
re gu la men ta ção pos te ri or à apro va ção da PEC.

Em re la ção aos de mais ser vi do res con cur sa dos, ha ve- 
rá um con tra to de tra ba lho por tem po in de ter mi na do,
com es ta bi li da de mais fle xí vel. Des sa for ma, o go ver no
te ria mais fa ci li da de pa ra de mi tir ser vi do res em ra zão
de res tri ções fis cais.

Em um ter cei ro ní vel, sem es ta bi li da de, es ta rão tra- 
ba lha do res que po de rão ser con tra ta dos com pra zo de- 
ter mi na do. A in ten ção do Exe cu ti vo é re pas sar a es ses
fun ci o ná ri os ape nas de man das pon tu ais e tem po rá ri as.

A fle xi bi li za ção da es ta bi li da de no fun ci o na lis mo, vis- 
ta co mo ins tru men to de re du ção de cus tos pe lo go ver- 
no, é con si de ra da pe los crí ti cos, po rém, co mo uma
ame a ça à li su ra no ser vi ço pú bli co, já que os fun ci o ná ri- 
os fi ca ri am à mer cê de pres sões po lí ti cas.

O fa ti a men to di vul ga do nes ta quar ta-fei ra (2/9), no
en tan to, é pra xe. “Não exis te re for ma ad mi nis tra ti va de
uma ta ca da só. O go ver no não po de fa zer tu do no pri- 
mei ro mo men to, em res pei to ao pro ces so le gis la ti vo. A
prin cí pio, tem que me xer na Cons ti tui ção, nos fun da- 
men tos do ser vi ço pú bli co, co mo, por exem plo, es ta bi li- 
da de, re gi me ju rí di co, es tá gio pro ba tó rio, pa ra de pois,
en tão, en ca mi nhar os de mais pro je tos”, es cla re ce Ru di- 
nei Mar ques, pre si den te do Fó rum Na ci o nal das Car rei- 
ras de Es ta do (Fo na ca te).

A PEC a ser apre sen ta da ho je ao Con gres so de ve in- 
cluir tam bém as ba ses pa ra as no vas re gras de ava li a ção
de de sem pe nho, que se rão mais rí gi das, en quan to as
pro gres sões au to má ti cas po de rão ser ex tin tas. Es sa se- 
ria uma das pou cas mu dan ças que pas sa ri am a va ler pa- 
ra os atu ais ser vi do res, não ape nas pa ra os fu tu ros. Por
de ter mi na ção do pre si den te Jair Bol so na ro, a re for ma
ad mi nis tra ti va não de ve atin gir os que já es tão no ser vi- 
ço pú bli co.

Es se úl ti mo pon to, no en tan to, não é una ni mi da de
en tre os ser vi do res. Sér gio Ro nal do da Sil va, se cre tá rio-
ge ral da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res no
Ser vi ço Pú bli co Fe de ral (Cond sef), lem bra que, na re for- 
ma da Pre vi dên cia, o go ver no tam bém dis se que na da
acon te ce ria com os atu ais tra ba lha do res da ad mi nis tra- 
ção fe de ral. “Gran de en ga no. Es tá aí o pre juí zo. Te mos
que tra ba lhar mais anos e con tri buir mais. En tão, o dis- 
cur so de que não atin gi rá os atu ais não nos en ga na”, avi- 
sa.

O de pu ta do Ti a go Mi traud (No vo/MG) ad mi te que já
es tá cla ro que al guns as pec tos na re for ma ad mi nis tra ti- 
va al can ça rão os atu ais ser vi do res. “De pen de do que es- 
ta mos fa lan do. Se é so bre es ta bi li da de, cer ta men te não.
Mas se for so bre de sem pe nho, su per sa lá ri os, es tru tu ra
de car rei ras, re gras de pro gres sões e pro mo ções, en tre
ou tros pon tos, to dos, sem dis tin ção, de vem par ti ci par,
den tro do que for pos sí vel”, afir mou.

Mi traud dis se, na ter ça-fei ra, que a es ta bi li da de não
“é va ca sa gra da, nem ba la de pra ta” e que po de ria ser
dis cu ti da. É um sis te ma que exis te no mun do in tei ro e
pro te ge o fun ci o ná rio, mas não po de ser au to má ti co, já
que o es tá gio pro ba tó rio, se gun do ele, nos ter mos atu- 
ais, é pro to co lar. “A es ta bi li da de tem que ter ade qua ção
pe rió di ca e uma re gra jus ta. Mas, es se pon to, re for ço, só
po de rá mu dar pa ra os pró xi mos ser vi do res”, des ta cou.

Pa ra o de pu ta do Pro fes sor Is ra el Ba tis ta (PV-DF), pre- 
si den te da Fren te Par la men tar Mis ta em De fe sa do Ser- 
vi ço Pú bli co, o as sun to es tá fo ra de ques tão. A es ta bi li- 
da de é fun da men tal pa ra que os ser vi do res atu em de
acor do com a lei, com in de pen dên cia. “É mui to im por- 
tan te que o ser vi dor te nha ga ran ti as de que ele po de
obe de cer às leis, ape sar das ori en ta ções dos seus su pe ri- 
o res e dos ges to res pú bli cos. O que nor teia a ação do ser- 
vi dor é, so bre tu do, a lei”, afir mou o de pu ta do.

“Não é pos sí vel ti rar a es ta bi li da de do ser vi dor em um
país com for te com po nen te pa tri mo ni a lis ta”, des ta ca
Is ra el Ba tis ta. Ou tra pre o cu pa ção do par la men tar é com
a ava li a ção de de sem pe nho. “Ela pre ci sa ser fei ta, mas
não da for ma que vem sen do dis cu ti da, sub je ti va”, afir- 
mou.

O lí der do go ver no no Con gres so, se na dor Edu ar do
Go mes (MDB-TO), adi an tou que um dos pi la res da re- 
for ma ad mi nis tra ti va, ape nas pa ra os no vos ser vi do res,
se rá re du zir o nú me ro de car gos va gos exis ten tes. “Se
tem um per cen tu al gran de de pes so as que se apo sen- 
tam ou mi gram pa ra o se tor pri va do, não vai ter con cur- 
so pa ra pre en chi men to des sas va gas, e is so vai ter um
im pac to gran de”, apos tou, sem dar nú me ros. “O pre si- 
den te se com pro me teu em fa zer es sa re for ma e ele vai
fa zer”, ga ran tiu. Co la bo rou Ro sa na Hes sel.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em meio à corrida eleitoral  para Prefeito de São Luís, ex-senador, torna-se líder
estadual do PSL e anuncia que concorrerá em 2022 a uma vaga na Câmara Federal

TROCA DE COMANDO

Lobão Filho assume
PSL de olho em Brasília
SAMARTONY MARTINS

O
em pre sá rio e ex-se na dor 
Edi son Lo bão Fi lho (MDB) é 
o no vo co man dan te do PSL 
no Ma ra nhão. A con fir ma- 

ção acon te ceu após reu nião na úl ti ma 
quar ta-fei ra (2), em Bra sí lia, com o 
pre si den te na ci o nal do par ti do, Lu ci- 
a no Bi var, que de ci di ram em co mum 
acor do que ele de ve rá ocu par o car go 
de pre si den te da Exe cu ti va Es ta du al, 
no lu gar do ve re a dor Chi co Car va lho.

A no tí cia re per cu tiu no meio po lí ti- 
co, não só pe la tro ca de co man do, mas 
pe la no va mis são que Lo bão Fi lho 
tem, que é for ta le cer a si gla do par ti do 
pa ra as elei ções mu ni ci pais des te ano 
pa ra ve re a dor e Pre fei to de São Luís, 
co mo tam bém o seu pró prio no me 
pa ra o car go de de pu ta do fe de ral em 
2022. De acor do com o pró prio Lo bão 
Fi lho, a me ta da di re ção na ci o nal se ria 
ele ger três no es ta do.

Pa ra evi tar es pe cu la ções se a tro ca 
de co man do es ta du al do PSL cau sou 
al gum ti po de ra nhu ra en tre ele e o ve- 
re a dor Chi co Car va lho, Lo bão Fi lho 
fez ques tão de res sal tar que a re la ção 
en tre os dois con ti nua ex ce len te e 
com um diá lo go aber to de am bas as 
par tes. Ele acres cen tou que tem uma 
re la ção de ami za de com Chi co Car va- 
lho e que os dois es tão con du zin do es- 
ta de ter mi na ção da exe cu ti va na ci o- 
nal do PSL e que acre di ta que a de ci- 
são não vai ge rar ne nhum ti po de atri- 
to.

For ma do em En ge nha ria Ci vil pe la 
Uni ver si da de de Bra sí lia e Eco no mia 
pe la Uni CEUB, Lo bão Fi lho é fi lho e

A CONFIRMAÇÃO  FOI FEITA PELO PRESIDENTE NACIONAL DO PARTIDO, LUCIANO BIVAR

pri mei ro su plen te do se na dor Edi son 
Lo bão e da de pu ta da fe de ral Ni ce Lo- 
bão. O ex-par la men tar as su miu a va ga 
no Se na do Fe de ral tem po ra ri a men te 
no fi nal de ja nei ro de 2008, após seu 
pai li cen ci ar-se pa ra as su mir o Mi nis- 
té rio de Mi nas e Ener gia. E uma se- 
gun da vez após a vol ta de seu ao Mi- 
nis té rio em 2011, re as su min do o 
man da to, após Ed son Lo bão ser re- 
con du zi do à pas ta no go ver no Dil ma 
Rous sef.

Edi nho Lo bão, co mo tam bém é co- 
nhe ci do, é um dos pro pri e tá ri os do 
Sis te ma Di fu so ra de Co mu ni ca ção, 
afi li a da do SBT no es ta do do Ma ra- 
nhão, além de di ver sas em pre sas nos 
mais va ri a dos seg men tos. O ex-par la- 

men tar con cor reu às elei ções de 2014 
com o apoio de seu pai e da ex-go ver- 
na do ra Ro se a na Sarney ao car go de 
go ver na dor do Ma ra nhão ten do co mo 
vi ce, Ar nal do Me lo, de pu ta do es ta du- 
al en tão pre si den te da As sem bleia Le- 
gis la ti va do Ma ra nhão, que tam bém 
era do seu par ti do.

O em pre sá rio te ve co mo prin ci pal 
opo si tor nas elei ções de 2014, o atu al 
go ver na dor Flá vio Di no (PC doB) que 
foi re e lei to pa ra a mes ma fun ção em 
2018. Atu al men te Edi nho Lo bão con- 
ti nua fi li a do ao MDB, par ti do que jun- 
to com o PSL, o PDT e o PTB apoi am a 
pré-can di da tu ra do de pu ta do Ne to 
Evan ge lis ta (DEM) a pre fei to de São 
Luís.

EDUCAÇÃO

Maranhão terrá  R$ 5,2 bi do  Fundeb até 2026

QUERO DESTACAR O PAPEL DO CONGRESSO NACIONAL, QUE SE EMPENHOU E CONSEGUIU APROVAR ESTA PROPOSTA, DISSE WEVERTON

O Ma ra nhão vai re ce ber

mais de R$ 5,2 bi lhões

do no vo Fun do de

Ma nu ten ção e

De sen vol vi men to da

Edu ca ção Bá si ca e de

Va lo ri za ção dos

Pro fis si o nais da

Edu ca ção (Fun deb) até

2026.

Os re cur sos se rão apli ca dos na
edu ca ção in fan til e nos en si nos fun- 
da men tal e mé dio. Pa ra o se na dor We- 
ver ton (PDT-MA), com es tes va lo res
se rá pos sí vel ele var a qua li da de das
re des de edu ca ção. “São re cur sos
mui to im por tan tes pa ra o nos so es ta- 
do.  Es tu dan tes, edu ca do res e to da a
so ci e da de bra si lei ra se rão be ne fi ci a- 
dos”, afir mou o par la men tar.

O tex to do no vo Fun deb foi fru to do
con sen so en tre os par la men ta res e
vem sen do de ba ti do des de o iní cio de
2019. Fo ram apre sen ta das 9 emen das

em tem po re gi men tal no Se na do, sen- 
do que três fo ram re ti ra das. To dos os
par ti dos apoi a ram a apro va ção da
PEC no Se na do.

 “Que ro des ta car aqui o pa pel do
Con gres so Na ci o nal, que se em pe- 
nhou e con se guiu apro var es ta pro-
pos ta tão im por tan te pa ra a edu ca ção
bra si lei ra”, de cla rou We ver ton.

A PEC, que tor nou per ma nen te o
Fun deb, au men ta dos atu ais 10% pa ra
23% a par ti ci pa ção da União no Fun- 
do. Es sa par ti ci pa ção se rá ele va da de
for ma gra du al: em 2021 co me ça rá
com 12%; pas san do pa ra 15% em
2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21%
em 2025; e 23% em 2026.
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Cam pa nha di gi tal

Ou tro va lor

Sem rup tu ra

“Não sei por que a fa mí lia Bol so na ro se
pre o cu pa tan to co mi go”.

Bo la da

Edu ca ção bá si ca

Elei ções de sa fi a do ras
A cam pa nha ain da não co me çou, mas os par ti dos já es tão no

pra zo das con ven ções pa ra es co lha dos can di da tos a pre fei tos e
ve re a do res. Ob vi a men te que as elei ções de no vem bro se rão as
mais com pli ca das des de a re de mo cra ti za ção do país. Além do ca- 
len dá rio elei to ral que so freu al te ra ções, as re gras de ope ra ci o na li- 
za ção das cam pa nhas não fi ca ram por me nos. Os can di da tos an- 
dam se re le pes nes se iní cio de es tru tu ra ção das cam pa nhas, mas
pa re cem es que cer o prin ci pal: o for te da dis pu ta de pre fei to se rá
via di gi tal, na TV e rá dio.

Mas o pi or da cam pa nha é cri se de di nhei ro mu ni ci pal que os
pre fei tos elei tos te rão que en fren tar a par tir de ja nei ro quan do
sen ta rem em seus ga bi ne tes de tra ba lho. Na da se rá co mo an tes na
ges tão mu ni ci pal de 2021 em di an te. A pan de mia do co ro na ví rus
der ru bou as ar re ca da ções em to dos os ní veis de go ver no. O or ça- 
men to se rá o or ça men to da cri se de cai xa bai xa, já que a cri se da
co vid-19 não te rá pas sa do em 2021. Quem vi ver ve rá o su fo co que
es pe ra os no vos ges to res. Mui tas pre fei tu ras já es tão à bei ra da fa- 
lên cia e Jair Bol so na ro que ren do ex tin guir os pe que nos mu ni cí pi- 
os com in cor po ra ções.

Em São Luís, a es ti ma ti va de re cei ta e des pe sa do or ça men to de
2020 fi cou em R$ 3,4 bi lhões, qua se R$ 302 mi lhões a mais em re- 
la ção a 2019. Não se tem in for ma ções ob je ti vas so bre o an da men- 
to de sua exe cu ção no pri mei ro se mes tre des te ano. Mas cer ta- 
men te que boa par te do mon tan te de ve ter fi ca do ape nas no pa- 
pel, em bo ra a pre fei tu ra es te ja re a li zan do um port fó lio de obras
ja mais vis to na ca pi tal. Mas são re cur sos de em prés ti mos in ter na- 
ci o nais do Ban co Mun di al e do BID, além de ou tro fei to à Cai xa
Econô mi ca Fe de ral.

Na se ma na pas sa da, a Câ ma ra de São Luís apro vou Lei das Di- 
re tri zes Or ça men tá ri as, que irá de fi nir a es tru tu ra ção da Lei Or ça- 
men tá ria Anu al (LOA). Lo go se ima gi na que os 12 pos tu lan tes à
ca dei ra do pre fei to Edi val do Jú ni or de ve ri am es tar aten tos na for- 
mu la ção do pro je to da Loa, que se rá apro va do até 31 de de zem- 
bro. Eles já de ve ri am es tar pre pa ra dos não ape nas pa ra co nhe cer
o de ta lha men to da LOA, co mo tam bém pron tos pa ra res pon der
as in da ga ções dos elei to res e das en ti da des re pre sen ta ti vas. O
elei tor não quer va ci lar, ele gen do pre fei to des pre pa ra do pa ra to- 
car es ses anos de sa fi a do res di an te da ca pi tal ma ra nhen se e dos
de mais mu ni cí pi os. O ges tor, por tan to, não po de es pe rar pa ra
apren der a li dar com a cri se, já no car go.

A cri se sa ni tá ria des vi ou a ro ta das cam pa nhas do co mí cio que
não ha ve rá, pa ra o mun do di gi tal das re des so ci ais e da te le vi são.
O pa po fu ra do das ru as, os cur rais elei to rais ali men ta dos a di nhei- 
ro não con ta bi li za do, já es tão des mo bi li za dos.

Em 2020, as com pli ca ções elei to rais já co me ça ram com as no- 
vas re gras. O vo to te rá ou tro va lor. A fis ca li za ção da cam pa nha não
se rá mais na ba se de fa ke news ou do ou vir di zer, mas de ima gens.
O ce lu lar se rá o “por tal in for mal da trans pa rên cia”.

O de pu ta do Adri a no Sarney dis se on tem, em vi si ta à Re da ção
de O Im par ci al, que re ce beu do avô, Jo sé Sarney, a ga ran tia do vo- 
to. La men tan do o fa to de a tia Ro se a na ter le va do o MDB pa ra
apoi ar Ne to Evan ge lis ta, mas o fa to não pro vo cou rup tu ra na fa- 
mí lia.

 

Do pre si den te da Ar gen ti na, Al ber to Fer nán de, de pois que o de- 
pu ta do Edu ar do Bol so na ro o acu sou de des truir o com ba te à pan- 
de mia do co ro na ví rus, “com o go ver no so ci a lis ta”.

 
A pro pos ta de re for ma ad mi nis tra ti va, en vi a da on tem

pe lo pre si den te Jair Bol so na ro ao Con gres so não afe ta
par la men ta res, ma gis tra dos e pro mo to res. Não sem

mo ti vo, os ser vi do res co muns já se mo bi li zam con tra
per da sa la ri al, com me nor jor na da de tra ba lho e fim do es ta tu to
da es ta bi li da de.

 
Pen se nis so. O PSDB de São Luís blo que ou o pro je to de

can di da tu ra do de pu ta do Wel ling ton do Cur so, pa ra
apoi ar Edu ar do Brai de (Po de mos). Mas quem tem vo- 

to na ca pi tal den tro do PSDB é o do no do Cur so Pré-
ves ti bu lar – e mais nin guém.

 
O blo guei ro John Cu trim pos tou ma té ria em que Edi- 

nho Lo bão ad mi te a pos si bi li da de de as su mir a di re- 
ção do PSL no Ma ra nhão, ho je com o ve re a dor Chi co

Car va lho. Lo bão dis cu tiu com a di re ção do PSL co mo
for ta le cer a si gla e ele ger ao me nos três de pu ta dos fe de- 

rais, com ele jun to.

Não foi à toa que o go ver na dor Flá vio Di no e seu se cre tá rio de
Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão, co me mo ra ram a apro va ção pe lo Con- 
gres so do no vo Fun deb. O Ma ra nhão vai re ce ber mais de R$ 5,2 bi- 
lhões até 2026. A mu dan ça be ne fi ci ou to dos os es ta dos e mu ni cí- 
pi os.

Os re cur sos se rão apli ca dos na edu ca ção in fan til e nos en si nos
fun da men tal e mé dio. Pa ra o se na dor We ver ton (PDT), com es tes
va lo res se rá pos sí vel ele var a qua li da de das re des de edu ca ção.
“Es tu dan tes, edu ca do res e a so ci e da de se rão be ne fi ci a dos”, dis se.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

FER NAN DO VA LEN TE PI MEN TEL
É o pre si den te da As so ci a ção Bra si lei ra
da In dús tria Têx til e de Con fec ção (Abit).

ME LI NA AL VES
É fun da do ra da DUX cowor kers e uma
das ide a li za do ras do Im pac ta Open Star -
tups, um pro je to que tem co mo ob je ti vo
fo men tar o ecos sis te ma de ino va ção e
de no vos ne gó ci os no Bra sil em ape nas
cin co di as. A exe cu ti va é pós-gra du a da
em Tec no lo gia da In for ma ção pe la Fa -
cul da de Im pac ta de Tec no lo gia e em
Ad mi nis tra ção Em pre en de do ra pe la
FGV.   

A república dos esquecidos

Nes ta pan de mia da Co vid-19, o pa- 
ga men to do au xí lio emer gen ci al a
mais de 40 mi lhões de pes so as, mui- 
tas já as sis ti das por ou tros pro gra mas,
en fa ti zou as di men sões da dí vi da so- 
ci al do País. Tem-se fa la do que es sa
po pu la ção era in vi sí vel, mas não con- 
cor do com tal de fi ni ção. Acre di to que
o ter mo mais apro pri a do pa ra qua li fi- 
cá-la se ja “bra si lei ros ne gli gen ci a- 
dos”. An tes do iso la men to so ci al, vía- 
mos es ses ci da dãos o tem po to do,
ven den do o que era pos sí vel nas es- 
qui nas, nas prai as e nas pra ças pú bli- 
cas; co mer ci a li zan do ar te sa na to ru di- 
men tar nas gran des ave ni das; tra ba- 
lhan do co mo ca melôs e fu gin do do
“ra pa” nas pra ças e par ques mais mo- 
vi men ta dos; pro du zin do e ven den do
pi po cas, sal ga di nhos e san duí ches
nas por tas das es co las; as san do e co- 
mer ci a li zan do chur ras qui nho nas saí- 
das dos es tá di os de fu te bol; to can do
ins tru men tos mu si cais e can tan do
nas ru as das mai o res ci da des…

Con vi vía mos com to das es sas pes- 
so as quo ti di a na men te. O no vo co ro- 
na ví rus lhes cau sou o ime di a to e cru el
efei to co la te ral de ex tin guir, de mo do
abrup to, a to ta li da de de sua ren da,
ob ti da por tra ba lho in for mal. Em bo ra
o Es ta do pos sa ale gar, ao lon go do his- 
tó ri co pro ces so de ex clu são vi ven ci a- 
do pe lo Bra sil em mais de um sé cu lo,
que o re sul ta do fi nan cei ro de seu la- 
bor era in vi sí vel ao fis co e que eles
pró pri os não apa re ci am em mui tos
dos ca das tros dos dis tin tos or ga nis- 
mos pú bli cos, não ca be a jus ti fi ca ti va

do des co nhe ci men to de sua exis tên- 
cia e de sua con di ção de ci da da nia.
Afi nal, são cla ros e con sis ten tes os da- 
dos so ci o e conô mi cos pro du zi dos de
mo do com pe ten te pe lo IB GE (Ins ti tu- 
to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti- 
ca).

As sim, a ri gor, a con ces são do au xí- 
lio emer gen ci al foi um re co nhe ci- 
men to tá ci to e im por tan te, fri se-se, da
con di ção pre cá ria de mi lhões de bra- 
si lei ros, que eram, sim, co nhe ci dos,
mas ne gli gen ci a dos du ran te dé ca das.
O so cor ro do Es ta do não lhes pro veu
de fi ni ti vo pas sa por te de in clu são nos
be ne fí ci os da eco no mia, mas os iden- 
ti fi cou pe lo CPF e pe lo ca das tro em
ins ti tui ções ban cá ri as, que a mai o ria
ja mais ti ve ra. Mais do que is so, “de- 
nun ci ou” a re a li da de da sua bai xa e
in ter mi ten te ren da. Tra ta-se de um
pas so im por tan te, ocor ri do nu ma si- 
tu a ção dra má ti ca, pa ra que es ses
mais de 40 mi lhões de bra si lei ros não
se jam mais es que ci dos e pos sam so- 
mar-se ao tra ba lho for mal, o meio
mais efi caz e dig no pa ra a ou tor ga da
ci da da nia.

É ób vio não ha ver con di ção de se
man ter in de fi ni da men te a aju da a um
con tin gen te tão gran de de pes so as. É
co mo se o go ver no bra si lei ro es ti ves se
dan do um au xí lio de 600 re ais ao mês
pa ra a to ta li da de da po pu la ção da Ar- 
gen ti na. Tra ta-se de al go in viá vel, em
es pe ci al se con si de rar mos que o dé fi- 
cit fis cal já es tá ul tra pas san do o equi- 
va len te a 14% do nos so PIB. Por is so, o
ina diá vel pro ces so de in clu são so ci o- 
e conô mi ca des ses bra si lei ros co me ça
pe la her cú lea ta re fa de co lo car as con- 
tas pú bli cas em dia. So men te as sim
po de re mos re con quis tar a con fi an ça

dos in ves ti do res, re to mar o cres ci-
men to econô mi co em pa ta ma res
mais ele va dos, ge ran do em pre gos for- 
mais em gran de es ca la.

Tam bém são fun da men tais pa ra o
êxi to des sas me tas as re for mas ad mi- 
nis tra ti va e tri bu tá ria, es ta já ini ci a da.
Po rém, a pri mei ra é de ci si va, in clu si- 
ve pa ra sa ber mos qual mon tan te de
re cur sos a so ci e da de pre ci sa rá pro ver
ao Es ta do, pa ra que es te cum pra su as
fun ções bá si cas. Es ta pan de mia mos- 
trou, tam bém, a im por tân cia do se tor
pú bli co, co mo na atu a ção do sis te ma
de saú de e dos ór gãos de se gu ran ça e
no pró prio au xí lio emer gen ci al ao
qual nos re fe ri mos nes te ar ti go.

Po rém pre ci sa mos sa ber quan to
cus ta o Es ta do que que re mos, que,
pe los pa râ me tros das con tem po râ ne- 
as de mo cra ci as ca pi ta lis tas, de ve cui- 
dar bem da saú de, edu ca ção, se gu ran-
ça, pú bli ca e ju rí di ca, e pri o ri da des
so ci ais, atu an do, ain da, co mo in du tor
e fa ci li ta dor do de sen vol vi men to
econô mi co sus ten tá vel. Ou se ja, é ne- 
ces sá rio “or çar” o cus to dos Três Po de- 
res em sua con cep ção ide al, pa ra que
te nha mos, com pre ci são, o mon tan te
de tri bu tos pa ra man tê-los.

A do lo ro sa cri se da Co vid-19 mos- 
trou-nos, da ma nei ra mais so fri da, o
quan to o Es ta do afas tou-se da so ci e-
da de, prin ci pal men te dos ex cluí dos,
tor nan do-se pe sa do, ine fi ci en te e
mío pe an te as pri o ri da des da po pu la- 
ção, in ver ten do, ain da, seu pa pel so ci- 
o po lí ti co de ser vi-la, tor nan do-se seu
mais vo raz su se ra no. Te mos a opor tu-
ni da de de re ver ter tal si tu a ção, re a li- 
zan do as re for mas ne ces sá ri as e ja-
mais nos per mi tin do ou tra vez ne gli- 
gen ci ar um ci da dão se quer.

Emprender, caminho para sobreviver a crises

Ape sar de não ser uma cul tu ra tão des co- 
nhe ci da ou to tal men te no va no meio cor po- 
ra ti vo, o in tra em pre en de do ris mo, aque le
em pre en de do ris mo re a li za do por uma pes- 
soa den tro da em pre sa em que tra ba lha, é
mais po pu lar no am bi en te de star tups, on de
o cowor king é bas tan te co mum, além de ter,
ge ral men te, mais afei ção por cul tu ras ino va- 
do ras e ecos sis te mas com viés mais re vo lu- 
ci o ná ri os. Mas lon ge de ser uma ca rac te rís ti- 
ca ex clu si va de star tups, a cul tu ra in tra em- 
pre en de do ra tam bém é in cen ti va da e ge ra- 
do ra de ex ce len tes re sul ta dos em gi gan tes
mul ti na ci o nais co mo Mi cro soft, Ha vai a nas
e com pa nhi as da in dús tria ae ro es pa ci al.

O que le va es tas gi gan tes ou as no va tas a
in ves tir nes sa cul tu ra é bus car man ter as
pes so as mo ti va das e en ga ja das, re ten do as- 
sim seus ta len tos e atrain do tan tos ou tros. E
se é bom pa ra a em pre sa, é tam bém pa ra o
co la bo ra dor, que vê a opor tu ni da de de vi- 
ven ci ar o em pre en de do ris mo, apren der
com er ros e acer tos as sim co mo de sen vol ver

vá ri os pon tos im por tan tes pa ra apri mo rar
apren di za dos e se for ta le cer em co nhe ci- 
men to e re la ci o na men tos. Satya Na del la,
atu al CEO da Mi cro soft, por exem plo, é um
de les. Con tra ta do co mo ge ren te de pro gra- 
ma do gru po de Re la ções com De sen vol ve- 
do res do Win dows, che gou on de che gou por
sua pos tu ra cri a ti va e in tra em pre en de do ra
na em pre sa de Bill Ga tes.

E o mes mo que acon te ce, por exem plo,
com a Lockhe ed Mar tin, uma in dús tria ae ro- 
es pa ci al nor te-ame ri ca na que fe chou, re- 
cen te men te, um con tra to com a NA SA pa ra
cons truir cáp su las que le va rão no va men te o
ho mem à Lua. E não pa ra por aí. Após es sa
mis são, que po de acon te cer ain da nes ta dé- 
ca da, a com pa nhia pla ne ja de sen vol ver a
na ve que le va rá hu ma nos à Mar te.

Além de la, e fa lan do de uma com pa nhia
bra si lei ra, o in tra em pre en de do ris mo foi um
dos fa to res que le vou a Ha vai a nas, em pre sa
lí der no mer ca do de san dá li as aqui no Bra sil,
ao su ces so que é ho je, com pre sen ça mas si- 
va na ca sa das fa mí li as bra si lei ras e es tran- 
gei ras. O que ela fez foi mu dar a for ma de
ven der seus pro du tos a par tir de idei as em
que dei xou de fo car ex clu si va men te no pú- 
bli co de bai xa ren da e le vou as ”san dá li as
que não sol tam as ti ras’ pa ra a al ta clas se, cri- 
an do um vín cu lo en tre seu pro du to e o es ti lo
de ser do bra si lei ro. Es sas ino va ções fo ram
res pal da das com apoio de con sul to ri as, pes- 
qui sas e em pre sas par cei ras que apoi a ram o
pro ces so de ino va ção e acul tu ra men to pa ra

for ta le cer ar gu men tos e re du zir ris cos.
É jus ta men te es te as pec to, de acul tu ra-

men to, que mui tas pe que nas e mé di as em- 
pre sas es bar ram. Ain da há re sis tên cia por
par te de com pa nhi as com cul tu ras de ges tão
mais ‘ver ti cais’ e o in tra em pre en de do ris mo
não flui por ques tões bu ro crá ti cas in ter nas e
de ci sões hi e rár qui cas, prin ci pal men te na- 
que las mais fa mi li a res. Em um mo men to em
que o mer ca do e as pes so as pe dem por ino-
va ção co la bo ra ti va é ex tre ma men te im por- 
tan te re pen sar a cul tu ra em pre sa ri al e bus- 
car har mo ni zar a ges tão ho ri zon tal com a
ges tão ver ti cal. Do pon to de vis ta das mu-
dan ças, é pre ci so in cen ti var a trans for ma ção
de bai xo pa ra ci ma, ou se ja, da mai o ria ver- 
sus mi no ria, ten do al guns ‘ad vo ga dos’ des sa
mi no ria pa ra pro vo car trans for ma ção.

Es tar dis pos to a ser um in tra em pre en de- 
dor ou, so bre tu do, re co nhe cer a ne ces si da de
de in cen ti var que no vas idei as mu dem o ru-
mo da em pre sa, sem re ceio de uma com pe ti-
ção in ter na, é o que vai de fi nir a so bre vi vên-
cia das com pa nhi as em tem pos de cri se. A
per cep ção, na mai o ria das ve zes, mais jo vem
que da rá um no vo ar e a in je ção de âni mo
que apon ta rá o ca mi nho do su ces so no
mun do cor po ra ti vo. É por is so que a ges tão
de pro du ti vi da de com par ti lha da com a ges- 
tão do tem po são fun da men tais pa ra não se
per der o fo co, as sim co mo uma cul tu ra es ta- 
be le ci da e con sis ten te são fun da men tais.
Exem plos bem su ce di dos de pro fis si o nais
as sim que le va ram cul tu ras ino va do ras às
em pre sas on de pu de ram em pre en der é o
que não fal ta.

AR NAL DO VI EI RA SOU SA
Ad vo ga do, Pro fes sor vi ei ra.ar nal do@hot mail.com

Do en ça e Va ci na

Há al gum tem po, uma do en ça

al ta men te in fec ci o sa vem cau san do

pre o cu pa ção no mun do to do. 

A do en ça é cau sa da por um ví rus de rá pi da mu ta ção
e, ape sar de sua le ta li da de de pen der da ida de da ví ti ma
(os mais no vos são mais pro pen sos à mor te), cau sa ex- 
tre ma de bi li da de ao con ta gi a do, que fi ca com sé ri as di- 
fi cul da des de se ali men tar, ten do den tre seus sin to mas
fe bre al ta, per da de ape ti te, além de af tas na bo ca, gen gi- 
vas, lín gua e mu co sa na sal.

A trans mis são da do en ça po de acon te cer tan to pe lo
con ta to di re to com al gum con ta gi a do co mo por ob je tos
ou ali men tos con ta mi na dos, ocor ren do até mes mo a
trans mis são via aé rea, a de pen der de con di ções cli má ti- 
cas fa vo rá veis. 

O ví rus po de ser car re a do nos pneus dos veí cu los em
trân si to. In clu si ve os cal ça dos, rou pas e mãos das pes so- 
as que li da ram com do en tes po dem trans mi tir o agen te
pa to gê ni co.

Da do o seu al to po ten ci al de trans mis si bi li da de, o
com ba te à do en ça exi ge gran de cui da do dos go ver nos
mun di ais e são fei tas mas si vas cam pa nhas anu ais de va- 
ci na ção. A tí tu lo de exem plo, ano pas sa do a Ín dia gas tou
em tor no de 133,43 bi lhões de rú pi as (cer ca de 1,8 bi lhão
de dó la res ou 9,6 bi lhões de re ais) pa ra ten tar er ra di car a
do en ça.

 A es ti ma ti va é que o Bra sil gas te R$ 600 mi lhões por
ano com a aqui si ção e apli ca ção da va ci na em to do o
ter ri tó rio na ci o nal. Is so sem con tar os gas tos com cam- 
pa nhas edu ca ci o nais, ca da vez mais re le van tes, con si- 
de ran do que ain da exis tem aque les que du vi dam da efi- 
cá cia das va ci nas.

Es ses gas tos são jus ti fi ca dos em fun ção da li vre cir cu- 
la ção dos con ta mi na dos cau sa al to ris co pa ra os de mais
e po de im por ao Bra sil sé ri as san ções in ter na ci o nais,
co mo a proi bi ção de cir cu la ção de to dos pa ra ou tros
paí ses. Em 2001, Por tu gal dei xou de re ce ber po ten ci ais
con ta gi a dos de se te paí ses, in cluin do da nos sa vi zi nha,
Ar gen ti na.

Há, in clu si ve, di ver sos ca sos em que as pes so as fo ram
pu ni das por re cu sa de va ci na ção, sob o fun da men to de
que a omis são le sa to da a co le ti vi da de, ha ja vis ta que
“não se po de men su rar quais e quan tas são as pes so as
pro te gi das pe la cam pa nha es ta tal de va ci na ção”.

A vi gi lân cia mun di al à do en ça é tão fir me que, nos ca- 
sos mais gra ves, se faz ne ces sá rio o sa cri fí cio dos con ta- 
gi a dos, pa ra que não se cor ra o ris co de con ta mi nar os
sãos. Em 2006, 32 mil fo ram sa cri fi ca dos, so men te no
Es ta do do Ma to Gros so do Sul.

Pa ra evi tar o sa cri fí cio do ga do, o

seu do no não po de se opor à

cam pa nha de va ci na ção e, se o fi zer,

de ve ser de vi da men te

res pon sa bi li za do. 

Em bo ra o ga do não se go ver ne, é mais im por tan te
que nun ca que nós nos em pe nhe mos na er ra di ca ção
des sa do en ça. A fe bre af to sa é as sun to sé rio e pre ci sa do
es for ço de to dos. Nos so ga do pre ci sa ser li vre e sa dio.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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His tó ri co

Re du ção de tem po em res pi ra dor

Ou tras evi dên ci as

Dis po si ti vo por tá til po de re a li zar tes te da
co vid-19 com me nor cus to

Estudo

Corticoides reduzem
mortes por covid-19

U
m es tu do de me ta-aná li se, que reu niu evi dên- 
ci as de se te en sai os clí ni cos re a li za dos em 12
paí ses, in cluin do o Bra sil, con fir mou que me- 
di ca men tos cor ti coi des re du zem a mor ta li da- 

de por co vid em pa ci en tes com qua dros crí ti cos da do- 
en ça. As no vas evi dên ci as fi ze ram a Or ga ni za ção Mun- 
di al da Saú de (OMS) di vul gar no vas di re tri zes pa ra mé- 
di cos e ges to res re co men dan do o uso des sa clas se de re- 
mé di os pa ra pa ci en tes com for mas gra ves da in fec ção.
En tre os cor ti coi des re co men da dos es tão dro gas co mo a
de xa me ta so na e a hi dro cor ti so na.

Os cor ti coi des são an ti-in fla ma tó ri os de bai xo cus to
usa dos há dé ca das prin ci pal men te no tra ta men to de
do en ças in fla ma tó ri as, res pi ra tó ri as e alér gi cas, co mo
as ma e ar tri te. A me ta-aná li se, pu bli ca da on tem no
pres ti gi o so pe rió di co ci en tí fi co Jour nal of the Ame ri can
Me di cal As so ci a ti on (Ja ma), ava li ou a uti li za ção de três
re mé di os des sa clas se: de xa me ta so na, hi dro cor ti so na e
me til pred ni so lo na.

Os es tu dos ana li sa dos ti ve ram a par ti ci pa ção de 1,7
mil pa ci en tes. To dos os en sai os clí ni cos fo ram ran do mi- 
za dos, ou se ja, os par ti ci pan tes de ca da gru po (o que re- 
ce beu o me di ca men to e o gru po con tro le) fo ram es co- 
lhi dos por sor teio.

No gru po que to mou um dos cor ti coi des, 32% dos pa- 
ci en tes mor re ram após o pe río do de se gui men to de 28
di as. Já en tre os pa ci en tes que só re ce be ram o su por te
clí ni co pa drão, a mor ta li da de no pe río do foi de 40%, o
que equi va le a um ris co 20% me nor de óbi to en tre os do- 
en tes que re ce be ram a me di ca ção.

A pes qui sa tam bém apon ta que os cor ti coi des se
mos tra ram se gu ros, sem ris co au men ta do de efei tos co- 
la te rais gra ves. “Os even tos ad ver sos va ri a ram en tre os
es tu dos, mas não hou ve su ges tão de que o ris co de
even tos ad ver sos gra ves fos se mai or em pa ci en tes tra ta- 
dos com cor ti cos te roi des, ex ce to pa ra os dois me no res
es tu dos, nos quais o nú me ro to tal de even tos ad ver sos
gra ves foi 1 e 3”, des ta ca o ar ti go pu bli ca do.

A me ta-aná li se foi re a li za da por um gru po de tra ba- 
lho for ma do pe la OMS pa ra dar rá pi da res pos ta so bre
pos sí veis tra ta men tos pa ra co vid. O gru po con ta com ci- 
en tis tas de to do o mun do, in cluin do o Bra sil.

En tre os es tu dos que fo ram

con si de ra dos nes sa me ta-aná li se

es tá uma pes qui sa co or de na da

pe los prin ci pais hos pi tais pri va dos

bra si lei ros que mos trou que a

de xa me ta so na foi ca paz de re du zir

o tem po de en tu ba ção en tre

do en tes gra ves.

Os pes qui sa do res bra si lei ros aler tam que o be ne fí cio
e a se gu ran ça dos cor ti coi des são vá li dos só pa ra do en- 
tes gra ves com co vid, que pre ci sam de su por te res pi ra- 
tó rio. Pa ra qua dros le ves ou ini ci ais, o me di ca men to não
tem be ne fí cio com pro va do e po de até pi o rar a con di ção.

“O cor ti coi de não vai cu rar a do en ça ou com ba ter o
ví rus, ele vai mo du lar a res pos ta in fla ma tó ria do or ga- 
nis mo pa ra com ba ter uma re a ção exa ge ra da. Só que es- 
sa res pos ta, no iní cio da in fec ção, é o que com ba te o ví- 
rus. Ela só se tor na pre ju di ci al se fi ca de sen fre a da. Se vo- 
cê a blo queia lo go no iní cio, po de au men tar o tem po dos
sin to mas”, ex pli ca Lu ci a no Ce sar Pon tes Aze ve do, su pe- 
rin ten den te de en si no no Hos pi tal Sí rio-Li ba nês, in te- 
gran te do co mi tê exe cu ti vo da Co a li zão Co vid-19 Bra sil
e um dos au to res do es tu do bra si lei ro. Por cau sa des se e
de ou tros ris cos, os cor ti coi des só de vem ser usa dos com
pres cri ção mé di ca.

As no vas evi dên ci as so bre os cor ti coi des re a fir mam
os acha dos do es tu do Recovery, di vul ga dos pe la Uni ver- 
si da de de Ox ford (Rei no Uni do) em ju nho. A pes qui sa
apon tou que a de xa me ta so na mos trou-se ca paz de re- 
du zir em um ter ço o nú me ro de mor tes en tre pa ci en tes
en tu ba dos.

De acor do com Aze ve do, des de o es tu do bri tâ ni co, a
de xa me ta so na já vi nha sen do usa da na prá ti ca em hos- 
pi tais bra si lei ros no tra ta men to de ca sos gra ves de co- 
vid. As no vas evi dên ci as, diz ele, aju dam os mé di cos a
ter mais se gu ran ça so bre quan do e com qual pa ci en te
pres cre ver a me di ca ção. “Os no vos es tu dos são im por- 
tan tes pa ra com pro var que só quem se be ne fi cia é o pa- 
ci en te mais gra ve”, diz ele.

Ques ti o na do so bre a in clu são des se tra ta men to em
seus pro to co los, o Mi nis té rio da Saú de afir mou que “as
ori en ta ções do go ver no fe de ral são atu a li za das con for- 
me o sur gi men to de no vas evi dên ci as ci en tí fi cas”, mas
não de ta lhou se irá in cor po rar o uso de cor ti coi des em
seus do cu men tos.

Um es tu do bra si lei ro con cluiu que o uso do cor ti cói- 
de de xa me ta so na re duz o tem po que pa ci en tes adul tos
in fec ta dos pe lo no vo co ro na ví rus pre ci sa ram do uso do
res pi ra dor na re cu pe ra ção dos in fec ta dos. A con clu são
foi pu bli ca da nes ta quar ta-fei ra (2/9) na re vis ta ci en tí fi- 
ca Jour nal of the Ame ri can Me di cal As so ci a ti on (JA MA).

Os es pe ci a lis tas acom pa nha ram qua se 300 pa ci en tes
e ob ser va ram que os in fec ta dos que fi ze ram uso do me- 
di ca men to de mo ra ram 6,6 di as pa ra ne ces si tar su por te
res pi ra tó rio. Já os que não usa ram o cor ti coi de, pre ci sa- 
vam fa zer uso do res pi ra dor em qua tro di as, ou se ja,
mais rá pi do.

O es tu do foi pro du zi do pe lo gru po Co a li zão Co vid
Bra sil, que reú ne di ver sos hos pi tais e cen tros mé di cos
do país. Es tão en tre eles o Hos pi tal Is ra e li ta Al bert Eins- 
tein, o Hos pi tal do Co ra ção (HCor), o Hos pi tal Sí rio-Li- 
ba nês, a BP (A Be ne fi cên cia Por tu gue sa de São Pau lo) e a

Re de Bra si lei ra de Pes qui sa em Te ra pia In ten si va (BRIC- 
Net).

A co a li zão foi lan ça da em 23 de mar ço de 2020 e tem
co mo ob je ti vo ava li ar a efi cá cia e se gu ran ça de po ten ci- 
ais te ra pi as pa ra pa ci en tes da co vid-19.

Em ju nho, um es tu do bri tâ ni co mos trou que o cor ti- 
cói de de xa me ta so na tem efei to com pro va do na re du ção
de mor tes em de cor rên cia da co vid-19. O re sul ta do foi
anun ci a do por pes qui sa do res da Uni ver si da de de Ox- 
ford, no Rei no Uni do. Em tes tes com mais de 6 mil vo- 
lun tá ri os, a de xa me ta so na re du ziu em um ter ço a ta xa
de mor ta li da de en tre pa ci en tes que en fren tam es tá gi os
crí ti cos da do en ça.

Es tá em pro ces so de cer ti fi ca ção na Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) um no vo dis po si ti vo
por tá til que po de re a li zar di ag nós ti co mo le cu lar da co- 
vid-19 com es tru tu ra la bo ra to ri al me nos com ple xa. O
equi pa men to foi de sen vol vi do por pes qui sa do res da
Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) e da em pre sa Vi su ri e
po de ria re du zir o cus to e o tem po pa ra a re a li za ção de
tes tes com se gu ran ça se me lhan te à téc ni ca pa drão ou ro
RT-PCR.

Cha ma do de Om ni LAMP, o dis po si ti vo uti li za a téc ni- 
ca RT-LAMP e de tec ta o RNA vi ral em amos tras re co lhi- 
das do na riz e da gar gan ta da pes soa que se rá tes ta da.
Amos tras po si ti vas ge ram um si nal co lo ri do que é in ter- 
pre ta do pe lo soft ware do dis po si ti vo, que é co nec ta do
aos ser vi do res da Vi su ri na in ter net e mo ni to ra do por
meio de ge or re fe ren ci a men to. Os da dos co le ta dos são
ar ma ze na dos em nu vem e per mi tem a ge ra ção de re la- 
tó ri os pa ra acom pa nha men to da pan de mia.

Se gun do os pes qui sa do res, o re sul ta do do tes te mo le- 
cu lar po de ser aces sa do em um apli ca ti vo de ce lu lar em
30 mi nu tos, en quan to ou tras téc ni cas têm um pro ces so
que le va até seis ho ras en tre a ex tra ção das amos tras e a
li be ra ção do re sul ta do.

Os ci en tis tas acres cen tam que o dis po si ti vo por tá til
uti li za es tru tu ra la bo ra to ri al de bai xa com ple xi da de, o
que per mi te a des cen tra li za ção das tes ta gens pa ra la bo- 
ra tó ri os me no res. Tes tes clí ni cos do equi pa men to apon- 
ta ram pa ra uma sen si bi li da de de 97% e uma es pe ci fi ci- 
da de de 100%, o que, se gun do a Fi o cruz, dá con fi a bi li- 
da de ao re sul ta do.

A pes qui sa pa ra de sen vol ver o Om ni LAMP é an te ri or
à pan de mia da co vid-19 e co me çou em 2018, com fo co
no di ag nós ti co de den gue, zi ka e chikungunya. Com a
che ga da do no vo co ro na ví rus, em mar ço des te ano, os
pes qui sa do res di re ci o na ram os es for ços pa ra tor nar o
dis po si ti vo ca paz de iden ti fi car o SARS-CoV-2.

En quan to aguar dam a cer ti fi ca ção pe la An vi sa, as
ins ti tui ções en vol vi das já dis cu tem co mo se da rá a pro- 
du ção dos dis po si ti vos e kits de tes te. A Vi su ri vai pro du- 
zir os dis po si ti vos por tá teis, en quan to o Ins ti tu to de
Tec no lo gia em Imu no bi o ló gi cos (Bio-Man gui nhos) po- 
de fi car res pon sá vel pe la pro du ção dos kits.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020
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Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Nº Processo: 59580.000555/2020-72. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos 
serviços limpeza, conservação e higienização, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, materiais e equipamentos 
necessários, a serem executados nas dependências da 8ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales São Francisco e Parnaíba- CODEVASF – em São Luis-MA. Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2020 às 08h00 
(Horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 18/09/2020 às 10h00 (Horário de 
Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações Gerais: O edital completo encontra-se disponível nos sites 
www. comprasgovernamentais.gov.br e www.codevasf.gov.br.

JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA
Superintendente Regional

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL 04/2020

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

                        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 SRP nº 008/2020, destinado a registro de preços 

para aquisição de equipamentos de informática, 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, 03/setembro/2020.

Hilton Rafael Carvalho Costa - Pregoeiro CPL/DPE.

A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – 
SEGEP, através de seu Pregoeiro e Equipe Apoio, instituídos pela Portaria Nº 105, de 17 de agosto de 
2020, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 21 de agosto de 2020, torna público que realizará 
no dia 21/09/2020 às 14h (horário de Brasília), na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar 147/2014, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 
10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para aquisição de 
peças originais de fábrica para manutenção dos elevadores números 77833 e 77830 da marca 
Atlas Schindler, modernizado pela Thyssenkrupp, conforme especificações constante do Termo de 
Referência, anexo ao Edital, de interesse desta Secretaria. Sendo presidido por Pregoeiro da Comissão 
Setorial de Licitação-CSL da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – 
SEGEP, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São 
Luís/MA. CEP: 65074-220.
 O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no sítio da SEGEP (www.segep.ma.gov.br) 
e www. comprasnet.gov.br.

São Luís (MA), 03 de setembro de 2020
JOÃO MARTINS DE ARAÚJO FILHO

Pregoeiro/CSL/SEGEP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO- CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2020 – CSL/SEGEP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0091659/2020

O Secretário Adjunto de Administração e Finanças - SAAF - SEDES, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Portaria nº 081-A-GAB-SEDES, de 30 de julho de 2019, com fulcro no art. 4º, XXII, 

da Lei 10.520/2001 e art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e, conforme consta no processo em epígrafe, a 

manifestação do Pregoeiro da CSL/SEDES, Resolve ADJUDICAR à empresa M.MENDONÇA – 

GRÁFICA E EDITORA – ME, CNPJ Nº 74.178.526/0001-00, o Lote Único no Valor Total de R$ 

58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais) e, considerando a validade dos atos praticados 

HOMOLOGAR o processo licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2020-SEDES, do tipo 

Menor Preço Global  cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços gráficos, conforme Projeto Técnico FORTALESAN para consolidação do Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, Convênio Federal com Ministério da 

cidadania Plataforma mais Brasil nº 889175/2019, bem como condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. Determino o encaminhamento dos autos para que sejam 

adotadas medidas cabíveis com fundamento na contratação da referida empresa. Publique-se, 

para ciência dos interessados, observadas as normas legais.

 

São Luís/MA, 31 de agosto de 2020.

JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE SOUZA

Secretário Adjunto de Administração e Finanças - SAAF/SEDES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEDES

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – CSL/SEDES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027263/2020- SEDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0940/2020

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 023/2020, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DOS CRUZAMENTOS SEMAFÓRICOS, FORNECIMENTO DE CENTRAL DE CONTROLADORES 
INTELIGENTES DE SEMÁFOROS, EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, 
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 17 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, 01 de agosto de 2020.
Antonio Jacksom Lopes da Silva - Pregoeiro

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 018/2020 
tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de 
serviços de conclusão da Unidade Básica de Saúde da Vila Isaías no município de Buriticu-
pu/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$ 344.548,41 (Trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e 
quarenta e um centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu-MA. 
FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL. Buriticupu/MA, 02 de setembro 
de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente / CPL

 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob 
a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por 
ITEM, para Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as demandas de Diversas 
Secretarias do Município de Coroatá/MA, Ano 2020, Data da Abertura: dia 18 de Setembro de 2020, 
às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Praça José Sarney, 159, 
Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no 
horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de 
documento de arrecadação municipal (DAM). Coroatá/MA, 04/09/2020, Francisco Carvalho 
Brandão, Secretario Chefe da Casa Civil.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 
016/2020, regime de execução tipo menor preço Global, no dia 23 de Setembro de 2020, às 
08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça José 
Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo por objeto: Contratação de Empresa 
especializada em Serviços de Urbanização da Travessa São Gonçalo no Bairro da Mariol no 
Município de Coroatá- MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais), através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM. No horário das 
8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira. Coroatá/MA, 04/09/2020, Francisco Carvalho Brandão, 
Chefe da Casa Civil.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 
017/2020, regime de execução tipo menor preço Global, no dia 23 de Setembro de 2020, às 
10:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça José 
Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo por objeto: Contratação de Empresa 
especializada em Serviços de Implantação e Modernização do Sistema de Iluminação 
Pública no Município de Coroatá- MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexo 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância 
de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM. No 
horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira. Coroatá/MA, 04/09/2020, Francisco Carvalho 
Brandão, Chefe da Casa Civil.

Pregão Eletrônico nº 00022/2020 - UASG 120627

Nº Processo: 67712003773201820. Objeto: Aquisição de um grupo 

gerador compreendendo o fornecimento e instalação para o Centro de 

Lançamento de Alcântara.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/08/2020 

das 08h00 às 17h00. Endereço: Rod Ma 106 S/n - Km 07, - Alcântara/MA ou 

www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120627-5-00022-2020. 

Entrega das Propostas: a partir de 04/08/2020 às 08h00 no site 

www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/09/2020 às 10h00 no site 

www.comprasnet.gov.br.

MARCIO TEIXEIRA AMARAL
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE 
ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

PARTIDO PODEMOS DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Podemos – Pode 19 de Barreirinhas, na forma 
do artigo 30  do Estatuto Nacional dessa agremiação partidária e legislação eleitoral vigente, CONCOVA 
todos os membros titulares e suplentes da Comissão Provisória Municipal, seus convencionais e pretensos 
candidatos para comparecer a convenção Municipal a ser realizada em 14 de setembro de 2020, com 
início ás 15 e termino às 18 horas na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, nº 75, Centro, Barreirinhas, 
Maranhão, para deliberarem sobre o seguinte:
a)Escolha dos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias;
b)escolha dos candidatos ao cargo de Vereador mas eleições proporcionais;
c)deliberação sobre propostas de coligações majoritárias com outras agremiações partidárias;
d)sorteio dos números para os candidatos a Vereador; 
e)designação do representante da coligação majoritária e dos delegados que irão atuar perante a Justiça 
Eleitoral;
f )outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Barreirinhas (MA), 25 de agosto de 2020
MARIA DO SOCORRO ARAUJO PEREIRA ITAPARY

PRESIDENTE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2020
CARÁTER EMERGENCIAL

O Município de Santo Antônio dos Lopes (MA), com base na Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela Medida 
Provisória nº 926, de 6 de maio de 2020, Decreto Estadual n° 35.672 de 19 de março de 2020 e Decreto Municipal 
nº 101 de 20 de março de 2020e demais legislações aplicáveis à espécie, CONVOCA as empresas interessadas em 
fornecer emergencialmente Medicamentos para subsidiar o tratamento aos pacientes diagnosticados com o 
COVID-19, de acordo com o protocolo instituído pelo Ministério da Saúde, considerados pela Organização Mundial 
de Saúde-OMS, como medicamentos essenciais ao atendimento dos pacientes  com confirmação do novo 
coronavírus,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico, anexo integrante 
deste instrumento. PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 
PREÇOS: ATÉ 10/09/2020 ÀS 12H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF). Tendo em vista o Decreto Estadual n° 
35.672 de 19 de março de 2020, que declara Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado do 
Maranhão, os documentos de habilitação e proposta deverão ser enviados exclusivamente via correio eletrônico, 
e-mail: compras@stoantoniodoslopes.ma.gov.br até a data e horário estipulados na forma prevista neste aviso. O 
licitante receberá resposta ao e-mail enviado confirmando o recebimento. As propostas recebidas serão abertas, 
no dia e hora informados acima, e será publicada no portal www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br a relação  
constando razão social, CNPJ e valor da proposta. Disponibilidade do Projeto Básico e/ou consulta na integra: 
www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br

Santo Antônio dos Lopes (MA), 31 de agosto de 2020.
MARIA LIMA DA SILVA NERES

Secretária de Saúde e Saneamento
Portaria nº 594/2020- GPSAL
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UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. 

CNPJ/ME nº 04.083.773/0001-30 

NIRE 21300012702 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 2020 

 

1. Data, Hora e Local: em 3 de setembro de 2020, às 10:00 horas, na sede da Unihosp 

Serviços de Saúde S.A., no Município de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Getúlio Vargas, 

nº 1.847, Fabril, CEP 65.020-300 (“Companhia”). 

2. Composição da Mesa: os trabalhos foram presididos pelo Sr. Elie Georges Hachem e 

secretariados pelo Sr. Thiago Georges Salomão Hachem. 

3. Convocação e Presença: convocação dispensada, na forma do Artigo 124, § 4º, da Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença dos acionistas 

representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber, o Sr. ELIE GEORGES 
HACHEM, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.956.993-4, 

expedida pela SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 175.367.073-04, residente e domiciliado na 

Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua Agenor Vieira, 10, apartamento 301, Edifício 

Malibu, São Francisco, CEP 65076-020; o Sr. THIAGO GEORGES SALOMÃO HACHEM, brasileiro, 

solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 021.256.212.002-3, expedida pela 

SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 010.568.073-77, residente e domiciliado na Cidade de São 

Luís, Estado do Maranhão, na Rua Agenor Vieira, 10, apartamento 301, Edifício Malibu, São 

Francisco, CEP 65076-020; e a Sra. MARCELLA SALOMÃO HACHEM, brasileira, solteira, 

empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 021.256.222.002-8, inscrita no CPF/ME sob o 

nº 010.568.103-27, residente e domiciliada na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua 

Agenor Vieira, 10, apartamento 502, Edifício Malibu, São Francisco, CEP 65076-020. 

4. Ordem do Dia: apreciar e deliberar sobre a proposta de redução do capital social da 

Companhia, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do Artigo 173 

da Lei das S.A. 

5. Deliberações: após a discussão da matéria, os acionistas aprovaram, por unanimidade de 

votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições:  

5.1. A redução do capital social da Companhia em até R$17.124.000,00 (dezessete 

milhões, cento e vinte e quatro mil Reais), por considerá-lo excessivo em relação ao seu 

objeto social, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A., com a consequente restituição, aos 

acionistas, em dinheiro, imóveis, créditos e/ou outros bens, sendo possível, ainda, a 

restituição em quotas e/ou ações detidas pela Companhia em outras sociedades. 
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5.2. Após o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias contado a partir da data de 

publicação do extrato da presente ata, conforme estabelecido no caput do Artigo 174 da Lei 

das S.A., bem como após a aprovação das autoridades competentes, se e conforme aplicável, 

a redução de capital ora aprovada poderá tornar-se eficaz e os acionistas farão com que seja 

instalada uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, na qual ratificarão o valor da 

redução de capital, o valor e a forma como tal valor será restituído aos acionistas em 

decorrência da referida redução de capital, o novo valor do capital social da Companhia e a 

consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. 

6. Documentos Apresentados: os documentos apresentados, relativos às deliberações ora 

tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da 

Companhia. 

7. Esclarecimentos: autoriza-se a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos 

necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas acima, incluindo, mas não se limitando, 

a assinatura e publicação de todos e quaisquer documentos e formulários correlatos, na forma da 

legislação aplicável em vigor.  

8. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 

foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi 

aprovada e assinada por todos os presentes. 

9. Assinaturas: (i) Mesa: Sr. Elie Georges Hachem – Presidente e Sr. Thiago Georges Salomão 

Hachem – Secretário. (ii) Acionistas: Elie Georges Hachem, Thiago Georges Salomão Hachem e 

Marcella Salomão Hachem. 

Essa ata é cópia verdadeira da ata registrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais. 

 
São Luís, 3 de setembro de 2020 

 
Mesa: 

 
ELIE GEORGES HACHEM     THIAGO GEORGES SALOMÃO 
Presidente      HACHEM    
       Secretário 

 
Acionistas: 

 
ELIE GEORGES HACHEM     THIAGO GEORGES SALOMÃO  
       HACHEM 

 
MARCELLA SALOMÃO HACHEM 
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UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. 

CNPJ/ME nº 04.083.773/0001-30 

NIRE 21300012702 

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 2020 

Nº DE 
ORDEM 

ASSINATURA DO ACIONISTAS NACIONALIDADE ENDEREÇO 
AÇÕES 

Nº DE AÇÕES Nº DE VOTOS 

01 
 

p. ELIE GEORGES HACHEM 
brasileiro  

Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua Agenor 

Vieira, 10, apartamento 301, Edifício Malibu, São Francisco, 

CEP 65076-020 
17.124.800 17.124.800 

02 

 

p. THIAGO GEORGES SALOMÃO  
 HACHEM 

brasileiro  

Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua Agenor 

Vieira, 10, apartamento 301, Edifício Malibu, São Francisco, 

CEP 65076-020 

100 100 

03 
 

p. MARCELLA SALOMÃO HACHEM 
Brasileira 

Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua Agenor 

Vieira, 10, apartamento 502, Edifício Malibu, São Francisco, 

CEP 65076-020 

100 100 

TOTAL 17.125.000 17.125.000 

 
São Luís, 3 de setembro de 2020 

 
Mesa: 

 
ELIE GEORGES HACHEM       THIAGO GEORGES SALOMÃO HACHEM 
Presidente        Secretário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2020/CPL/PMVM. O 
município de Vitória do Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio do 
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo Decreto nº 234, de 03/12/2019, torna 
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06 e alterações posteriores e 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, Decreto Federal nº 7.892/13 e demais 
legislações aplicáveis, realizará no dia 22 de setembro de 2020 às 10h30min, licitação na modalidade 
Pregão Presencial SRP nº 03/2020, do tipo menor preço, objetivando registro de preço para prestação de 
serviços de desinsetização, desratização, descupinização, roço, capina, poda de árvores, limpeza de caixa 
d’água e limpeza de cisternas para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Vitória do 
Mearim/MA. Local: Prefeitura Municipal, sediada na Travessa Antônio Filho, s/nº, Campina, Vitória do 
Mearim/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL, no horário de 08 
às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Mearim (http://www.vitoriadomearim.ma.gov.br), esclarecimentos na sede da 
Comissão Permanente de Licitação/CPL. Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo 
COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, 
referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica 
vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da 
Comissão pertencentes ao grupo de risco. Pregoeiro Oficial: Carlos Augusto Teixeira de Carvalho. Vitória 
do Mearim/MA, 28 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020/CPL/PMVM. O município de Vitória do 
Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio do Pregoeiro da Comissão 
Permanente de Licitação, designado pelo Decreto nº 234, de 03/12/2019, torna público aos interessados 
que, com base na Lei n° 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela Lei 
nº 147/2014 e aplicando subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes 
à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica,  do tipo menor preço por item, 
Pregão Eletrônico nº 01/2020, tendo por objeto a aquisição de 02 (duas) ambulâncias e aquisição de 
equipamentos de UTI móvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame está 
prevista para o dia 18 de setembro de 2020 às 08h00min (horário local). O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgover-
namentais.gov.br, UASG: 980951 – Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim – MA. O edital completo está 
à disposição dos interessados nos sites: http://www.vitoriadomearim.ma.gov.br e www.comprasgoverna-
mentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplvitoriadomea-
rim@hotmail.com. Pregoeiro Oficial: Carlos Augusto Teixeira de Carvalho. Vitória do Mearim/MA, 31 de 
agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 05/2020/CPL/PMVM. O município de Vitória do 
Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio do Pregoeiro da Comissão 
Permanente de Licitação, designado pelo Decreto nº 234, de 03/12/2019, torna público aos interessados que, 
com base na Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela Lei nº 147/2014 e aplicando 
subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, realizará no dia 
22 de setembro de 2020 às 14h30min, licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 05/2020, do tipo 
menor preço, objetivando registro de preços para  a aquisição de serviços gráficos para as diversas secretarias 
do município de Vitória do Mearim/MA. Local: Prefeitura Municipal, sediada na Travessa Antônio Filho, s/nº, 
Campina, Vitória do Mearim/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL, 
no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http://www.vitoriadomearim.ma.gov.br), esclarecimentos na sede 
da Comissão Permanente de Licitação/CPL. Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, 
e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. 
Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na 
sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo 
de risco. Pregoeiro Oficial: Carlos Augusto Teixeira de Carvalho. Vitória do Mearim/MA, 28 de agosto de 2020.

O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO

76Milhões Milhão18

a e em todo lug
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Democrata impulsiona sua campanha com viagem à Kenosha. Essa é a primeira
grande viagem depois de permanecer confinado em sua casa por causa da covid-19

“Cu rar as fe ri das”

“Pu ra men te po lí ti ca”

ESTADOS UNIDOS

Biden visita protestos
para vencer Trump

O
can di da to de mo cra ta à Ca- 
sa Bran ca, Joe Bi den, vi a jou
nes ta quin ta-fei ra pa ra Ke- 
nosha, fo co de pro tes tos

con tra o ra cis mo e a bru ta li da de po li- 
ci al, on de se en con trou com pa ren tes
de um afro-ame ri ca no gra ve men te fe- 
ri do pe la po lí cia, en quan to in ten si fi ca
sua cam pa nha pa ra as elei ções de no- 
vem bro.

Em sua pri mei ra gran de vi a gem de- 
pois de per ma ne cer con fi na do em sua
ca sa em Wil ming ton por cau sa da co- 
vid-19, Bi den che ga a es sa pe que na
ci da de em Wis con sin, um es ta do-cha- 
ve pa ra ga nhar a elei ção, após uma vi- 
si ta po lê mi ca do seu ri val, o pre si den- 
te Do nald Trump, que con ti nua a es- 
pa lhar pe lo país seu le ma de “lei e or- 
dem”.

O can di da to re pu bli ca no não fi ca rá
pa ra trás nes ta quin ta-fei ra à noi te,
com um co mí cio agen da do na ci da de
de La tro be, na Pen sil vâ nia, ou tro es ta- 
do fun da men tal nas elei ções.

Mar ca da pe la pan de mia que já dei- 
xou mais de 180.000 ví ti mas nos Es ta- 
dos Uni dos, uma pro fun da cri se
econô mi ca e uma on da his tó ri ca de
lu ta con tra o ra cis mo, a cam pa nha
pa ra as elei ções pre si den ci ais em 3 de
no vem bro com bi na fa to res sem pre- 
ce den tes.

E en quan to Bi den pas sa do bi li o ná- 
rio re pu bli ca no nas pes qui sas, o sus- 
pen se con ti nua pa ra as pon tu a ções
com re sul ta do mais aper ta do nos es- 
ta dos com vo ta ção de ci si va, que fa- 
zem e des fa zem as vi tó ri as pre si den- 
ci ais nos EUA à me di da que mu dam

de par ti do pa ra par ti do.
O can di da to de mo cra ta à Ca sa

Bran ca e sua es po sa, Jill, se en con tra- 
ram em par ti cu lar no ae ro por to de
Milwau kee no Wis con sin com pa ren- 
tes de Ja cob Bla ke, in cluin do seu pai e
três ir mãos, dois di as de pois que o
pre si den te Do nald Trump vi si tou Ke- 
nosha, mas não en con trou a fa mí lia
ou mes mo men ci o nou o no me do ho- 
mem de 29 anos.

Os jor na lis tas não pu de ram com- 
pa re cer à reu nião, que tam bém foi or- 
ga ni za da ao meio-dia pe los ad vo ga- 
dos da fa mí lia Bla ke. Se gun do a equi- 
pe do ex-vi ce-pre si den te de Ba rack
Oba ma, ele se en con trou pes so al- 
men te com o pai, du as ir mãs e um ir- 
mão de Ja cob Bla ke, en quan to sua
mãe par ti ci pa va por te le fo ne.

O in ci den te re a cen deu os pro tes tos
an tir ra cis tas e ge rou três noi tes de
agi ta ção em Ke nosha, uma ci da de de
100.000 ha bi tan tes às mar gens do La- 
go Mi chi gan. “De ve mos cu rar as fe ri- 
das”, afir mou Bi den, de 77 anos, que
man tém sua de nún cia ao “ra cis mo
ins ti tu ci o nal” e se apre sen ta co mo
sen do con tra a vi o lên cia.

Bi den, zo ma ba do im pla ca vel men- 
te por Trump por sua su pos ta “fal ta de
ener gia”, mos trou na se gun da-fei ra
que ado ta rá um rit mo de cam pa nha
mais apoi a do no dis cur so em Pitts- 
burgh, na Pen sil vâ nia.

Apre sen tan do-se co mo um de fen- 
sor da se gu ran ça dos Es ta dos Uni dos
fren te aos de mo cra tas “ra di cais”,

Trump vi si tou as ruí nas das lo jas in-
cen di a das por cau sa dos pro tes tos em
Ke nosha, agra de ceu à po lí cia e com-
pa rou as vi o len tas ma ni fes ta ções ao
“ter ro ris mo in ter no”.

A ten são em Ke nosha atin giu o
pon to má xi mo em 25 de agos to,
quan do Kyle Rit te nhou se, um ado les-
cen te de 17 anos, dis pa rou con tra três
ma ni fes tan tes, ma tan do dois. Trump
se re cu sou a con de nar as ações de Rit- 
te nhou se, acu sa do de as sas si na to em
pri mei ro grau.

Em 2016, Trump sur pre en deu ao
ven cer por pou cos pon tos de di fe ren- 
ça nes se es ta do do meio-oes te, on de a
ri val Hillary Clin ton não ha via fei to
cam pa nha. Des sa vez, to dos es tão
olhan do aten ta men te pa ra Wis con- 
sin.Ci en tes de sua im por tân cia, os de-
mo cra tas op ta ram por or ga ni zar sua
con ven ção na ci o nal ali, na ci da de de
Milwau kee, pa ra lan çar for mal men te
a can di da tu ra de Bi den. Mas no fi nal,
o con cla ve te ve que ser to tal men te
vir tu al por cau sa da pan de mia.

Os de mo cra tas de Wis con sin es ta- 
vam mui to pre o cu pa dos com a au- 
sên cia de Bi den en quan to se pre pa- 
ram pa ra uma mo bi li za ção cru ci al em
3 de no vem bro.

En quan to is so, Trump fez um dis- 
cur so ao ar li vre em Wis con sin no mo- 
men to da con ven ção de mo cra ta,
além de vi a jar pa ra ou tros es ta dos im- 
por tan tes nas úl ti mas se ma nas: Min- 
ne so ta, Iowa, Ari zo na, New Hampshi-
re e Ca ro li na do Nor te.

ASTRONOMIA

Estudo muda forma de ver buraco negro

EMISSÕES DE ENERGIA ACABAM GERANDO TAMBÉM A EXPULSÃO DA MATÉRIA QUE ESTÁ NO ENTORNO DO BURACO NEGRO

Em es tu do pu bli ca do na Monthly
No ti ces of the Royal As tro no mi cal
Society, o pes qui sa dor Da ni el May
pro põe uma no va for ma de en ten der
o me ca nis mo de ex pul são de ma té ria
dos bu ra cos ne gros, que são re giões
do es pa ço com uma for ça gra vi ta ci o- 
nal for te o su fi ci en te ar ras tar qual- 
quer coi sa, até mes mo a luz.

“Al guns des ses bu ra cos ne gros es- 
tão cap tu ran do gás que che ga na ga lá- 
xia. Co mo tu do gi ra no uni ver so, es se
gás não cai em li nha re ta no bu ra co
ne gro. Ele faz um dis co e, pe la gra vi- 
da de do cen tro ser ex tre ma men te po- 
de ro sa, o dis co aca ba se aque cen do
mui to e a gen te pe ga as ga lá xi as ati vas
jus ta men te pe lo bri lho des se dis co. O
bri lho que a gen te vê é de um dis co
que es tá ao re dor de le cain do aos pou- 
cos lá den tro”, ex pli ca o pes qui sa dor
do Ins ti tu to de As tro no mia, Ge o fí si ca
e Ci ên ci as At mos fé ri cas da Uni ver si- 
da de de São Pau lo (USP), que tra ba lha
a par tir de uma bol sa ofe re ci da pe la
Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa do
Es ta do de São Pau lo (Fa pesp).

Es sas emis sões de ener gia aca bam
ge ran do tam bém uma ex pul são da
ma té ria que es tá no en tor no do bu ra- 
co ne gro, um fenô me no cha ma do de
out flow.

Nes se mo vi men to, é vis to um gás
mais quen te e bri lhan te, atin gi do di- 
re ta men te pe la ra di a ção emi ti da pe lo
bu ra co ne gro e ou tra mais fria, que
per mi te a for ma ção de mo lé cu las.

Co mo uma bo lha
Se gun do May, cos tu ma va se pen sar

que a par te mais fria era o gás que es- 
ta va sen do atraí do pe la for ça da gra vi- 
da de do bu ra co ne gro. Po rém, a par tir
da ob ser va ção de du as ga lá xi as re la ti- 
va men te pró xi mas – a NGC 1068 e a
NGC 4151 – o pes qui sa dor diz que tu- 
do faz par te de uma es pé cie de bo lha
de ma té ria que es tá sen do eje ta da pe- 
lo bu ra co ne gro.

“Se ria uma bo lha em ex pan são. A
par te da bo lha que en xer ga o nú cleo
[atin gi da pe la ra di a ção] fi ca ria com
uma tem pe ra tu ra mai or e uma ve lo ci- 
da de mai or. E a par te mais fria, que
es tá na som bra, tam bém es tá ex pan- 
di da, por que faz par te da mes ma coi- 
sa, só que a gen te vê de uma for ma di- 
fe ren te, co mo a fa se mo le cu lar. Se vo- 
cê tem tem pe ra tu ras me no res, vo cê
tem mo lé cu las”, diz.

O no vo en ten di men to fa ci li ta, de
acor do com o pes qui sa dor, o en ten di- 
men to do fenô me no. “A par te no va
des se es tu do é co lo car to dos os in gre- 
di en tes em uma coi sa só. O que faz
um ce ná rio mui to mais com ple to que
ex pli ca na tu ral men te coi sas que a
gen te não sa bia”, en fa ti za May, em re- 
fe rên cia, por exem plo, à ori gem da
par te mais fria, que não con se guia ser
lo ca li za da na ex pli ca ção an te ri or do
fenô me no.

O es tu do dos bu ra cos ne gros tam- 
bém se apro xi ma de res pos tas so bre a
for ma ção das ga lá xi as, uma vez que,

se gun do o ci en tis ta, são ele men tos li- 
ga dos. “As du as coi sas se co nec tam ao
lon go da evo lu ção. Di zen do co mo es- 
sa ga lá xia evo luiu co mo um to do. No
pas sa do ti nha mui to gás, es sa ca deia
de gás no cen tro era mui to mais vo raz,
ex pul sa va ma té ria pa ra fo ra da ga lá- 
xia”, afir ma.

May con ta, ain da, que a des co ber ta
foi pos sí vel com o uso de uma téc ni ca
que bus ca o apro fun da men to e de ta- 
lha men to de in for ma ções dis po ní- 
veis. “Eles me lho ram a qua li da de dos
da dos. En tão, se vo cê me lho ra a qua li- 
da de da ima gem, vo cê aca ba en xer-
gan do coi sas di fe ren tes do que os ou- 
tros cos tu mam de sen vol ver”, ex pli ca
so bre os pro ce di men tos que in ves ti- 
gam a fun do ima gens mui to di fí ceis
de se rem cap ta das.

“A gen te não en xer ga exa ta men te o
dis co. A gen te en xer ga um bri lho no
cen tro da ga lá xia. Só que, se a gen te
for apon tar os te les có pi os mais po de- 
ro sos pa ra es ses nú cle os, to da es sa re- 
gião que eu aca bei de des cre ver [do
dis co bri lhan te] cai den tro de um pi-
xel [pe que no pon to] da ima gem”,
con ta.

A pes qui sa vai na con tra mão do
que, se gun do May, a mai o ria dos ci en- 
tis tas têm tra ba lha do, bus can do reu- 
nir a mai or quan ti da de pos sí vel de in- 
for ma ções pa ra pro du zir es ta tís ti cas.
“Ho je em dia, to do mun do es tá pre o- 
cu pa do em ob ser var mui ta coi sa pa ra
fa zer es tu dos es ta tís ti cos”, fi na li za.

125 ANOS DEPOIS

Princesa Isabel perde
processo no STF

PALÁCIO GUANABARA É DE PROPRIEDADE DA UNIÃO

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) de ter mi nou o en- 
cer ra men to de ação pro pos ta ini ci al men te pe la Prin ce- 
sa Isa bel que acu mu la va 125 anos de dis pu ta ju di ci al.
Ela mor reu em 1921, mas sua fa mí lia ain da bus ca o di- 
rei to ao imó vel na Jus ti ça. O re sul ta do do pro ces so deu a
pos se do Pa lá cio Gua na ba ra à União. A atu al se de do go- 
ver no do Rio de Ja nei ro era re qui si ta da pe la fa mí lia im- 
pe ri al des de 1895.

O imó vel per ten ceu à Prin ce sa Isa bel até a pro cla ma- 
ção da Re pú bli ca, em 1889, quan do foi con fis ca do pe lo
go ver no mi li tar e trans fe ri do ao pa trimô nio da União.
Na cer ti dão de trân si to em jul ga do, úl ti mo ato pa ra ar- 
qui va men to de fi ni ti vo do ca so, cons ta o no me Isa bel de
Or le ans e Bra gan ça, a Prin ce sa Isa bel, co mo re cor ren te.

O jul ga men to na 1ª Tur ma do STF ocor reu no fim de
ju nho e, na úl ti ma sex ta, a se cre ta ria do tri bu nal deu
bai xa no pro ces so e o en cer rou em de fi ni ti vo. Por 3 vo tos
1, foi re jei ta do o pe di do dos her dei ros de Isa bel em jul- 
ga men to no ple ná rio vir tu al da Cor te.

Re la to ra do ca so, a mi nis tra Ro sa We ber ne gou a pos- 
si bi li da de de re vi são de de ter mi na ção do STJ (Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça), que em 2018 de fi niu que o Pa lá cio
per ten cia à União. Os mi nis tros Ale xan dre de Mo ra es e
Luís Ro ber to Bar ro so acom pa nha ram a re la to ra. O mi- 
nis tro Mar co Au ré lio Mel lo vo tou pa ra que o re cur so
pros se guis se no STF. O mi nis tro Luiz Fux de cla rou-se
im pe di do.

Tam bém fi cou de ci di do que não ca be ne nhum ti po
de re pa ra ção aos her dei ros da fa mí lia re al. Ho je, o imó- 
vel é a se de do Go ver no do Rio de Ja nei ro. Atu al men te,
ocu pa o lo cal o go ver na dor in te ri no, Cláu dio Cas tro, que
as su miu o co man do do Exe cu ti vo flu mi nen se na se ma- 
na pas sa da após o STJ afas tar Wil son Wit zel do car go.

PRIVADO

Ferrorias recebem
investimento de R$ 40 bi

O MINISTRO DA INFRAESTRUTURA, TARCÍSIO FREITAS

O mi nis tro da In fra es tru tu ra, Tar cí sio Go mes de Frei- 
tas, dis se ho je (3) que o go ver no tem co mo me ta atrair
mais de R$ 40 bi lhões de in ves ti men tos pri va dos no sis- 
te ma fer ro viá rio bra si lei ro nos pró xi mos anos.

“O que es tá sen do plan ta do ago ra vai fa zer com que a
par ti ci pa ção do mo do fer ro viá rio na ma triz [de trans- 
por tes] do bre nos pró xi mos oi to anos. Is so vai cri ar
com pe ti ção en tre os ope ra do res e vai ter re per cus são
ime di a ta no fre te”, dis se o mi nis tro du ran te a con fe rên- 
cia on li ne In dús tria em De ba te: In fra es tru tu ra e Re to- 
ma da da Eco no mia, pro mo vi do pe la Con fe de ra ção Na- 
ci o nal da In dús tria (CNI).

Ele ci tou co mo exem plo a re no va ção de con ces são de
du as es tra das de fer ro ad mi nis tra das pe la mi ne ra do ra
Va le, a Es tra da de Fer ro Vi tó ria a Mi nas e a Es tra da de
Fer ro Ca ra jás, que vai per mi tir o in ves ti men to pri va do
de R$ 17 bi lhões na ma lha fer ro viá ria.

En tre as obras ci ta das pe lo mi nis tro, es tão o pro je to
de con ces são da Fer ro grão, no va fer ro via que li ga rá Si- 
nop, no nor te de Ma to Gros so, a Itai tu ba, no Pa rá, em
aná li se no Tri bu nal de Con tas da União (TCU), e de ve
atrair R$ 12 bi lhões em in ves ti men tos, e o tre cho da Fer- 
ro via Nor te-Sul, que vai li gar o Por to de Ita qui (MA) ao
Por to de San tos e te rá R$ 2,8 bi lhões de in ves ti men to.

Frei tas des ta cou que en ti da des am bi en tais in ter na ci- 
o nais es tão as ses so ran do na ela bo ra ção de pro je tos pa- 
ra que já “nas çam com o se lo ver de”. “Pre ci sa mos fa zer
pro je tos sus ten tá veis por uma ra zão mui to sim ples, pa- 
ra ter aces so a mais uma for ma de fun ding (fi nan ci a- 
men to). A gen te sa be que os flu xos fi nan cei ros vão es tar
atre la dos aos pa drões am bi en tais”.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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30 anos da “Matruz”

Uma das prin ci pais ban das de for ró do
país, a ban da Mas truz com Lei te con fir ma a
par ti ci pa ção do can tor To ca do Va le na li ve
“To dos Can tam Mas truz”. Ar tis ta que co le ci- 
o na hits ao lon go de to da a car rei ra se jun ta a
ban da mãe do for ró pa ra ani mar os fãs em
ca sa, no dia 26 des te mês, só com os clás si-
cos que mar ca ram a his tó ria no for ró. A li ve
faz par te da co me mo ra ção dos 30 anos da
ban da Mas truz com Lei te.

Feriado e comércio

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas / CDL
São Luís aler ta os lo jis tas que qui se rem abrir
su as lo jas du ran te o fe ri a do dos di as 07 (Fe ri-
a do da In de pen dên cia do Bra sil) e 8 (Ani ver- 
sá rio de São Luís) de se tem bro, que de vem
se guir a le gis la ção vi gen te. O co mér cio po-
de rá fun ci o nar se gun do a Con ven ção Co le ti-
va de Tra ba lho. As lo jas de rua po dem abrir
das 8h às 18h e as lo jas si tu a das em shop ping
cen ters po dem fun ci o nar das 10h às 22h.

É ho ra de pla ne jar sua vi a gem, a
co me çar pe lo vis to  e au to ri za ções
pa ra ter aces so aos paí ses da Eu ro pa,
além de Ca na dá, Es ta dos Uni dos e
Aus trá lia. A pro cu ra pe las ati vi da des
de in ter câm bio e tu ris mo e as vi a -
gens de for ma tu ra já es tão sen do re -
to ma das a to do va por. Pa ra a equi pe
da Via Mun do, que tem à fren te An to -
nio Ba ce lar, 90% das vi a gens pre vis -
tas pa ra es te ano de 2020 fo ram adi -
a das pa ra 2021 em ra zão da pan de -
mia que é um fenô me no glo bal.  En -
tre tan to, al guns paí ses já vol tam
gra du al men te as au las e mui tos ma -
ra nhen ses  es tão vi a jan do de vol ta
pa ra re to mar seus in ter câm bi os.

No cir cui to cul tu ral da
ci da de, a no vi da de é
que a li be ra ção pa ra
pe que nos es pe tá cu los
che ga nes te sá ba do, 5,
a Fa se 2. Ou se ja, ago -
ra já é pos sí vel bo tar
até qua tro mú si cos no
pal co pa ra ani mar a
noi te de São Luís. En -
quan to is so, Pe pê Ju ni -
or es tá de vol ta, ain da
obe de cen do as re gras
da Fa se 1, ho je, na Oak
Wi ne, pa ra di ver tir os
cli en tes da ca sa. O
show acús ti co de Pe pê
co me ça as 21h e é ne -
ces sá rio fa zer re ser va.

Pois é. O fim de se ma -
na com di rei to a fe ri a -
do pro lon ga do vem
che gan do e pe de pro -
gra mas es pe ci ais. Ou -
tra boa op ção é cur tir
al mo ço em fa mí lia ou
um jan tar ro mân ti co,
com as de lí ci as do Vil -
la do Vi nho. Nes ta sex -
ta, 4, à par tir das
20h30, tem jan tar com
mú si ca ins tru men tal
de Hen ri que Fran ça. Já
no sá ba do, 5, tem tam -
bém jan tar, com voz e
vi o lão de Lí via Ama ral
à par tir das 20h30.

Sábado de feijoada

O Blue Tree re to ma, nes te fim de se ma na, sua
tra di ci o nal Fei jo a da de Sá ba do re che a da de no- 
vi da des. O bu fê se rá ser vi do ao ar li vre, na área
da pis ci na, pro por ci o nan do um cli ma ain da
mais des con traí do ao even to que, de que bra, se- 
rá em ba la do pe lo me lhor do sam ba e pa go de
sob o co man do do DJ Ri chard Ystone. Va le lem- 
brar que o ho tel te rá uma pro gra ma ção es pe ci al
pa ra o fe ri a do pro lon ga do da Se ma na da Pá tria
e, além do re tor no da fei jo a da, es tre a rá o Blue
Sun set, ex clu si vo pa ra os hós pe des apre ci a rem
o pôr-do-sol ao som dos hits da ele tro hou se.

UFMA no Top 10

O Ti mes Higher Edu ca ti on (THE), um dos
prin ci pais ran kings uni ver si tá ri os do mun do,
di vul gou nes ta quin ta-fei ra sua edi ção do Top 10
no mun do de 2021. Se gun do o ran king, a me lhor
uni ver si da de do mun do é a de Ox ford, no Rei no
Uni do, em se gui da, a Uni ver si da de Stan ford,
nos Es ta dos Uni dos. No Bra sil, an te ri or men te,
eram ava li a das so men te 46 ins ti tui ções e, nes ta
edi ção, seis uni ver si da des a mais fo ram ava li a- 
das, en tre elas, a UF MA, que, ago ra pas sa a in te- 
grar as 52 ins ti tui ções, e des se to tal, a nos sa ins- 
ti tui ção apa re ce co mo a 26ª me lhor do país.

Feriadão na Potiguar

O fe ri a do pro lon ga do vem che gan do e na da
me lhor que apro vei tar as prai as, ri os e pis ci nas
com con for to e se gu ran ça. Nas lo jas Po ti guar há
mui tas op ções em itens pa ra la zer e praia, cam- 
ping e pic nics. Pro du tos co mo ca dei ras de praia
e guar da- sol; col lers e cai xas tér mi cas, ma car- 
rão pa ra flu tu a ção, boi as em vá ri os for ma tos e
ta ma nhos, pro te tor so lar; uten sí li os pa ra chur- 
ras cos e chur ras quei ras por tá teis; etc. E pa ra
quem qui ser apro vei tar o fe ri a do pa ra fa zer
com pras, to das as lo jas Po ti guar es ta rão aber tas
nos di as 7 e 8 , no ho rá rio das 8h às 18h. 

Pra curtir

Es co la de Go ver no do
Ma ra nhão (EG MA)
es tá com ins cri ções
aber tas pa ra os cur -
sos: Me di a ção de
Con fli tos e Co mu ni -
ca ção não Vi o len ta,
Re da ção com fo co na
Ela bo ra ção de Do cu -
men tos Ofi ci ais e For -
ma ção de Pre go ei ro –
Mó du lo 1, na mo da li -
da de de Edu ca ção a
Dis tân cia (EaD).

Os cur sos são des ti -
na dos aos ser vi do res
pú bli cos es ta du ais e
in te gram a gra de da
EG MA Vir tu al e os in -
te res sa dos em par ti -
ci par dos cur sos de -
vem fa zer su as ins cri -
ções no si te da EG MA
(eg ma.ma.gov.br).

A di re to ra re gi o nal do
Sesc, Ru ti neia Mon -
tei ro, e a co or de na do -
ra de As sis tên cia e
Saú de do Sesc, Pa trí -
cia Oli vei ra, re cep ci o -
nam a pro fis si o nal
que vi si ta rá os res -
tau ran tes e aca de mi -
as do Sesc em São
Luís.

O Rio Anil Shop ping
vai ini ci ar se tem bro
com dez di as in tei ros
de ofer tas nas su as
prin ci pais lo jas.

A “Se ma na Bra sil”
co me ça dia 3 e vai até
13 de se tem bro nas
prin ci pais lo jas. Tem
rou pas, aces só ri os,
ob je tos pa ra o lar,
ser vi ços de es té ti ca e
pra ça de ali men ta ção
com pre ços de li qui -
da ção.

O cli en te vai po der
es co lher en tre a
com pra pre sen ci al ou
a re ti ra da no sis te ma
dri ve th ru du ran te to -
da a pro mo ção.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

Pré-candidato Adriano Sarney visita  O Imparcial
A visita do candidato foi para falar sobre a sua candidatura que ele tem encarado como um novo desafio

 Na manhã desta quinta-feira (3), a re-
dação do Jornal O Imparcial recebeu a vi-
sita do economista, administrador e depu-
tado estadual, Adriano Sarney. Na última 
segunda-feira (31) ele lançou sua candi-
datura a Prefeito de São Luís pelo Partido 
Verde (PV).

A visita do candidato foi para apresen-
tar sobre a sua candidatura, a qual ele tem 
encarado como um novo desafio. Ele é o 
único economista e administrador a par-
ticipar desta campanha política. Segundo 
Adriano, isso traz uma bagagem intelectual.

“Eu não gosto de misturar política com 
sangue!”, foi que disse em conversa ao ser 
questionado se ajuda ou atrapalha ser neto 
do ex-presidente da republica, José Sarney.

“Uma coisa é a política outra coisa é a 
família. Eu amo e respeito todos eles, mas 
minha política é para o povo do Maranhão. 
As minhas propostas e ideias vem do de-
sejo de ajudar a minha cidade com a ex-
periência que tenho de anos na iniciativa 
privada, além do meu aprendizado na uni-

versidade, meu mestrado em economia e 
mestrado em administração. Trazendo es-
ses conhecimentos para fazer uma gestão 
profissional à prefeitura de São Luís, expli-
cou o candidato. Adriano Sarney acredita 
que outros candidatos tem pouco falado 
sobre a grande problemática do momento, 
que é a pandemia causada pelo novo coro-
navírus. Ele conta que o próximo prefeito 
será o responsável pela vacinação da po-
pulação contra a Covid-19.

“Eu já tenho no meu desenho um plano 
para vacinar a população de São Luis e te-
nho estudado o orçamento. Vamos pegar e 
detalhar todo o recurso da saúde para que 
a gente possa retirar grande parte deste re-
curso para fazer uma grande ação de vaci-
nação”, explicou ele.

O jornal O Imparcial, também dará o 
mesmo espaço para outros candidatos visi-
tarem nossa redação e conversar um pou-
co sobre suas propostas, ideias e reais ob-
jetivos, dando um espaço democrático e 
livre para todos.

Confira no domingo (6) a entrevista completa do candidato Adriano Sarney no jor-
nal O Imparcial, edições impressas e online.
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30 anos da “Matruz”

Uma das prin ci pais ban das de for ró do
país, a ban da Mas truz com Lei te con fir ma a
par ti ci pa ção do can tor To ca do Va le na li ve
“To dos Can tam Mas truz”. Ar tis ta que co le ci- 
o na hits ao lon go de to da a car rei ra se jun ta a
ban da mãe do for ró pa ra ani mar os fãs em
ca sa, no dia 26 des te mês, só com os clás si-
cos que mar ca ram a his tó ria no for ró. A li ve
faz par te da co me mo ra ção dos 30 anos da
ban da Mas truz com Lei te.

Feriado e comércio

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas / CDL
São Luís aler ta os lo jis tas que qui se rem abrir
su as lo jas du ran te o fe ri a do dos di as 07 (Fe ri-
a do da In de pen dên cia do Bra sil) e 8 (Ani ver- 
sá rio de São Luís) de se tem bro, que de vem
se guir a le gis la ção vi gen te. O co mér cio po-
de rá fun ci o nar se gun do a Con ven ção Co le ti-
va de Tra ba lho. As lo jas de rua po dem abrir
das 8h às 18h e as lo jas si tu a das em shop ping
cen ters po dem fun ci o nar das 10h às 22h.

É ho ra de pla ne jar sua vi a gem, a
co me çar pe lo vis to  e au to ri za ções
pa ra ter aces so aos paí ses da Eu ro pa,
além de Ca na dá, Es ta dos Uni dos e
Aus trá lia. A pro cu ra pe las ati vi da des
de in ter câm bio e tu ris mo e as vi a -
gens de for ma tu ra já es tão sen do re -
to ma das a to do va por. Pa ra a equi pe
da Via Mun do, que tem à fren te An to -
nio Ba ce lar, 90% das vi a gens pre vis -
tas pa ra es te ano de 2020 fo ram adi -
a das pa ra 2021 em ra zão da pan de -
mia que é um fenô me no glo bal.  En -
tre tan to, al guns paí ses já vol tam
gra du al men te as au las e mui tos ma -
ra nhen ses  es tão vi a jan do de vol ta
pa ra re to mar seus in ter câm bi os.

No cir cui to cul tu ral da
ci da de, a no vi da de é
que a li be ra ção pa ra
pe que nos es pe tá cu los
che ga nes te sá ba do, 5,
a Fa se 2. Ou se ja, ago -
ra já é pos sí vel bo tar
até qua tro mú si cos no
pal co pa ra ani mar a
noi te de São Luís. En -
quan to is so, Pe pê Ju ni -
or es tá de vol ta, ain da
obe de cen do as re gras
da Fa se 1, ho je, na Oak
Wi ne, pa ra di ver tir os
cli en tes da ca sa. O
show acús ti co de Pe pê
co me ça as 21h e é ne -
ces sá rio fa zer re ser va.

Pois é. O fim de se ma -
na com di rei to a fe ri a -
do pro lon ga do vem
che gan do e pe de pro -
gra mas es pe ci ais. Ou -
tra boa op ção é cur tir
al mo ço em fa mí lia ou
um jan tar ro mân ti co,
com as de lí ci as do Vil -
la do Vi nho. Nes ta sex -
ta, 4, à par tir das
20h30, tem jan tar com
mú si ca ins tru men tal
de Hen ri que Fran ça. Já
no sá ba do, 5, tem tam -
bém jan tar, com voz e
vi o lão de Lí via Ama ral
à par tir das 20h30.

Sábado de feijoada

O Blue Tree re to ma, nes te fim de se ma na, sua
tra di ci o nal Fei jo a da de Sá ba do re che a da de no- 
vi da des. O bu fê se rá ser vi do ao ar li vre, na área
da pis ci na, pro por ci o nan do um cli ma ain da
mais des con traí do ao even to que, de que bra, se- 
rá em ba la do pe lo me lhor do sam ba e pa go de
sob o co man do do DJ Ri chard Ystone. Va le lem- 
brar que o ho tel te rá uma pro gra ma ção es pe ci al
pa ra o fe ri a do pro lon ga do da Se ma na da Pá tria
e, além do re tor no da fei jo a da, es tre a rá o Blue
Sun set, ex clu si vo pa ra os hós pe des apre ci a rem
o pôr-do-sol ao som dos hits da ele tro hou se.

UFMA no Top 10

O Ti mes Higher Edu ca ti on (THE), um dos
prin ci pais ran kings uni ver si tá ri os do mun do,
di vul gou nes ta quin ta-fei ra sua edi ção do Top 10
no mun do de 2021. Se gun do o ran king, a me lhor
uni ver si da de do mun do é a de Ox ford, no Rei no
Uni do, em se gui da, a Uni ver si da de Stan ford,
nos Es ta dos Uni dos. No Bra sil, an te ri or men te,
eram ava li a das so men te 46 ins ti tui ções e, nes ta
edi ção, seis uni ver si da des a mais fo ram ava li a- 
das, en tre elas, a UF MA, que, ago ra pas sa a in te- 
grar as 52 ins ti tui ções, e des se to tal, a nos sa ins- 
ti tui ção apa re ce co mo a 26ª me lhor do país.

Feriadão na Potiguar

O fe ri a do pro lon ga do vem che gan do e na da
me lhor que apro vei tar as prai as, ri os e pis ci nas
com con for to e se gu ran ça. Nas lo jas Po ti guar há
mui tas op ções em itens pa ra la zer e praia, cam- 
ping e pic nics. Pro du tos co mo ca dei ras de praia
e guar da- sol; col lers e cai xas tér mi cas, ma car- 
rão pa ra flu tu a ção, boi as em vá ri os for ma tos e
ta ma nhos, pro te tor so lar; uten sí li os pa ra chur- 
ras cos e chur ras quei ras por tá teis; etc. E pa ra
quem qui ser apro vei tar o fe ri a do pa ra fa zer
com pras, to das as lo jas Po ti guar es ta rão aber tas
nos di as 7 e 8 , no ho rá rio das 8h às 18h. 

Pra curtir

Es co la de Go ver no do
Ma ra nhão (EG MA)
es tá com ins cri ções
aber tas pa ra os cur -
sos: Me di a ção de
Con fli tos e Co mu ni -
ca ção não Vi o len ta,
Re da ção com fo co na
Ela bo ra ção de Do cu -
men tos Ofi ci ais e For -
ma ção de Pre go ei ro –
Mó du lo 1, na mo da li -
da de de Edu ca ção a
Dis tân cia (EaD).

Os cur sos são des ti -
na dos aos ser vi do res
pú bli cos es ta du ais e
in te gram a gra de da
EG MA Vir tu al e os in -
te res sa dos em par ti -
ci par dos cur sos de -
vem fa zer su as ins cri -
ções no si te da EG MA
(eg ma.ma.gov.br).

A di re to ra re gi o nal do
Sesc, Ru ti neia Mon -
tei ro, e a co or de na do -
ra de As sis tên cia e
Saú de do Sesc, Pa trí -
cia Oli vei ra, re cep ci o -
nam a pro fis si o nal
que vi si ta rá os res -
tau ran tes e aca de mi -
as do Sesc em São
Luís.

O Rio Anil Shop ping
vai ini ci ar se tem bro
com dez di as in tei ros
de ofer tas nas su as
prin ci pais lo jas.

A “Se ma na Bra sil”
co me ça dia 3 e vai até
13 de se tem bro nas
prin ci pais lo jas. Tem
rou pas, aces só ri os,
ob je tos pa ra o lar,
ser vi ços de es té ti ca e
pra ça de ali men ta ção
com pre ços de li qui -
da ção.

O cli en te vai po der
es co lher en tre a
com pra pre sen ci al ou
a re ti ra da no sis te ma
dri ve th ru du ran te to -
da a pro mo ção.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020
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Cerca de 2.400 mulheres em situação de violência já buscaram assistência na
Defensoria Pública nos primeiros oito meses deste ano

Mon ta gens e fa kes

Em ca sa

Atri bui ções

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

2.400 agressões
em apenas 8 meses 

O
mês de agos to des te ano foi
mar ca do pe las re fle xões em
tor no dos 14 anos da Lei
Ma ria da Pe nha. Mas o aler- 

ta so bre a vi o lên cia con tra a mu lher
con ti nua.

O nú cleo es pe ci a li za do da De fen- 
so ria Pú bli ca do Es ta do (DPE-MA) no
com ba te a es te ti po de ocor rên cia,
tem re gis tra do, es te ano, uma mé dia
de 300 aten di men tos men sais, que so- 
man do os oi to pri mei ros me ses do
ano che gam a 2.400 re gis tros.

São ca sos co mo o de Vir gi nia, no me
fic tí cio, que es tá grá vi da, e se viu obri- 
ga da a so li ci tar uma me di da pro te ti va
de ur gên cia con tra o ex-com pa nhei ro
e pai do seu fi lho, te men do per der a
vi da.

Por in ter mé dio da De fen so ria, Vir- 
gi nia to mou co ra gem e es tá pro ces- 
san do cri mi nal men te o ho mem com
quem con vi veu por cer ca de qua tro
anos, e pe din do ain da uma in de ni za- 
ção pe los da nos cau sa dos, com gra ve
re per cus são em sua hon ra e saú de em
um pe río do tão de li ca do de sua vi da,
vis to que es ta va ges tan te do fi lho do
agres sor.

O Nú cleo de De fe sa da Mu lher e
Po pu la ção LGBT, da DPE, ins ta la do
na Ca sa da Mu lher Bra si lei ra (CMB),
em São Luís, tam bém se de pa rou es te
ano, com si tu a ções de vi o lên cia co mo
a vi vi da por Ive te, ou tra mu lher que
pre fe riu usar um no me fic tí cio, que
nun ca man te ve re la ci o na men to ín ti- 
mo com o seu agres sor. “Se gun do re- 
la ta do, ela co nhe ceu o ra paz em um
gru po de igre ja cri a do em uma des sas
re des so ci ais, on de con ver sa vam ape- 
nas ame ni da des e as sun tos da fé. De- 
pois de três me ses, o agres sor a pe diu

em na mo ro, e Ive te não acei tou, pe- 
din do que ele não in sis tis se. A par tir
daí, o ho mem deu iní cio a uma sé rie
de agres sões ver bais e ame a ças de di- 
fa ma ção, ao pon to de che gar a com- 
par ti lhar fo tos ín ti mas, na ver da de,
mon ta gens, as so ci a das à ima gem de- 
la”, con tou a de fen so ra pú bli ca Lin de- 
va nia Mar tins, uma das ti tu la res do
Nú cleo da Mu lher, sem re ve lar o no- 
me re al da mu lher pa ra pre ser var a
iden ti da de da as sis ti da.

O ho mem deu iní cio a

uma sé rie de agres sões

ver bais e ame a ças de

di fa ma ção, ao pon to de

che gar a com par ti lhar

fo tos ín ti mas

A de fen so ra pú bli ca ex pli cou, no
en tan to, que a mai or par te dos ca sos
de agres são ocor re no seio fa mi li ar,
pra ti ca da por com pa nhei ros e ex-
com pa nhei ros, com quem a mu lher
tem fi lhos, co mo foi o ca so de Vir gi nia.

Pa ra agra var ain da mais a si tu a ção,
mui tas ve zes es sas mu lhe res man tem
vín cu los de de pen dên cia fi nan cei ra e
psi co ló gi ca tam bém. E é nes se con- 
tex to que se tor na ain da mais di fí cil
rom per o ci clo da vi o lên cia e bus car
aju da, im pul si o nan do as tris tes es ta- 
tís ti cas. Uma das mais re cen tes foi di- 
vul ga da na se ma na pas sa da.

O Ins ti tu to de Pes qui sa Econô mi ca

Apli ca da (Ipea) e o Fó rum Bra si lei ro
de Se gu ran ça Pú bli ca apre sen ta ram
os re sul ta dos do úl ti mo le van ta men to
que re a li za ram, com ba se em da dos
do Sis te ma de In for ma ção so bre Mor- 
ta li da de, do Mi nis té rio da Saú de. In ti- 
tu la do Atlas da Vi o lên cia 2020, o com- 
pi la do mos tra que o Bra sil te ve uma
mu lher as sas si na da a ca da du as ho ras
em 2018. Em bo ra a ta xa re gis tre que- 
da em re la ção a ano an te ri or, são mui- 
tas mu lhe res per den do a vi da, sim-
ples men te, por ser quem são.

Os nú me ros do Atlas da Vi o lên cia,
no en tan to, são de dois anos atrás,
quan do o mun do nem ima gi na va pa-
rar por con ta da pan de mia do no vo
co ro na ví rus.

Ago ra a re a li da de tem se mos tra do
ain da mais cru el com as mu lhe res.
“Nes te pe río do de iso la men to so ci al,
mui tas mu lhe res es tão con fi na das
com os agres so res, têm mais di fi cul- 
da des de de nun ci ar e ter aces so ao
sis te ma de pro te ção”, as se ve rou a de-
fen so ra pú bli ca De ni se Ne po mu ce no,
tam bém ti tu la ri za da no Nú cleo de
De fe sa da Mu lher da De fen so ria es ta- 
du al.

E pa ra não se au sen tar des sa lu ta,
De ni se Ne po mu ce no lem brou que a
ins ti tui ção re di men si o nou su as es tra- 
té gi as de aten di men to. “O aces so à
jus ti ça, ga ran ti do pe la De fen so ria Pú- 
bli ca, não po de ser in ter rom pi do ou
pre ju di ca do. Por tan to, ti ve mos que
bus car me ca nis mos al ter na ti vos pa ra
pos si bi li tar a con ti nui da de dos nos- 
sos ser vi ços. In ten si fi ca mos os con ta- 
tos por te le fo ne e por meio vir tu al”,
dis se, acres cen tan do que aten den do
aos pro to co los sa ni tá ri os de se gu ran-
ça, a De fen so ria re to mou ati vi da des
pre sen ci ais, que não pa rou com ple ta-
men te mes mo na pan de mia.

3.600 casos registrado no ano passado

No âm bi to da DPE, ain da é ce do
pa ra fa zer com pa ra ti vos com anos an- 
te ri o res, e con fir mar se hou ve cres ci- 
men to no nú me ro de ca sos. O Nú cleo
da Mu lher fe chou com 3.600 aten di- 
men tos, em 2019, uma mé dia men sal
bem se me lhan te a des te ano.

Além de pres tar ori en ta ções, a De- 
fen so ria ga ran te a pro te ção ju rí di ca
de mu lhe res em si tu a ção de vi o lên cia
do més ti ca, fa mi li ar, den tre ou tras.
Re a li za ção de cam pa nhas edu ca ti vas
e even tos que cha mem aten ção pa ra o
te ma, bem co mo a par ti ci pa ção em
se mi ná ri os e ati vi da des que per mi- 
tem o com par ti lha men to de idei as,
nor tei am as ações no nú cleo.

Des ta que pa ra o Pro je to “Res pei tar
a Di fe ren ça é Vi ver Sem Vi o lên cia”,
exe cu ta do pe la DPE/MA com re cur- 
sos do Mi nis té rio dos Di rei tos Hu ma- 
nos. A ini ci a ti va con tri buiu pa ra o for- 

ta le ci men to de ações de cons ci en ti za- 
ção e to le rân cia da di ver si da de de gê- 
ne ro, bem co mo do aten di men to di re- 
to. Além de São Luís, as ati vi da des
acon te ce ram em Ca xi as, Pi nhei ro e
Al cân ta ra. Só nes se pro je to, fo ram
con ta bi li za dos 1.682 aten di men tos
em 2019.

A atu a ção em re de é ou tra im por- 
tan te ver ten te des se tra ba lho. Jun ta- 
men te com de ze nas de ou tros ór gãos,
tam bém ins ta la dos na CMB, tem fei to
a di fe ren ça na vi da de mui tas ma ra- 
nhen ses. No in tui to de for ta le cer as
po lí ti cas pú bli cas de pro te ção e de fe- 
sa dos di rei tos des sa par ce la da po pu- 
la ção, as de fen so ras pú bli cas, ain da,
man têm en con tros re gu la res em gru- 
pos te má ti cos, co mo é o ca so da Câ- 
ma ra Téc ni ca de Mo ni to ra men to das
Po lí ti cas Pú bli cas pa ra as Mu lhe res,
no Ma ra nhão, da Co mis são de De fe sa
da Mu lher do Co lé gio Na ci o nal de De- 
fen so res Pú bli cos-Ge rais (Con de ge) e

da Re de Ami ga da Mu lher, da re gião
me tro po li ta na de São Luís.

LU CI A NA GO MES

Ir re gu la ri da des

AURORA

Suspeito de roubar carga
é preso em operação

O SUSPEITO FOI PRESO NO BAIRRO DA AURORA, EM SÃO LUÍS

Um ho mem foi pre so no bair ro Au ro ra, em São Luís.
Ele é sus pei to de par ti ci par de um rou bo de car ga ocor- 
ri do em maio des te ano no bair ro Jar dim El do ra do.

A ope ra ção faz par te do tra ba lho con tí nuo de com ba- 
te ao rou bo de car gas re a li za do pe lo De par ta men to de
Rou bo a Car gas da Su pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves- 
ti ga ções Cri mi nais (SEIC).

O ho mem cap tu ra do on tem, quin ta-fei ra (3), é o ter- 
cei ro sus pei to pre so em ra zão do rou bo de uma car ga de
ele trô ni cos, ava li a da em apro xi ma da men te R$ 150 mil,
per ten cen te à em pre sa Al fex Lo gis ti ca.

Se gun do a Po lí cia Ci vil, a car ga foi com ple ta men te re- 
cu pe ra da no dia 26 de maio des te ano, du ran te ope ra ção
re a li za da pe la Su pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves ti ga- 
ções Cri mi nais (SEIC) e a De le ga cia de Rou bos e Fur tos
(DRF). Na épo ca, fo ram pre sos dois sus pei tos do rou bo à
car ga.

Ain da de acor do com a po lí cia, as in ves ti ga ções irão
per ma ne cer com o in tui to de cap tu rar os de mais par ti- 
ci pan tes no cri me em te la.

PRESIDENTE VARGAS

Concurso é suspenso
por irregularidades

AS PROVAS PODEM TER SIDO PLAGIADAS DA INTERNET

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, de ter mi nou a
sus pen são do con cur so pú bli co no mu ni cí pio de Pre si- 
den te Var gas, no Ma ra nhão. O pe di do foi re a li za do após
as inú me ras ir re gu la ri da des apon ta das em Ação Ci vil
Pú bli ca.

Por con ta da sus pen são, o mu ni cí pio de Pre si den te
Var gas e o Ins ti tu to So mar Lt da, es tão proi bi dos de re a li- 
zar ato ad mi nis tra ti vo com a fi na li da de de con ti nu ar as
eta pas que fal ta vam ser fei tas do con cur so pú bli co. A
mul ta pa ra quem des cum prir a de ter mi na ção é de R$
200 mil.

Fo ram en con tra das as ir re gu la ri da des na uti li za ção
de pro vas e ques tões pla gi a das da in ter net, di vul ga ção
de ga ba ri tos de for ma equi vo ca da, sen do re ti fi ca do du- 
as ve zes, pu bli ca ção de re sul ta dos com no mes dos can- 
di da tos in cluí dos na lis ta de car gos pa ra quais não es ta- 
vam con cor ren do, di vul ga ção de re sul ta do com apro va- 
ção de pa ren tes do ges tor mu ni ci pal, além de pes so as li- 
ga das à ad mi nis tra ção pú bli ca.

Por con ta des ses e ou tros pro ble mas, can di da tos pro- 
cu ra ra ao plan tão cen tral de po lí cia e re gis tra ram ocor- 
rên cia.
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Mon ta gens e fa kes

Em ca sa

Atri bui ções

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

2.400 agressões
em apenas 8 meses 

O
mês de agos to des te ano foi
mar ca do pe las re fle xões em
tor no dos 14 anos da Lei
Ma ria da Pe nha. Mas o aler- 

ta so bre a vi o lên cia con tra a mu lher
con ti nua.

O nú cleo es pe ci a li za do da De fen- 
so ria Pú bli ca do Es ta do (DPE-MA) no
com ba te a es te ti po de ocor rên cia,
tem re gis tra do, es te ano, uma mé dia
de 300 aten di men tos men sais, que so- 
man do os oi to pri mei ros me ses do
ano che gam a 2.400 re gis tros.

São ca sos co mo o de Vir gi nia, no me
fic tí cio, que es tá grá vi da, e se viu obri- 
ga da a so li ci tar uma me di da pro te ti va
de ur gên cia con tra o ex-com pa nhei ro
e pai do seu fi lho, te men do per der a
vi da.

Por in ter mé dio da De fen so ria, Vir- 
gi nia to mou co ra gem e es tá pro ces- 
san do cri mi nal men te o ho mem com
quem con vi veu por cer ca de qua tro
anos, e pe din do ain da uma in de ni za- 
ção pe los da nos cau sa dos, com gra ve
re per cus são em sua hon ra e saú de em
um pe río do tão de li ca do de sua vi da,
vis to que es ta va ges tan te do fi lho do
agres sor.

O Nú cleo de De fe sa da Mu lher e
Po pu la ção LGBT, da DPE, ins ta la do
na Ca sa da Mu lher Bra si lei ra (CMB),
em São Luís, tam bém se de pa rou es te
ano, com si tu a ções de vi o lên cia co mo
a vi vi da por Ive te, ou tra mu lher que
pre fe riu usar um no me fic tí cio, que
nun ca man te ve re la ci o na men to ín ti- 
mo com o seu agres sor. “Se gun do re- 
la ta do, ela co nhe ceu o ra paz em um
gru po de igre ja cri a do em uma des sas
re des so ci ais, on de con ver sa vam ape- 
nas ame ni da des e as sun tos da fé. De- 
pois de três me ses, o agres sor a pe diu

em na mo ro, e Ive te não acei tou, pe- 
din do que ele não in sis tis se. A par tir
daí, o ho mem deu iní cio a uma sé rie
de agres sões ver bais e ame a ças de di- 
fa ma ção, ao pon to de che gar a com- 
par ti lhar fo tos ín ti mas, na ver da de,
mon ta gens, as so ci a das à ima gem de- 
la”, con tou a de fen so ra pú bli ca Lin de- 
va nia Mar tins, uma das ti tu la res do
Nú cleo da Mu lher, sem re ve lar o no- 
me re al da mu lher pa ra pre ser var a
iden ti da de da as sis ti da.

O ho mem deu iní cio a

uma sé rie de agres sões

ver bais e ame a ças de

di fa ma ção, ao pon to de

che gar a com par ti lhar

fo tos ín ti mas

A de fen so ra pú bli ca ex pli cou, no
en tan to, que a mai or par te dos ca sos
de agres são ocor re no seio fa mi li ar,
pra ti ca da por com pa nhei ros e ex-
com pa nhei ros, com quem a mu lher
tem fi lhos, co mo foi o ca so de Vir gi nia.

Pa ra agra var ain da mais a si tu a ção,
mui tas ve zes es sas mu lhe res man tem
vín cu los de de pen dên cia fi nan cei ra e
psi co ló gi ca tam bém. E é nes se con- 
tex to que se tor na ain da mais di fí cil
rom per o ci clo da vi o lên cia e bus car
aju da, im pul si o nan do as tris tes es ta- 
tís ti cas. Uma das mais re cen tes foi di- 
vul ga da na se ma na pas sa da.

O Ins ti tu to de Pes qui sa Econô mi ca

Apli ca da (Ipea) e o Fó rum Bra si lei ro
de Se gu ran ça Pú bli ca apre sen ta ram
os re sul ta dos do úl ti mo le van ta men to
que re a li za ram, com ba se em da dos
do Sis te ma de In for ma ção so bre Mor- 
ta li da de, do Mi nis té rio da Saú de. In ti- 
tu la do Atlas da Vi o lên cia 2020, o com- 
pi la do mos tra que o Bra sil te ve uma
mu lher as sas si na da a ca da du as ho ras
em 2018. Em bo ra a ta xa re gis tre que- 
da em re la ção a ano an te ri or, são mui- 
tas mu lhe res per den do a vi da, sim-
ples men te, por ser quem são.

Os nú me ros do Atlas da Vi o lên cia,
no en tan to, são de dois anos atrás,
quan do o mun do nem ima gi na va pa-
rar por con ta da pan de mia do no vo
co ro na ví rus.

Ago ra a re a li da de tem se mos tra do
ain da mais cru el com as mu lhe res.
“Nes te pe río do de iso la men to so ci al,
mui tas mu lhe res es tão con fi na das
com os agres so res, têm mais di fi cul- 
da des de de nun ci ar e ter aces so ao
sis te ma de pro te ção”, as se ve rou a de-
fen so ra pú bli ca De ni se Ne po mu ce no,
tam bém ti tu la ri za da no Nú cleo de
De fe sa da Mu lher da De fen so ria es ta- 
du al.

E pa ra não se au sen tar des sa lu ta,
De ni se Ne po mu ce no lem brou que a
ins ti tui ção re di men si o nou su as es tra- 
té gi as de aten di men to. “O aces so à
jus ti ça, ga ran ti do pe la De fen so ria Pú- 
bli ca, não po de ser in ter rom pi do ou
pre ju di ca do. Por tan to, ti ve mos que
bus car me ca nis mos al ter na ti vos pa ra
pos si bi li tar a con ti nui da de dos nos- 
sos ser vi ços. In ten si fi ca mos os con ta- 
tos por te le fo ne e por meio vir tu al”,
dis se, acres cen tan do que aten den do
aos pro to co los sa ni tá ri os de se gu ran-
ça, a De fen so ria re to mou ati vi da des
pre sen ci ais, que não pa rou com ple ta-
men te mes mo na pan de mia.

3.600 casos registrado no ano passado

No âm bi to da DPE, ain da é ce do
pa ra fa zer com pa ra ti vos com anos an- 
te ri o res, e con fir mar se hou ve cres ci- 
men to no nú me ro de ca sos. O Nú cleo
da Mu lher fe chou com 3.600 aten di- 
men tos, em 2019, uma mé dia men sal
bem se me lhan te a des te ano.

Além de pres tar ori en ta ções, a De- 
fen so ria ga ran te a pro te ção ju rí di ca
de mu lhe res em si tu a ção de vi o lên cia
do més ti ca, fa mi li ar, den tre ou tras.
Re a li za ção de cam pa nhas edu ca ti vas
e even tos que cha mem aten ção pa ra o
te ma, bem co mo a par ti ci pa ção em
se mi ná ri os e ati vi da des que per mi- 
tem o com par ti lha men to de idei as,
nor tei am as ações no nú cleo.

Des ta que pa ra o Pro je to “Res pei tar
a Di fe ren ça é Vi ver Sem Vi o lên cia”,
exe cu ta do pe la DPE/MA com re cur- 
sos do Mi nis té rio dos Di rei tos Hu ma- 
nos. A ini ci a ti va con tri buiu pa ra o for- 

ta le ci men to de ações de cons ci en ti za- 
ção e to le rân cia da di ver si da de de gê- 
ne ro, bem co mo do aten di men to di re- 
to. Além de São Luís, as ati vi da des
acon te ce ram em Ca xi as, Pi nhei ro e
Al cân ta ra. Só nes se pro je to, fo ram
con ta bi li za dos 1.682 aten di men tos
em 2019.

A atu a ção em re de é ou tra im por- 
tan te ver ten te des se tra ba lho. Jun ta- 
men te com de ze nas de ou tros ór gãos,
tam bém ins ta la dos na CMB, tem fei to
a di fe ren ça na vi da de mui tas ma ra- 
nhen ses. No in tui to de for ta le cer as
po lí ti cas pú bli cas de pro te ção e de fe- 
sa dos di rei tos des sa par ce la da po pu- 
la ção, as de fen so ras pú bli cas, ain da,
man têm en con tros re gu la res em gru- 
pos te má ti cos, co mo é o ca so da Câ- 
ma ra Téc ni ca de Mo ni to ra men to das
Po lí ti cas Pú bli cas pa ra as Mu lhe res,
no Ma ra nhão, da Co mis são de De fe sa
da Mu lher do Co lé gio Na ci o nal de De- 
fen so res Pú bli cos-Ge rais (Con de ge) e

da Re de Ami ga da Mu lher, da re gião
me tro po li ta na de São Luís.

LU CI A NA GO MES

Ir re gu la ri da des

AURORA

Suspeito de roubar carga
é preso em operação

O SUSPEITO FOI PRESO NO BAIRRO DA AURORA, EM SÃO LUÍS

Um ho mem foi pre so no bair ro Au ro ra, em São Luís.
Ele é sus pei to de par ti ci par de um rou bo de car ga ocor- 
ri do em maio des te ano no bair ro Jar dim El do ra do.

A ope ra ção faz par te do tra ba lho con tí nuo de com ba- 
te ao rou bo de car gas re a li za do pe lo De par ta men to de
Rou bo a Car gas da Su pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves- 
ti ga ções Cri mi nais (SEIC).

O ho mem cap tu ra do on tem, quin ta-fei ra (3), é o ter- 
cei ro sus pei to pre so em ra zão do rou bo de uma car ga de
ele trô ni cos, ava li a da em apro xi ma da men te R$ 150 mil,
per ten cen te à em pre sa Al fex Lo gis ti ca.

Se gun do a Po lí cia Ci vil, a car ga foi com ple ta men te re- 
cu pe ra da no dia 26 de maio des te ano, du ran te ope ra ção
re a li za da pe la Su pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves ti ga- 
ções Cri mi nais (SEIC) e a De le ga cia de Rou bos e Fur tos
(DRF). Na épo ca, fo ram pre sos dois sus pei tos do rou bo à
car ga.

Ain da de acor do com a po lí cia, as in ves ti ga ções irão
per ma ne cer com o in tui to de cap tu rar os de mais par ti- 
ci pan tes no cri me em te la.

PRESIDENTE VARGAS

Concurso é suspenso
por irregularidades

AS PROVAS PODEM TER SIDO PLAGIADAS DA INTERNET

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, de ter mi nou a
sus pen são do con cur so pú bli co no mu ni cí pio de Pre si- 
den te Var gas, no Ma ra nhão. O pe di do foi re a li za do após
as inú me ras ir re gu la ri da des apon ta das em Ação Ci vil
Pú bli ca.

Por con ta da sus pen são, o mu ni cí pio de Pre si den te
Var gas e o Ins ti tu to So mar Lt da, es tão proi bi dos de re a li- 
zar ato ad mi nis tra ti vo com a fi na li da de de con ti nu ar as
eta pas que fal ta vam ser fei tas do con cur so pú bli co. A
mul ta pa ra quem des cum prir a de ter mi na ção é de R$
200 mil.

Fo ram en con tra das as ir re gu la ri da des na uti li za ção
de pro vas e ques tões pla gi a das da in ter net, di vul ga ção
de ga ba ri tos de for ma equi vo ca da, sen do re ti fi ca do du- 
as ve zes, pu bli ca ção de re sul ta dos com no mes dos can- 
di da tos in cluí dos na lis ta de car gos pa ra quais não es ta- 
vam con cor ren do, di vul ga ção de re sul ta do com apro va- 
ção de pa ren tes do ges tor mu ni ci pal, além de pes so as li- 
ga das à ad mi nis tra ção pú bli ca.

Por con ta des ses e ou tros pro ble mas, can di da tos pro- 
cu ra ra ao plan tão cen tral de po lí cia e re gis tra ram ocor- 
rên cia.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

Prefeito Edivaldo vistoria obras de 
Pátio de Compostagem e usinas de 
beneficiamento de resíduos

 ATERRO DA RIBEIRA

O 
prefeito Edivaldo Holan-
da Junior vistoriou, na 
manhã desta quinta-fei-
ra (3), as obras de cons-

trução de uma Usina de Triagem 
de Materiais Recicláveis, Pátio de 
Compostagem, Usina de Beneficia-
mento de Resíduos da Construção 
Civil e de um Centro de Educação 
Ambiental na área do Aterro da Ri-
beira. As obras integram a políti-
ca de profissionalização da gestão 
de resíduos sólidos implantada em 
São Luís pelo gestor municipal e 
vão permitir o reaproveitamento 
de mais de 8 mil toneladas mensais 
de resíduos. Com isso, São Luís, 
que já é a capital nordestina com 
maior taxa de reciclagem, avança-
rá ainda mais nos índices de sus-
tentabilidade.

Durante a visita às obras o pre-
feito Edivaldo disse que se trata de 
mais um momento histórico para 
a Política de Resíduos Sólidos de 
São Luís. “O Aterro da Ribeira era 
um lixão a céu aberto quando as-
sumi a Prefeitura. Há cinco anos 
desativamos o aterro e passamos a 
encaminhar os resíduos coletados 
na cidade para o Aterro de Titara, 
um dos mais modernos do país. Ao 
longo de todo este período, esta-
mos fazendo grandes avanços na 
limpeza urbana e agora estamos 
com mais um importante investi-
mento com a construção do Pátio 
de Compostagem, Usina de Bene-
ficiamento de Resíduos da Cons-
trução Civil, Galpão de Triagem e 
Centro de Educação Ambiental. 
Estes equipamentos, somados aos 
Ecopontos que já temos na cidade 
e a Coleta Seletiva Domiciliar, vão 
colocar São Luís em uma posição 
de ainda mais destaque entre as 
cidades que mais reciclam o lixo 
que produzem”, destacou.

Durante a vistoria, o prefei-

Ponte Verde melhora mobilidade 
urbana na Grande Ilha

O Governo do Maranhão, por meio da Secre-
taria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), entrega 
mais uma obra de mobilidade urbana na região da 
Grande Ilha. A Ponte Verde, entre os municípios 
de São José de Ribamar e São Luís, entregue nesta 
quinta-feira (3), encurta a distância entre as duas 
cidades e melhora o tráfego no local. 

O governador Flávio Dino, acompanhado do 
secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra), 
Clayton Noleto, e do secretário de Governo (Segov), 
Diego Galdino, inauguraram a obra para celebrar 
mais uma conquista para a Região Metropolitana 
de São Luís, mesmo em tempo desafiadores com 
as consequências econômicas e sociais da pan-
demia. Flávio Dino conta os benefícios que essa 
obra traz aos moradores da Grande Ilha. “A Ponte 
Verde, que tem esse nome em razão da beleza do 
cenário, cria uma via alternativa para centenas de 
milhares de moradores dos vários municípios da 
Ilha. Além disso, beneficia diretamente a capital 
de todos os maranhenses, a cidade de São Luís 
que faz 408 anos nesta semana e ainda melhora 
o fluxo das atividades econômicas na região, por-
tanto contribuindo para a geração de empregos”, 
disse o governador. Já o secretário Clayton Noleto 
lembrou as ações do Governo do Estado em mo-
bilidade na Ilha de São Luís. “Melhorar o trânsito, 
melhorar a mobilidade urbana é decisivo para a 
qualidade de vida das pessoas. Aqui na Ilha, nós já 
realizamos o Programa Interbairros de integração 
das diversas regiões dos municípios que ligam a 
Ilha, o disciplinamento e organização do trânsito 
da Forquilha e no Araçagy e, agora, a Ponte Verde, 
que faz a integração da Estrada da Maioba com a 
Estrada de Ribamar”, comentou. Com uma estru-
tura completamente tecnológica, o Corredor de Li-
gação entre as MA-204 e MA-202 é construído com 

aterro sanitário e gel sintético e com o sistema construtivo 
de muros de contenção, que resulta da montagem de blocos 
pré-fabricados através de encaixe a seco, sem nenhum tipo 
de argamassa ou concreto durante a execução da obra, o que 
torna a estrutura mais resistente e durável. 

A ponte tem uma extensão de 220 metros de comprimen-
to e 11 metros de largura e possibilitará a via dupla de trân-
sito, encurtando o caminho entre os pontos em cerca de seis 
quilômetros para quem anda de carro. Para o trabalhador 
Raimundo, que utiliza o transporte público, essa distância 
era ainda maior. Por causa das linhas de ônibus que cortam 
a Grande Ilha, o trajeto que o Raimundo fazia era mais que 
o dobro de tempo que ele percorre hoje. “A gente ia para o 
Terminal da Cohab, dava essa volta todinha pela Forquilha 
e ainda pegava o ônibus para ir para Ribamar. Hoje em dia, 
facilitou para gente porque agora é só atravessar a ponte e 
a avenida e pegar o ônibus para ir para casa”, disse o traba-
lhador que, além de conseguir um emprego nesse tempo de 
pandemia, hoje vê no seu trabalho a colaboração no deslo-
camento de tantos outros colegas. A obra, orçada em cerca 
de R$ 15 milhões, abrange tanto a construção da Ponte Ver-
de, quanto os acessos à cabeceira e a reconstrução da malha 
viária da região.

to Edivaldo esteve acompanhado da 
primeira-dama, Camila Holanda; da 
presidente do Comitê Gestor de Lim-
peza Urbana, Carolina Moraes Estrela; 
e da equipe técnica responsável pelo 
projeto.

A presidente do Comitê Gestor de 
Limpeza Urbana, Carolina Moraes Es-
trela, afirmou que as obras são mais 
um marco da gestão de resíduos sóli-
dos implantada pelo prefeito Edival-
do. “O prefeito Edivaldo encontrou um 
Aterro da Ribeira totalmente degrada-
do e está entregando uma área recu-
perada, em monitoramento ambien-
tal e totalmente equipada para fazer o 
beneficiamento completo do resíduo 
sólido inerte, orgânico, inservível e re-
ciclável. O trabalho que será realiza-
do aqui será em escala industrial. Não 
existe no país uma cidade que tenha 
adotado um modelo de limpeza urba-
na tão completo como o de São Luís”, 
informou.

 A área do Aterro da Ribeira está re-
cebendo quatro equipamentos que vão 
tornar a gestão de resíduos sólidos ain-
da mais moderna e profissional. Um 
deles é uma Usina de Triagem de Ma-
teriais Recicláveis. O projeto segue os 
mesmos moldes dos dois galpões que 
estão em fase final de obras para se-

rem entregues às cooperativas de ca-
tadores de materiais recicláveis de São 
Luís. No entanto, a usina em obras no 
Aterro da Ribeira será operada de for-
ma mecanizada por meio de esteiras 
rolantes, detectores de resíduos entre 
outros maquinários.

Com a expansão da política dos Eco-
pontos a Prefeitura está construindo 
o equipamento para poder processar 
e encaminhar para reciclagem o vo-
lume de resíduos que as cooperativas 
não tiverem capacidade de absorver. 
Por mês serão processados cerca de 
190 toneladas de materiais recicláveis 
oriundos dos Ecopontos e da Coleta 
Seletiva Domiciliar.

Também estão em obras a área com-
partilhada do Aterro de Inertes da Usi-
na de Beneficiamento de Resíduos da 
Construção Civil. O conjunto terá área 
total de 3 mil metros quadrados e ca-
pacidade de processar até 7 mil tone-
ladas mensais de resíduos da cons-
trução civil. Os resíduos que serão 
processados no espaço serão recolhi-
dos dos Ecopontos, onde a popula-
ção pode fazer a entrega, bem como 
locais que recebem descarte irregu-
lar de resíduos de construção e de-
molição onde a Prefeitura mantém 
cronograma diário de limpeza.
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Universidade Federal do Maranhão (UFMA) está entre as melhores universidades do
Brasil, segundo ranking internacional do Times Higher Education

UF MA em nú me ros

En ten da o ca so

RANKING UNIVERSITÁRIO

UFMA entre as
melhores do Brasil

O
Ti mes Higher Edu ca ti on
(THE), um dos prin ci pais
ran kings uni ver si tá ri os do
mun do, di vul gou sua edi ção

do Top 10 no mun do de 2021. Se gun- 
do o ran king, a me lhor uni ver si da de
do mun do é a de Ox ford, no Rei no
Uni do, em se gui da, a Uni ver si da de
Stan ford, nos Es ta dos Uni dos e, em
ter cei ro lu gar, es tá a Uni ver si da de de
Har vard, tam bém nos Es ta dos Uni- 
dos. Fo ram ava li a das 1.527 ins ti tui- 
ções de 93 paí ses e re giões de to do o
mun do.

No Bra sil, an te ri or men te, eram
ava li a das so men te 46 ins ti tui ções e,
nes ta edi ção, seis uni ver si da des a
mais fo ram ava li a das, en tre elas, a
UF MA, que, ago ra pas sa a in te grar as
52 ins ti tui ções, e des se to tal, a Uni ver- 
si da de Fe de ral do Ma ra nhão apa re ce
co mo a 26ª me lhor do país. A USP
apa re ce na pri mei ra po si ção. Lo go em
se gui da, apa re cem as Uni ver si da des
de Cam pi nas e Mi nas Ge rais. Além da
UF MA, tam bém in gres sa ram as uni- 
ver si da des de Ser gi pe, Juiz de Fo ra, da
Pa raí ba, do Pi auí e de Uber lân dia.

A THE ava lia, en tre ou tros fa to res, o
nú me ro de ci ta ções de pes qui sa, o
grau de ti tu la ção dos pro fes so res, a
trans fe rên cia de co nhe ci men to pa ra a
so ci e da de e o ní vel de in ter na ci o na li- 
za ção. Ao co men tar o re sul ta do, o di- 
re tor da THE, Phil Baty, afir mou que o
avan ço da co vid-19 po de ter im pac to
sig ni fi ca ti vo so bre as uni ver si da des.
“Es sa no va clas si fi ca ção for ne ce mais
uma evi dên cia cla ra de mu dan ça no
equi lí brio de po der na eco no mia glo- 
bal do co nhe ci men to com ba se nos
sis te mas de en si no su pe ri or. Es sa ten- 
dên cia de ve se ace le rar ain da mais à
me di da que a pan de mia anun cia uma
tem pes ta de per fei ta de enor mes de- 

sa fi os, prin ci pal men te pa ra uni ver si- 
da des oci den tais, es pe ci al men te
aque las nos EUA e no Rei no Uni do,
que en fren tam ris co mui to re al de
per der ta len tos es tu dan tis in ter na ci o- 
nais sig ni fi ca ti vos”, afir mou.

O rei tor Na ta li no Sal ga do des ta cou
que a po si ção al can ça da pe la ins ti tui- 
ção no ran king é uma con quis ta de to- 
da a co mu ni da de aca dê mi ca. “É uma
ava li a ção ex tre ma men te po si ti va pa ra
a UF MA, re fle te a par ti ci pa ção ati va
dos do cen tes, dis cen tes e téc ni cos.
Ho je, é ain da mai or o es for ço de to dos
pa ra de sen vol ver su as pes qui sas, pro- 
je tos de ex ten são, for mar pro fis si o- 
nais qua li fi ca dos pa ra a so ci e da de e
ga ran tir o fun ci o na men to nor mal da
Uni ver si da de. Nes tes tem pos de pan- 
de mia ti ve mos que rein ven tar os pro- 
ces sos ad mi nis tra ti vos pa ra dei xar
nos sas ati vi da des aca dê mi cas mais
di nâ mi cas”, as se gu rou o rei tor da uni- 
ver si da de Na ta li no Sal ga do.

Es sa no va clas si fi ca ção

for ne ce mais uma

evi dên cia cla ra de

mu dan ça no equi lí brio

de po der na eco no mia

glo bal do co nhe ci men to

No ca so da UF MA, a pan de mia
impôs de sa fi os, co mo sis te ma ti zar as
au las, tor na do hí bri da e/ou re mo ta, e
a re a li za ção de pes qui sas hí bri das,
que en vol vam ati vi da des pre sen ci ais

e re mo tas, além de li dar com a res tri- 
ção de re cur sos, uma vez que a pan de-
mia afe tou gra ve men te e ar re ca da ção
e tem afe ta do o or ça men to do en si no
su pe ri or pú bli co. Nos úl ti mos anos, as
ins ti tui ções do País já vi nham so fren- 
do com res tri ções de ver ba pa ra pes- 
qui sa e cus teio.

Fun da da em 1966, a UF MA pos sui,
atu al men te, 1.836 do cen tes, dos quais
mais de 1.240 são dou to res. A Uni ver- 
si da de tam bém con ta com a par ti ci-
pa ção ati va de 1.761 téc ni cos-ad mi- 
nis tra ti vos e qua se 30 mil es tu dan tes
de gra du a ção e pós-gra du a ção (pre-
sen ci al ou a dis tân cia), e es tu dan tes
dos pro gra mas es pe ci ais.

É uma ava li a ção

ex tre ma men te po si ti va

pa ra a UF MA

Com mais de cin co dé ca das de
exis tên cia, a Uni ver si da de Fe de ral do
Ma ra nhão (UF MA) tem con tri buí do,
de for ma sig ni fi ca ti va, pa ra o de sen- 
vol vi men to do es ta do do Ma ra nhão,
for man do pro fis si o nais nas di fe ren tes
áre as de co nhe ci men to em ní vel de
gra du a ção e pós-gra du a ção, em pre- 
en den do pes qui sas vol ta das aos prin- 
ci pais pro ble mas do es ta do e da re- 
gião, de sen vol ven do ati vi da des de ex- 
ten são abran gen do ações de or ga ni- 
za ção so ci al, de pro du ção e ino va ções
tec no ló gi cas, de ca pa ci ta ção de re- 
cur sos hu ma nos e de va lo ri za ção da
cul tu ra.

IDOSA ASSASINADA

Seis pessoas podem estar envolvidas no caso 

CORPO DA IDOSA, DE 65 ANOS, FOI ENCONTRADO EM JAZIGO E FOI ENTERRADO CLANDESTINAMENTE EM JUNHO DESTE ANO

Na úl ti ma ter ça-fei ra (1º), 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, pré can di- 
da to a ve re a dor de São Luís, que te ria
fei to sa ques em va lo res apro xi ma dos
de R$ 180 mil da con ta ban cá ria de
uma mu lher de sa pa re ci da.

Se gun do a po lí cia, o pré-can di da to
con fes sou ter par ti ci pa do do cri me e
ain da apon tou um vi zi nho da ví ti ma
co mo cúm pli ce. Além dis so, du ran te
as in ves ti ga ções, fo ram iden ti fi ca dos
três co vei ros que re a li za ram o en ter ro
da ido sa em um ce mi té rio na Mai o ba,
eles tam bém po dem ser au tu a dos pe- 
lo cri me de ocul ta ção de ca dá ver.

De acor do com o de le ga do res pon- 
sá vel pe lo ca so, Fe li pe Cé sar, além dos
sus pei tos que já fo ram iden ti fi ca dos
há mais uma pes soa sob in ves ti ga ção.

O sex to sus pei to te ria par ti ci pa do dos
sa ques re a li za dos na con ta de Fá ti ma
Ma ria, 65 anos. Além dis so, a Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à
Pes soa (SHPP), pros se gue ou vin do
tes te mu nhas e aguar da o re sul ta do
dos exa mes re a li za dos pe lo Ins ti tu to
Mé di co Le gal (IML).

Na tar de da úl ti ma ter ça-fei ra (1), a
Po lí cia Ci vil, por in ter mé dio da Su pe- 
rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te- 
ção à Pes soa (SHPP), lo ca li zou o cor- 
po de Fá ti ma Ma ria Evan ge lis ta, 65
anos, em um ce mi té rio na Mai o ba,
Pa ço Lu mi ar, na Gran de Ilha.

De acor do com a po lí cia, o cor po da
ví ti ma foi en con tra do após a pri são de
um dos en vol vi dos no cri me no bair ro
do Ca lhau. Se gun do o de le ga do Fe li pe

Cé sar, res pon sá vel pe lo ca so, a lo ca li- 
za ção do sus pei to foi fei ta atra vés do
ras treio dos sa ques que fo ram re a li za- 
dos na con ta de Fá ti ma Evan ge lis ta no
iní cio de ju nho des te ano.

Du ran te de poi men to na SHPP, o
pré-can di da to a ve re a dor te ria con- 
fes sa do par ti ci pa ção no cri me con tra
a ido sa. O sus pei to ain da afir mou que
ha via si do pro cu ra do por um co nhe-
ci do que o in for mou a res pei to a mor- 
te de uma se nho ra e dis se es tar em
pos se dos do cu men tos de la, já que ela
não ti nha pa ren tes vi vos.

No mês de ju nho a du pla le vou o
cor po da ido sa en ro la do em uma re de
ao ce mi té rio, en tre ga ram o cor po aos
co vei ros do lo cal e fo ram em bo ra. A
po lí cia apon ta que eles te ri am re ce bi- 
do R$ 800 pa ra abrir a co va e en ter rá-
la no lo cal.

LU CI A NA GO MES

Ins cri ções

• Lo gís ti ca – Ins cri ções – São Luís
• Co mer ci al Ex ter no – Ins cri ções – Im pe ra triz

Se le ção

WAL BER OLI VEI RA

En ten da o ca so

MARANHÃO

Empresa Stone abre
vagas de emprego

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA A CAPITAL MARANHENSE

A em pre sa de tec no lo gia fi nan cei ra Sto ne, es tá ofe re- 
cen do no vas va gas de em pre go em São Luís e Im pe ra- 
triz, no Ma ra nhão. As va gas dis po ní veis são di re ci o na- 
das pa ra o ti me de co mer ci al ex ter no e de lo gís ti ca da
em pre sa.

Pes so as com afi ni da de com a cul tu ra e que quei ram
trans for mar o se tor de mei os de pa ga men tos no Bra sil,
es ses são can di da tos per fei tos pa ra as va gas. Pa ra se
can di da tar é su per sim ples.

As ins cri ções de vem ser re a li za das no si te da Sto ne e
con fe rir os pré-re qui si tos pa ra se ca das trar na va ga.

Por con ta da pan de mia do no vo co ro na ví rus, a Sto ne
es tá re a li zan do to do o pro ces so de for ma on li ne, ga ran- 
tin do a se gu ran ça de to dos os can di da tos. O pro ces sos
con ta com tes tes on li ne e en tre vis ta por vi de o con fe rên- 
cia. No pri mei ro mo men to a eta pa pre sen ci al não po de- 
rá ser re a li za da.

VIANA

Viúva é suspeita de
mandar matar professor

PROFESSOR MARCOS FOI MORTO EM JUNHO DESTE ANO

A Po lí cia Ci vil cum priu man da do de pri são tem po rá- 
ria con tra a viú va de Mar cos Car va lho, o “Mar cos Dul cí- 
dio”. Ela é a prin ci pal sus pei ta de ter si do man dan te do
cri me con tra o pro fes sor e en ge nhei ro agrô no mo, em
Vi a na, na Bai xa da Ma ra nhen se.

Se gun do o de le ga do Je si mi el Al ves, res pon sá vel pe la
in ves ti ga ção do ca so, a pri são de la acon te ceu em São
Luís. Ou tros man da dos de bus ca e apre en são tam bém
fo ram cum pri dos na ca pi tal ma ra nhen se e no mu ni cí- 
pio de Vi a na. Ain da de acor do com ele, a po lí cia tem um
pra zo de 30 di as pa ra con cluir as in ves ti ga ções. Ape sar
de ain da não ter con clu são do fa to e das cir cuns tân ci as
do ocor ri do, a po lí cia já pos sui ele men tos de au to ria, e
pro vas de ma te ri a li da de.

A ação, que es tá sen do fei ta pe la De le ga cia de Vi a na,
jun ta men te com Su pe rin ten dên cia da Po lí cia Ci vil do
In te ri or (SP CI), bus ca de mais ele men tos de in for ma- 
ções e a re a li za ção de ou tras di li gên ci as pa ra for ta le cer o
inqué ri to po li ci al. 

Na noi te do dia 19 de ju nho de 2020, o en ge nhei ro
agrô no mo e pro fes sor Mar cos Car va lho foi as sas si na do
a ti ros, em fren te a ca sa do pai. Ele che gou a ser so cor ri- 
do e le va do ao hos pi tal, mas não re sis tiu aos fe ri men tos.

De acor do com in for ma ções de pes so as que pre sen- 
ci a ram o ho mi cí dio, du as pes so as em uma mo to ati ra- 
ram con tra a ví ti ma. Eles se gui ram em per se gui ção do
car ro da ví ti ma, ao che gar à re si dên cia do pai do pro fes- 
sor, o ocu pan te da ga ru pa da mo to efe tu ou os dis pa ros.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020
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CBF divulga tabela detalhada da Série D deste ano com início ainda em setembro. Moto
e Juventude estão no mesmo grupo se enfrentam duas vezes na competição

SÉRIE D

Moto Club e Juventude
conhecem adversários
SAULO DUAILIBE

A
Con fe de ra ção Bra si lei ra de 
Fu te bol (CBF) di vul gou a no- 
va ta be la bá si ca da Sé rie D do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, que 

ain da po de so frer al te ra ções por con- 
ta de al gu mas in de fi ni ções nos Cam- 
pe o na tos Es ta du ais, as sim co mo 
acon te ce aqui no Ma ra nhão, que a 
com pe ti ção ain da es tá em cur so. A 
en ti da de má xi ma do fu te bol bra si lei- 
ro man te ve o for ma to e os gru pos di- 
vul ga dos ain da em mar ço e pre ci sou 
atu a li zar as da tas dos jo gos de vi do à 
pan de mia do co ro na ví rus.

A fa se pre li mi nar vai de fi nir os úl ti- 
mos qua tro clas si fi ca dos pa ra a com- 
pe ti ção e tem os jo gos de ida agen da- 
dos pa ra 5 e 6 de se tem bro. A vol ta se- 
rá nos di as 12 e 13 de se tem bro.

A pri mei ra fa se, com 64 clu bes, tem 
iní cio no dia 19 de se tem bro. Eles se- 
rão di vi di dos em oi to cha ves, com oi- 
to ti mes em ca da, com jo gos de ida e 
vol ta.

Os qua tro me lho res de ca da gru po 
se clas si fi cam pa ra a se gun da fa se, to- 
ta li zan do 32 equi pes. Es tes se en fren-

Gru po 2
• São Rai mun do-RR
• Lu ver den se-MT
• San tos-AP
• Mo to Club-MA
• Ju ven tu de-MA
• Ri ver-PI
• Al tos-PI
• Ven ce dor do con fron to Ba ré-RR x 
Ypiranga-AP

A SÉRIE D DESTE ANO DEVE ACABAR EM 2021 POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19

tam em con fron tos eli mi na tó ri os até 
a de fi ni ção do cam peão. Qua tro equi- 
pes so bem pa ra a Sé rie C.

Mo to Club e Ju ven tu de SA MAS es- 
tão no Gru po 2, que ain da tem uma 
va ga em aber ta.

O Pa pão do Nor te ain da não co nhe- 
ce o seu ad ver sá rio, pois es pe ra o du e- 

lo en tre Ba ré-RR x Ypiranga-AP. O Mo- 
to de ve jo gar con tra uma das equi pes 
en tre os di as 19 e 20 de se tem bro.

Já o Pei xe Po raquê tem ad ver sá rio 
ga ran ti do: o San tos-AP. O ti me de São 
Ma teus es treia em ca sa, no Es tá dio Pi- 
nhei rão, as 16h de sá ba do (19).

Na se gun da ro da da, o Mo to jo ga 
con tra o Si nop-MT, às 17h, no Cas te- 
lão, en quan to que o Ju ven tu de jo ga 
fo ra de ca sa con tra o São Rai mun do-
RR, às 17h, no Es tá dio Ca na ri nho, em 
Boa Vis ta.

As du as equi pes ma ra nhen ses se 
en fren tam na 5ª e 10ª ro da das da pri- 
mei ra fa se. O pri mei ro jo go en tre elas 
se rá em São Ma teus, en quan to o se- 
gun do se rá em São Luís.

CASO MESSI

Argentino admite
seguir no Barcelona

MESSI NÃO QUER SAIR DO BARÇA PELA “JANELA DOS FUNDOS”

Re vi ra vol ta na no ve la Li o nel Mes si. De acor do com o
pro gra ma “De por te Cu a tro”, da emis so ra Me di a set, o jo- 
ga dor e seu staff já ad mi tem que não ha ja con di ções de
dei xar o Bar ce lo na de gra ça nes ta tem po ra da. Além dis- 
so, o cra que ar gen ti no não quer dei xar o Camp Nou pe la
por ta dos fun dos em meio a po lê mi cas e bri gas ju di ci ais.

A in for ma ção so bre uma pos sí vel per ma nên cia de
Mes si no Bar ce lo na, al go que no iní cio da se ma na pa re- 
cia bem di fí cil (Jor ge Mes si, pai e agen te do jo ga dor, dis- 
se is so in clu si ve), tam bém foi con fir ma da pe lo in flu en te
jor na lis ta ar gen ti no Mar tín Aré va lo, da emis so ra TyC
Sports. “Há 90% de chan ce de Mes si con ti nu ar em Bar- 
ce lo na. Mes si es tá ava li an do se ri a men te fi car em Bar ce- 
lo na até 2021 e sair pe la por ta gran de no fi nal do seu
con tra to”, dis se.

Se gun do am bas as fon tes, as pró xi mas ho ras po dem
ser de ci si vas, com mais reu niões en tre Jor ge Mes si, ad- 
vo ga dos e Jo sep Ma ria Bar to meu, pre si den te do Bar ce- 
lo na.

Na pri mei ra reu nião en tre as par tes, na úl ti ma quar ta,
o di ri gen te dei xou cla ro que não há pos si bi li da de de o
ar gen ti no sair de gra ça nes ta tem po ra da, re fe rin do-se à
cláu su la de 700 mi lhões de eu ros (R$ 4,5 bi lhões) de seu
con tra to. Após a reu nião, Leo Mes si, ori en ta do por seus
ad vo ga dos, pen sou que a me lhor op ção é fi car mais
uma tem po ra da no clu be.

MOTO X SÃO JOSÉ

O que envolve a semifinal?

MOTO E SÃO JOSÉ EMPATARAM SEM GOLS NA PRIMEIRA FASE E AGORA FAZEM A SEMIFINAL

A se mi fi nal en tre Mo to Club e São Jo sé
se rá ini ci a da no pró xi mo sá ba do (5), na rei- 
nau gu ra ção do Es tá dio Nho zi nho San tos,
fe cha do des de 2018. Se rão du as par ti das
re che a das de mui tos in te res ses. Ape sar de
não ser con si de ra do um clás si co ma ra- 
nhen se, os jo gos va lem mui to pa ra am bos
os clu bes, in clu si ve em “ca len dá rio pa ra a
tem po ra da de 2021”.

Pa ra o Pa pão do Nor te sig ni fi ca Co pa do
Bra sil e Co pa do Nor des te, ou se ja, cer ca de
R$ 1.340 mi lhão, o que além de pre en cher
os co fres do clu be, ga ran te um ca len dá rio
cheio em 2021, com qua tro com pe ti ções,
co mo Ma ra nhen se, Bra si lei ro (C ou D), Co- 
pa do Bra sil e Nor des tão.

Acos tu ma do a es sas com pe ti ções, o Mo- 
to Club es pe ra mais um ano de mui tos jo- 
gos e pa ra is so de ve rá man ter o elen co des- 
te ano ca so che gue à gran de fi nal da com- 
pe ti ção.

Pa ra o Pei xe Pe dra se rá um prê mio a che- 
gar a uma fi nal de Es ta du al. 

De qua se re bai xa do, o ti me da ci da de
bal neá ria atra ves sa pro ble mas fi nan cei ros
há al gum tem po, prin ci pal men te com re la- 
ção a sa lá ri os atra sa dos, de pen den do de
in cen ti vos com re cur sos do Go ver no Es ta- 

du al.
Che gar à fi nal ga ran ti ria um res pi ro, mas

nem tan to, pois ir à Co pa do Bra sil em 2021
não se ria a cer te za do fim dos pro ble mas fi-
nan cei ros. Pa ra uma com pe ti ção na ci o nal,
o clu be de ve rá fa zer in ves ti men to e re for- 
mu lar a equi pe des te ano, con tra tan do
atle tas mais ex pe ri en tes e con se quen te- 
men te com sa lá ri os mai o res, o que se ria
um gas to a mais, sen do que a co ta é de ape- 
nas R$ 540 mil.

O fa to de ter um re cur so a mais pa ra en- 
trar nos co fres dos clu bes po de ser um
com pli ca dor tam bém, pois a CBF já blo- 
queia par te do va lor pa ra pa ga men to de dí- 
vi das tra ba lhis tas, al go co mum pa ra os ti- 
mes ma ra nhen ses, in clu si ve o São Jo sé.

Es se ti po de re cur so sem pre cha ma a
aten ção dos ad vo ga dos de atle tas que tem
pro ces sos con tra os clu bes. O blo queio faz
com que os sa lá ri os dos atu ais atle tas dos
clu bes fi que com pro me ti do, ge ran do mui- 
tos pro ble mas na tem po ra da, co mo in sa- 
tis fa ção de jo ga do res, que da de ren di men- 
to em cam po e fal ta de in fra es tru tu ra mí ni- 
ma de tra ba lho, co mo água nos trei nos, la- 
va gem de equi pa gens, ali men ta ção, vi a- 
gens e ou tros.

NE RES PIN TO

Em pa te com CRB

SAMPAIO

Pimentinha acerta volta ao time

Mes mo ain da fal tan do mui tos jo gos a
se rem cum pri dos na Sé rie B do Bra si lei ro, 
a po si ção do Sam paio Cor rêa na com pe ti- 
ção não é na da ani ma do ra e o clu be já co- 
me ça a ne go ci ar a con tra ta ção de mais re- 
for ços. 

O pri mei ro de les de ve rá ser o co nhe ci- 
do ata can te Pi men ti nha,  que bri lhou em
tem po ra das an te ri o res com a ca mi sa tri- 
co lor,  sen do um dos prin ci pais jo ga do res
da tem po ra da 2015, quan do o clu be fi cou
em 8º lu gar na Se gun do na.

On tem à tar de, o pre si den te Sér gio Fro- 

ta dis se a O Im par ci al que es ta va acer tan- 
do o re tor no do atle ta. “Vou ter uma reu- 
nião da qui a pou co com ele e o Con dé pa- 
ra de fi nir a sua vol ta”, re su miu o di ri gen te.

Nos úl ti mos 30 di as, a vol ta de  Pi men ti- 
nha che gou a ser es pe cu la da, mas o clu be
não to ma va uma po si ção. Ago ra, de pois
que as de fi ci ên ci as do se tor ofen si vo tri- 
co lor es tão sur gin do, as ne go ci a ções fo- 
ram re to ma das. 

O atle ta já atu ou sob o co man do de
Con dé no Bo ta fo go de Ri bei rão Pre to-SP.
As ba ses sa la ri ais pa ra a vol ta do ata can te
não fo ram re ve la das.

O pre si den te do Sam paio tam bém ana- 
li sou o em pa te por 2 a 2 com o CRB na noi- 
te de quar ta-fei ra, em Ma ceió. “O CRB, pra
mim, é um dos fa vo ri tos a su bir jun ta- 
men te com Cui a bá, Pon te Pre ta, Amé ri ca-
MG e tal vez o Pa ra ná se man ti ver os jo ga- 
do res que tem em pres ta do do In ter na ci o- 
nal e Cu ri ti ba, equi pes que têm fo lhas al- 
tas e a do Sam paio ho je é de $ 400 mil. En- 
tão, o CRB é um ti me mui to for te, não é
 por aca so  que es tá nas oi ta vas da Co pa do
Bra sil eli mi na do o Cru zei ro. Vi nos sa equi- 
pe bem pos ta da no pri mei ro tem po, mas
ti ve mos di fi cul da des no se gun do, quan do
caí mos fi si ca men te. En tra mos com o ter- 
cei ro go lei ro por que o pri mei ro (Gus ta vo)
fi cou em São Luís com a co vid e João Ga- 
bri el tes tou po si ti vo no exa me que foi en- 
tre gue no dia do jo go já à tar de. Por tan to,
o em pa te fo ra de ca sa não dei xa de ser
bom re sul ta do, ago ra,  pre ci sa mos pon tu- 
ar em ca sa e ti rar es sa di fe ren ça das du as
der ro tas que ti ve mos no Cas te lão”. Fro ta
con si de ra que na Sé rie B os ti mes pre ci- 
sam ven cer em ca sa e pon tu ar fo ra pa ra
ob ter uma boa clas si fi ca ção.

Pa ra a par ti da com o Amé ri ca-MG,
ama nhã (5) o Tri co lor já po de rá con tar
com a vol ta de Gus ta vo, go lei ro ti tu- 
lar.Tam bém já es ta rão à dis po si ção de
Con dé, Flá vio Boa Ven tu ra (za guei ro);
Fer rei ra (vo lan te); e Mar lon (la te ral-es- 
quer do),  li be ra dos pe lo De par ta men to
Mé di co.

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020
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Meirelles Jr promove live neste domingo, graças à tecnologia e à criatividade de
artistas,  para marcar o  Aniversário dos 408 Anos da capital maranhense

CELEBRAÇÃO

Um presente cultural para
os 408 anos de São Luís
SAMARTONY MARTINS

S
ão Luís co me mo ra 408 anos no 
dia 8 de se tem bro e pa ra ce le- 
brar a pas sa gem do ani ver sá- 
rio da ca pi tal ma ra nhen se, que 

foi fun da da por fran ce ses, in va di da 
por ho lan de ses e co lo ni za da por por- 
tu gue ses, acon te ce rá nes te do min go 
(6), às 17h, a li ve cul tu ral e be ne fi cen- 
te “De vo tos de São João”, que vai reu- 
nir mú si ca, fol clo re, ar tes plás ti cas e 
fo to gra fia, em um even to iné di to, a 
ser exi bi da de for ma aber ta no 
YouTube no ca nal @de vo tos de sa o jo- 
ao.

Ide a li za do pe lo fo tó gra fo e de sig- 
ner Mei re les Ju ni or, em par ce ria com 
os ar tis tas Bet to Pe rei ra, Cé sar Nas ci- 
men to e Chi qui nho Fran ça, o pro je to 
tem co mo ob je ti vo di vul gar a ri ca cul- 
tu ra ge nui na men te ma ra nhen se, e 
apoi ar fi nan cei ra men te gru pos fol- 
cló ri cos ju ni nos. “Irei apre sen tar a li ve 
jun ta men te com as atri zes Áu rea Ma- 
ra nhão e Ni co le Mei re les. E va mos re- 
ve lar be le zas in crí veis, tan to de ce ná- 
ri os on de re a li za mos as gra va ções 
quan to em di ver si da de de sons de 
ma tra cas e pan dei rões, so ta ques, gin- 
ga dos e co re o gra fi as, bri lhos, co res, 
be le zas e de mais ele men tos cul tu rais 
que le va ram o Bum ba Meu Boi do Ma- 
ra nhão a ser re co nhe ci do co mo Pa- 
trimô nio Cul tu ral Ima te ri al da Hu ma- 
ni da de pe la UNES CO des de 2019. Ga- 
ran to que es se even to se rá mais que 
uma Li ve, mas um mo men to de ma tar 
a sau da de do nos so São João, ou mes-

MEIRELLES JR É O IDEALIZADOR DA LIVE “DEVOTOS DE SÃO JOÃO “

mo de des co brir uma ter ra e sua ri ca 
cul tu ra pa ra quem es ti ver fo ra do Es- 
ta do e do país. Cri a mos to do o con tex- 
to pa ra que es sa Li ve se ja emo ci o nan- 
te, à al tu ra da ri que za da cul tu ra po- 
pu lar ma ra nhen se. Os ar tis tas abra ça- 
ram a cau sa e o re sul ta do foi além do 
que pla ne ja mos, se rá des lum bran te. E 
o me lhor, vai apoi ar fi nan cei ra men te 
aque les que mais pre ci sam que são os 
ar tis tas po pu la res li ga dos ao São 
João”, ga ran te Mei re les Jr.

O no me do pro je to foi de au to ria do 
com po si tor ma ra nhen se Jo si as So bri- 
nho. E o even to é uma re a li za ção da 
Fun da ção Sou sân dra de vi a bi li za do 
com o pa tro cí nio da Va le; e gra ças a 
es se apoio um to tal de 31 gru pos fol- 
cló ri cos ma ra nhen ses se rão con tem- 

pla dos com re cur sos fi nan cei ros. Um 
pre sen te cul tu ral pa ra a ci da de e tam- 
bém uma aju da emer gen ci al aos ar tis- 
tas po pu la res que ti ve ram su as agen- 
das de shows can ce la dos. Na li ve, to da 
a di ver si da de de so ta ques e brin ca- 
dei ras ju ni nas se rão mos tra dos nas 
apre sen ta ções dos gru pos: Tam bor de 
Cri ou la de Apolô nio; Ca cu riá de D. Te- 
té; Boi Uni dos de San ta Fé (Bai xa da); 
Boi de Axi xá (Or ques tra); Boi de Ni na 
Ro dri gues (Or ques tra); Boi Uni dos 
Ven ce re mos (Za bum ba); Boi da Vi la 
Con cei ção (Cos ta de Mão); Boi Pé ro-
las dos Len çóis (Or ques tra); Boi de 
Ma ra ca nã (Ma tra ca); Dan ça do Le lê 
de Ro sá rio; Boi Bar ri ca (Al ter na ti vo) e 
Tam bor de Cri ou la São Be ne di to de 
Ita pe ra.

DIREITOS HUMANOS

Começa Semana dos Povos Indígenas do Maranhão

SEBASTIÃO SALGADO FOI O PRIMEIRO CONVIDADO JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO FRANCISCO GONÇALVES E ERISVAN GUAJAJARA

In cen ti var o de ba te e re fle xão so bre
po lí ti cas e as ações in di ge nis tas vol ta- 
das à edu ca ção, saú de, ter ras e meio
am bi en te, além da va lo ri za ção de su- 
as ex pres sões cul tu rais ma te ri ais e
ima te ri ais é um dos ob je ti vos da Se- 
ma na dos Po vos In dí ge nas no Ma ra- 
nhão, re a li za da pe lo Go ver no do Es ta- 
do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do
dos Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção
Po pu lar (Se dih pop) em par ce ria com
Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec- 
ma) e a Co mis são Es ta du al de Ar ti cu- 
la ção de Po lí ti cas Pú bli cas pa ra os Po- 
vos In dí ge nas do Ma ra nhão (Co e- 
pi/MA).

O even to se rá on li ne, no ca nal do
Youtube, Di rei tos Hu ma nos Ma ra- 
nhão e ini ci ou on tem (3) com o de ba- 
te so bre “De mar car ter ras e te las”, que
te ve a par ti ci pa ção do se cre tá rio de
Es ta do de Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci- 
pa ção Po pu lar, Fran cis co Gon çal ves,
o fo tó gra fo Se bas tião Sal ga do e o co- 
mu ni ca dor da Mí dia Ín dia, Eris van
Gua ja ja ra. Além de apre sen ta ções
cul tu rais com can to ria Ten tehar e
mos tra et no grá fi ca e fo to grá fi ca dos
Po vos In dí ge nas do Cen tro de Pes qui- 

sa de His tó ria e Ar que o lo gia do Ma ra- 
nhão.

Pa ra Adri a na Car va lho, co or de na- 
do ra do Nú cleo de As ses so ria In dí ge- 
na da Se dih pop e se cre tá ria exe cu ti va
da Co e pi/MA, a re a li za ção de even tos
co mo a Se ma na dos Po vos In dí ge nas
no Ma ra nhão as su me mai or im por- 
tân cia di an te do atu al ce ná rio na ci o- 
nal de cri ses econô mi ca, sa ni tá ria e
am bi en tal.  “A re a li za ção da Se ma na
che ga co mo uma pro pos ta de co lo car
em pau ta ques tões que são fun da- 
men tais à vi da dos po vos ori gi ná ri os,
so bre tu do no con tex to de tan tas ad- 
ver si da des, en fren ta men to à pan de- 
mia, bem co mo a ma nu ten ção da lu ta
por di rei tos fun da men tais e faz com
se abram ca nais de diá lo go dos po vos
in dí ge nas com a so ci e da de em ge ral.
A Se ma na é tam bém um cha ma do pa- 
ra es trei tar o co nhe ci men to mú tuo,
for ta le cer a ima gem dos po vos in dí ge- 
nas jun to à so ci e da de ma ra nhen se,
pro mo ver a va lo ri za ção de nar ra ti vas
que co lo quem os in dí ge nas co mo su- 
jei tos pro ta go nis tas da sua pró pria
his tó ria”, afir mou Adri a na Car va lho.

Deus de dit Car nei ro, di re tor do

Cen tro de Pes qui sa de His tó ria e Ar- 
que o lo gia do Ma ra nhão, equi pa men- 
to cul tu ral vin cu la do à Sec ma, co- 
men ta que a Se ma na, que é re a li za da
há 15 anos no es ta do, apro xi ma a so ci- 
e da de da ri que za e di ver si da de dos
po vos in dí ge nas. “A Se ma na é mui to
im por tan te, por que abre um ca nal de
diá lo go com as co mu ni da des, e re for- 
ça as re des de so li da ri e da de e apoio às
cau sas in dí ge nas, agre gan do va lor às
dis cus sões, em es pe ci al nes te mo-
men to de pan de mia, quan do tor na-se
tão ne ces sá rio re du zir os im pac tos da
Co vid”, des ta cou.

A pro gra ma ção se es ten de até ama- 
nhã (5), e con ta com a par ti ci pa ção do
go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di- 
no, a li de ran ça in dí ge na e co or de na- 
do ra da Apib, Sô nia Gua ja ja ra; o se- 
cre tá rio de Es ta do de Ar ti cu la ção de
Po lí ti cas Pú bli cas, Mar cos Pa che co; li- 
de ran ça in dí ge na, Cé lia Xa kri a bá; se-
cre tá ria exe cu ti va da Co e pi/MA, Adri- 
a na Car va lho; e da as sis ten te so ci al
Su lu e ne Gua ja ja ra. A ro gra ma ção po- 
de ser acom pa nha da ao vi vo no
YouTube Di rei tos Hu ma nos Ma ra- 
nhão

DECLARAÇÕES DE AMOR

Arte, cultura, tradição
e emoção na ilha 

CANTORA ALCIONE SERÁ UMA DAS ATRAÇÕES DA CELEBRAÇÃO

E mais, de poi men tos da in flu en ci a do ra di gi tal
Thaynara OG; D. Ze lin da Li ma (pes qui sa do ra), Mau rí cio
Itapary (Su pe rin ten den te do Iphan/MA); além da par ti- 
ci pa ção es pe ci al de es tre las co mo Al ci o ne, Ze ca Ba lei ro,
Ri ta Be ne dit to, Fau zi Beydoun, Flá via Bit ten court, Fa- 
brí cia, Sa fi ra, San dra Du ai li be, Co ral de São João, Fer- 
nan do de Car va lho e Wesley Sou sa, além de um cli pe
gra va do em con jun to pe los mú si cos Ma no Bor ges, Djal- 
ma Cha ves, Adri a no Cor reia, Al ber to Tra bul si e Mar ce lo
Car va lho en tre ou tras sur pre sas. A am bi en ta ção do ce- 
ná rio é as si na da pe las em pre sas Es pa ço Fá ti ma Li ma e
Ge ra Som (Te lão). Des ta que tam bém pa ra a ex po si ção
vir tu al de te las pin ta das por Bet to Pe rei ra a par tir de fo- 
to gra fi as do São João do Ma ra nhão de au to ria de Mei re- 
les Ju ni or. As te las da ex po si ção vir tu al De vo tos do São
João, as sim co mo li vros de Mei re les Ju ni or e DVDs dos
de mais ar tis tas se rão sor te a dos ao lon go da Li ve e es ta- 
rão ex pos tas vir tu al men te no Ins ta gram do pro je to, no
per fil @de vo tos de sa o jo ao.

O que o pú bli co vai na li ve?
“Mais que uma Li ve mu si cal, es sa se rá uma imer são cul- 
tu ral iné di ta no que há de mais ri co da cul tu ra ju ni na
ma ra nhen se, re tra ta da com mú si ca, ar tes plás ti cas, ví- 
de os e fo to gra fia, além da par ti ci pa ção de gran des ar tis- 
tas e al guns dos prin ci pais gru pos fol cló ri cos ma ra- 
nhen ses. Um even to di nâ mi co, mar ca do pe la be le za da
cul tu ra po pu lar e cheio de sur pre sas e pre sen tes, in clu- 
si ve sor tei os ao vi vo, pa ra o pú bli co”.

Ha ve rá al gu ma sur pre sa?
“Va mos apre sen tar dois cli pes iné di tos das mú si cas Fes- 
ta do Bum ba-boi, de Cé sar Nas ci men to, Íris Ca val can te
e Isa ac Cân di do; e Bai xa da, mú si ca ins tru men tal de Chi- 
qui nho Fran ça e Mha rio Lin coln.Nos sa in ten ção é usar a
mú si ca pa ra, ali a da com as ima gens, re ve lar ce ná ri os
ma ra nhen ses en can ta do res, a exem plo do que eu já fa ço
com meu tra ba lho na fo to gra fia. Ago ra es sa mes ma pai- 
xão que eu te nho por nos sas be le zas es tá sen do mos tra- 
da tam bém em ima gens”.

CURTA-METRAGEM

Mulheres africanas
protetoras de elefantes

A FORÇA DE SEGURANÇA AKASHINGA:  ”AS VALENTES” 

Uma for ça de se gu ran ça com pos ta por mu lhe res ví ti- 
mas de vi o lên cia do més ti ca, em si tu a ção de po bre za e
mães sol tei ras. Sua mis são é pro te ger uma das mai o res
po pu la ções de ele fan tes do Zim bá bue, na Áfri ca. As sim
é o do cu men tá rio pro du zi do pe lo Ja mes Ca me ron, que
irá ao ar nes te sá ba do (5), no ca nal Na ti o nal Ge o graphic.
A for ça de se gu ran ça Akashin ga – que sig ni fi ca “As va- 
len tes” e foi cri a da pe la Fun da ção In ter na ci o nal An ti-
Ca ça Ile gal (IAPF em in glês) – é com pos ta por mu lhe res
ví ti mas de vi o lên cia do més ti ca, em si tu a ção de po bre za
e mães sol tei ras. 

Elas en con tra ram nes te gru po uma for ma ino va do ra
de se em po de rar, trans for mar su as vi das e se co nec tar
com as co mu ni da des lo cais pa ra com ba ter o cri me con- 
tra a fau na. For ma das em trei na men to mi li tar, as
Akashin ga de mons tram dia a dia que a pro te ção das es- 
pé ci es e a ad mi nis tra ção da re ser va on de atu am não é
uma ta re fa ex clu si va men te mas cu li na. Em bo ra se ja um
gru po ar ma do, for ma do em trei na men to mi li tar, seu
prin ci pal ob je ti vo é que a co mu ni da de en ten da os be- 
ne fí ci os econô mi cos de pro te ger as es pé ci es ani mais,
sem ter que re cor rer à vi o lên cia.

 Da mi en Man der, fun da dor da IAPF e ex-sol da do das
for ças es pe ci ais de di ca do por uma dé ca da ao trei na- 
men to de guar das flo res tais no Zim bá bue, diz que sua
ex pe ri ên cia na van guar da da lu ta con tra a ca ça ile gal na
Áfri ca o en si nou que a co mu ni da de de sem pe nha um
pa pel fun da men tal: “ A po pu la ção lo cal tem um in te res- 
se es pe ci al em seu lu gar de ori gem, sua ca sa. Es tran gei- 
ros, não ”, ga ran te. 

São Luís, sexta-feira, 4 de setembro de 2020

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

