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MUDANÇA : Lobão Filho assume PSL de olho em Brasília
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Conheça as mudanças
para o servidor com
reforma administrativa

A reforma administrativa apresentada ontem (3) pelo governo federal prevê a
criação de novos tipos de vínculos e maior tempo para efetivação no cargo. 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.
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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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BASTIDORES
desafiadoras
APARTE Eleições
Transparentes
A campanha ainda não começou, mas os partidos já estão no prazo das convenções para escolha dos candidatos a prefeitos e vereadores. Obviamente que as eleições de novembro serão as mais complicadas desde a redemocratização do país.

SÉRIE D
Moto Club e
Juventude
conhecem
adversários
A CBF divulgou a nova
tabela básica da Série D
do Campeonato Brasileiro, que ainda pode sofrer alterações por conta
de algumas indefinições
nos Campeonatos Estaduais, assim como acontece aqui no Maranhão,
que a competição ainda
está em curso.
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REFORMA ADMINISTRATIVA

PROPOSTA

ReformaAdministrativa
crianovosvínculos
A

reforma administrativa apresentada ontem (3) pelo governo federal prevê a criação
de novos tipos de vínculos e
maior tempo para efetivação no cargo. Secretários do Ministério da Economia concedem neste momento 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.
No ingresso por seleção simpliﬁcada, haverá vínculo por prazo determinado, que substituirá a contratação
temporária, e ainda cargos de liderança e assessoramento, em substituição
a cargos comissionados e funções
gratiﬁcadas.
Estágio probatório
Segundo o ministério, o estágio
probatório atual é uma “mera formalidade”. No Executivo federal, o percentual de servidores desligados no
período de estágio probatório (dado
de 2016 até junho de 2019) é de 0,4%.
Na proposta, o estágio probatório
cede lugar ao vínculo de experiência,
que durará pelo menos dois anos. Essa etapa passa a fazer parte do concurso público em que não há direito
automático ao cargo e os mais bem
avaliados ao ﬁnal do vínculo de experiência serão efetivados. Após o vínculo de experiência, haverá ainda um
ano de experiência antes de o servidor
passar a ter estabilidade.
Desligamento de servidor
O desligamento de servidor atual-

mente ocorre por sentença judicial
transitada em julgado. Há ainda a
possibilidade de desligamento por infração disciplinar, que não tem regulamentação. Segundo o Ministério da
Economia, no governo federal, em
2018, foram desligados 388 servidores
(0,07% da força de trabalho).
Para o ministério, o modelo atual é
engessado, com “manutenção de servidores em atividades em que não há
mais demanda e incapacidade de
adaptações e ajustes”.
A proposta é que não será mais necessário aguardar trânsito em julgado
para a demissão. Valerá também decisão judicial proferida por órgão colegiado. Será mantida a demissão por
insuﬁciência de desempenho, que deverá ser regulamentada por lei ordinária e não mais por lei complementar.
Outras hipóteses de demissão, para
os cargos com prazo indeterminado,
serão deﬁnidas em lei. De acordo com
o ministério, não será permitida demissão arbitrária, por questões político-partidárias.

Acumulação de cargos
A PEC também prevê a simpliﬁcação das regras de acumulação de cargos, em que o servidor pode acumular
mais de um cargo, observada compatibilidade de horário. A exceção é para
o ocupante de cargo típico de Estado,
em que será possível acumular cargo
somente de docência ou na área de
saúde.
Eliminação de benefícios
A proposta prevê a eliminação dos
seguintes benefícios: licença prêmio
(a cada cinco anos, três meses de licença – não existe no governo federal

desde 1999); aumentos retroativos; férias superiores a 30 dias por ano; adicional por tempo de serviço (aumento
automático do salário em 1% a cada
ano); aposentadoria compulsória como punição; parcelas indenizatórias
sem previsão legal; adicional ou indenização por substituição não efetiva
(casos de sobreaviso, sem ocupação
efetiva); redução de jornada sem redução de remuneração, salvo por saúde; progressão ou promoção baseada
exclusivamente em tempo de serviço;
e incorporação ao salário de valores
referentes ao exercício de cargos e
funções.

Fases da mudança
A primeira fase das mudanças será
por meio do Novo Regime de Vínculos
e Modernização Organizacional da
Administração Pública, com o envio
da PEC ao Congresso Nacional.
Depois serão necessários projetos
de lei sobre gestão de desempenho;
modernização das formas de trabalho; consolidação de cargos, funções e
gratiﬁcações; arranjos institucionais;
diretrizes de carreiras; e ajustes no Estatuto do Servidor.
Na terceira fase, o governo enviará
o Projeto de Lei Complementar (PLP)
do Novo Serviço Público, com o novo
marco regulatório das carreiras; governança remuneratória; e direitos e
deveres do novo serviço público.
De acordo com o secretário especial adjunto da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia,
Gleisson Rubin, o envio desses projetos de lei pelo governo ao Congresso
vai depender do ritmo de tramitação
da PEC no Congresso Nacional. “Trata-se de questões novas que a PEC está trazendo.”

Reforma abrange os três poderes nas três esferas

GOVERNO DEFENDE QUE MUDANÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA EQUILÍBRIO DE CONTAS
A proposta de reforma administrativa apresentada hoje (3) pelo governo
federal abrange os Três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – da
União, dos estados e dos municípios.
A Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) da Nova Administração Pública
foi apresentada nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia, em entrevista coletiva virtual.
Segundo o secretário especial adjunto de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia, Gleisson Rubin, a mudança
abrange todos os futuros servidores
públicos, mas não altera as regras para os atuais membros do Poder Judiciário, que são os juízes, desembargadores e ministros, do Poder Legislativo – deputados e senadores – e do Ministério Público, que são promotores
e procuradores.
“Depende [de] que cada poder faça
uma proposta ou nossa proposta seja
ampliada para os membros. Isso cabe

ao Congresso”, explicou. Ontem (2) à
noite, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou o envio de várias
propostas para reestruturar os atuais
cargos administrativos na Câmara
dos Deputados.

As novas regras também
não valem para os
militares, que não são
enquadrados como
servidores públicos.
Na entrevista, secretários do Ministério da Economia aﬁrmaram que as
mudanças são necessárias para o
equilíbrio das contas públicas. “Não
temos a segurança de que os salários

dos servidores poderão ser pagos [no
futuro, se nada for feito]. Não receber
o salário ou receber de forma atrasada
já é realidade presente em alguns estados brasileiros. O governo federal, a
cada ano, vai se aproximando deste tipo de situação”, disse Rubin.
O ministério não divulgou o impacto ﬁscal da reforma, por ainda depender de projetos complementares que
serão enviados ao Congresso. De
acordo com Rubin, o governo aguarda
o andamento da tramitação da PEC
para então enviar outros projetos.
Segundo o secretário especial de
Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia,
Caio Mário Paes de Andrade, o objetivo da reforma não é somente cortar
gastos, mas melhorar a gestão. “Não é
simplesmente cortar os gastos atuais.
Tem um problema maior que é como
você faz para gerir uma organização
permeada por mecanismos disfuncionais”, aﬁrmou.

Temas polêmicos
ficam de fora
O governo decidiu fatiar a proposta de reforma administrativa prevista para ser encaminhada nesta quintafeira (3/9) ao Congresso, em uma estratégia para evitar
resistências logo no início das discussões. Ficarão de fora da primeira etapa os pontos mais polêmicos, como
remuneração inicial dos servidores, faixas salariais para
progressão de carreira, cargos que perderão a estabilidade e as funções que serão extintas. A Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) trará apenas as diretrizes
gerais da reforma.
Ficou acertado também que a maioria dos projetos
destinados à regulamentação de pontos especíﬁcos será
encaminhada ao Congresso após a aprovação da reforma. Já os dispositivos que não dependem de alteração
constitucional poderão ser apresentados pelo Executivo
enquanto a PEC estiver tramitando.
A proposta do governo deﬁne três níveis de estabilidade no funcionalismo. No primeiro estarão as carreiras
típicas de Estado, como diplomatas, militares e auditores ﬁscais, que seguirão amparados por regras semelhantes às atuais, entre as quais a segurança no cargo. A
deﬁnição da lista de carreiras, porém, deve ser objeto de
regulamentação posterior à aprovação da PEC.
Em relação aos demais servidores concursados, haverá um contrato de trabalho por tempo indeterminado,
com estabilidade mais ﬂexível. Dessa forma, o governo
teria mais facilidade para demitir servidores em razão
de restrições ﬁscais.
Em um terceiro nível, sem estabilidade, estarão trabalhadores que poderão ser contratados com prazo determinado. A intenção do Executivo é repassar a esses
funcionários apenas demandas pontuais e temporárias.
A ﬂexibilização da estabilidade no funcionalismo, vista como instrumento de redução de custos pelo governo, é considerada pelos críticos, porém, como uma
ameaça à lisura no serviço público, já que os funcionários ﬁcariam à mercê de pressões políticas.
Desempenho
O fatiamento divulgado nesta quarta-feira (2/9), no
entanto, é praxe. “Não existe reforma administrativa de
uma tacada só. O governo não pode fazer tudo no primeiro momento, em respeito ao processo legislativo. A
princípio, tem que mexer na Constituição, nos fundamentos do serviço público, como, por exemplo, estabilidade, regime jurídico, estágio probatório, para depois,
então, encaminhar os demais projetos”, esclarece Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional das Carreiras de Estado (Fonacate).
A PEC a ser apresentada hoje ao Congresso deve incluir também as bases para as novas regras de avaliação
de desempenho, que serão mais rígidas, enquanto as
progressões automáticas poderão ser extintas. Essa seria uma das poucas mudanças que passariam a valer para os atuais servidores, não apenas para os futuros. Por
determinação do presidente Jair Bolsonaro, a reforma
administrativa não deve atingir os que já estão no serviço público.
Esse último ponto, no entanto, não é unanimidade
entre os servidores. Sérgio Ronaldo da Silva, secretáriogeral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal (Condsef), lembra que, na reforma da Previdência, o governo também disse que nada
aconteceria com os atuais trabalhadores da administração federal. “Grande engano. Está aí o prejuízo. Temos
que trabalhar mais anos e contribuir mais. Então, o discurso de que não atingirá os atuais não nos engana”, avisa.
O deputado Tiago Mitraud (Novo/MG) admite que já
está claro que alguns aspectos na reforma administrativa alcançarão os atuais servidores. “Depende do que estamos falando. Se é sobre estabilidade, certamente não.
Mas se for sobre desempenho, supersalários, estrutura
de carreiras, regras de progressões e promoções, entre
outros pontos, todos, sem distinção, devem participar,
dentro do que for possível”, aﬁrmou.
Mitraud disse, na terça-feira, que a estabilidade não
“é vaca sagrada, nem bala de prata” e que poderia ser
discutida. É um sistema que existe no mundo inteiro e
protege o funcionário, mas não pode ser automático, já
que o estágio probatório, segundo ele, nos termos atuais, é protocolar. “A estabilidade tem que ter adequação
periódica e uma regra justa. Mas, esse ponto, reforço, só
poderá mudar para os próximos servidores”, destacou.
Para o deputado Professor Israel Batista (PV-DF), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, o assunto está fora de questão. A estabilidade é fundamental para que os servidores atuem de
acordo com a lei, com independência. “É muito importante que o servidor tenha garantias de que ele pode
obedecer às leis, apesar das orientações dos seus superiores e dos gestores públicos. O que norteia a ação do servidor é, sobretudo, a lei”, aﬁrmou o deputado.
“Não é possível tirar a estabilidade do servidor em um
país com forte componente patrimonialista”, destaca
Israel Batista. Outra preocupação do parlamentar é com
a avaliação de desempenho. “Ela precisa ser feita, mas
não da forma que vem sendo discutida, subjetiva”, aﬁrmou.
O líder do governo no Congresso, senador Eduardo
Gomes (MDB-TO), adiantou que um dos pilares da reforma administrativa, apenas para os novos servidores,
será reduzir o número de cargos vagos existentes. “Se
tem um percentual grande de pessoas que se aposentam ou migram para o setor privado, não vai ter concurso para preenchimento dessas vagas, e isso vai ter um
impacto grande”, apostou, sem dar números. “O presidente se comprometeu em fazer essa reforma e ele vai
fazer”, garantiu. Colaborou Rosana Hessel.
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TROCA DE COMANDO

Lobão Filho assume
PSL de olho em Brasília
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
SAMARTONY MARTINS

O

empresário e ex-senador
Edison Lobão Filho (MDB) é
o novo comandante do PSL
no Maranhão. A conﬁrmação aconteceu após reunião na última
quarta-feira (2), em Brasília, com o
presidente nacional do partido, Luciano Bivar, que decidiram em comum
acordo que ele deverá ocupar o cargo
de presidente da Executiva Estadual,
no lugar do vereador Chico Carvalho.
A notícia repercutiu no meio político, não só pela troca de comando, mas
pela nova missão que Lobão Filho
tem, que é fortalecer a sigla do partido
para as eleições municipais deste ano
para vereador e Prefeito de São Luís,
como também o seu próprio nome
para o cargo de deputado federal em
2022. De acordo com o próprio Lobão
Filho, a meta da direção nacional seria
eleger três no estado.
Para evitar especulações se a troca
de comando estadual do PSL causou
algum tipo de ranhura entre ele e o vereador Chico Carvalho, Lobão Filho
fez questão de ressaltar que a relação
entre os dois continua excelente e
com um diálogo aberto de ambas as
partes. Ele acrescentou que tem uma
relação de amizade com Chico Carvalho e que os dois estão conduzindo esta determinação da executiva nacional do PSL e que acredita que a decisão não vai gerar nenhum tipo de atrito.
Formado em Engenharia Civil pela
Universidade de Brasília e Economia
pela UniCEUB, Lobão Filho é ﬁlho e

A CONFIRMAÇÃO FOI FEITA PELO PRESIDENTE NACIONAL DO PARTIDO, LUCIANO BIVAR
primeiro suplente do senador Edison
Lobão e da deputada federal Nice Lobão. O ex-parlamentar assumiu a vaga
no Senado Federal temporariamente
no ﬁnal de janeiro de 2008, após seu
pai licenciar-se para assumir o Ministério de Minas e Energia. E uma segunda vez após a volta de seu ao Ministério em 2011, reassumindo o
mandato, após Edson Lobão ser reconduzido à pasta no governo Dilma
Roussef.
Edinho Lobão, como também é conhecido, é um dos proprietários do
Sistema Difusora de Comunicação,
aﬁliada do SBT no estado do Maranhão, além de diversas empresas nos
mais variados segmentos. O ex-parla-

mentar concorreu às eleições de 2014
com o apoio de seu pai e da ex-governadora Roseana Sarney ao cargo de
governador do Maranhão tendo como
vice, Arnaldo Melo, deputado estadual então presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, que também
era do seu partido.
O empresário teve como principal
opositor nas eleições de 2014, o atual
governador Flávio Dino (PCdoB) que
foi reeleito para a mesma função em
2018. Atualmente Edinho Lobão continua ﬁliado ao MDB, partido que junto com o PSL, o PDT e o PTB apoiam a
pré-candidatura do deputado Neto
Evangelista (DEM) a prefeito de São
Luís.

EDUCAÇÃO

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

Eleições desafiadoras
A campanha ainda não começou, mas os partidos já estão no
prazo das convenções para escolha dos candidatos a prefeitos e
vereadores. Obviamente que as eleições de novembro serão as
mais complicadas desde a redemocratização do país. Além do calendário eleitoral que sofreu alterações, as regras de operacionalização das campanhas não ﬁcaram por menos. Os candidatos andam serelepes nesse início de estruturação das campanhas, mas
parecem esquecer o principal: o forte da disputa de prefeito será
via digital, na TV e rádio.
Mas o pior da campanha é crise de dinheiro municipal que os
prefeitos eleitos terão que enfrentar a partir de janeiro quando
sentarem em seus gabinetes de trabalho. Nada será como antes na
gestão municipal de 2021 em diante. A pandemia do coronavírus
derrubou as arrecadações em todos os níveis de governo. O orçamento será o orçamento da crise de caixa baixa, já que a crise da
covid-19 não terá passado em 2021. Quem viver verá o sufoco que
espera os novos gestores. Muitas prefeituras já estão à beira da falência e Jair Bolsonaro querendo extinguir os pequenos municípios com incorporações.
Em São Luís, a estimativa de receita e despesa do orçamento de
2020 ﬁcou em R$ 3,4 bilhões, quase R$ 302 milhões a mais em relação a 2019. Não se tem informações objetivas sobre o andamento de sua execução no primeiro semestre deste ano. Mas certamente que boa parte do montante deve ter ﬁcado apenas no papel, embora a prefeitura esteja realizando um portfólio de obras
jamais visto na capital. Mas são recursos de empréstimos internacionais do Banco Mundial e do BID, além de outro feito à Caixa
Econômica Federal.
Na semana passada, a Câmara de São Luís aprovou Lei das Diretrizes Orçamentárias, que irá deﬁnir a estruturação da Lei Orçamentária Anual (LOA). Logo se imagina que os 12 postulantes à
cadeira do prefeito Edivaldo Júnior deveriam estar atentos na formulação do projeto da Loa, que será aprovado até 31 de dezembro. Eles já deveriam estar preparados não apenas para conhecer
o detalhamento da LOA, como também prontos para responder
as indagações dos eleitores e das entidades representativas. O
eleitor não quer vacilar, elegendo prefeito despreparado para tocar esses anos desaﬁadores diante da capital maranhense e dos
demais municípios. O gestor, portanto, não pode esperar para
aprender a lidar com a crise, já no cargo.

Campanha digital

A crise sanitária desviou a rota das campanhas do comício que
não haverá, para o mundo digital das redes sociais e da televisão.
O papo furado das ruas, os currais eleitorais alimentados a dinheiro não contabilizado, já estão desmobilizados.

Outro valor
Em 2020, as complicações eleitorais já começaram com as novas regras. O voto terá outro valor. A ﬁscalização da campanha não
será mais na base de fake news ou do ouvir dizer, mas de imagens.
O celular será o “portal informal da transparência”.

Sem ruptura
O deputado Adriano Sarney disse ontem, em visita à Redação
de O Imparcial, que recebeu do avô, José Sarney, a garantia do voto. Lamentando o fato de a tia Roseana ter levado o MDB para
apoiar Neto Evangelista, mas o fato não provocou ruptura na família.

“Não sei por que a família Bolsonaro se
preocupa tanto comigo”.

Do presidente da Argentina, Alberto Fernánde, depois que o deputado Eduardo Bolsonaro o acusou de destruir o combate à pandemia do coronavírus, “com o governo socialista”.

A proposta de reforma administrativa, enviada ontem
pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso não afeta
parlamentares, magistrados e promotores. Não sem
motivo, os servidores comuns já se mobilizam contra
perda salarial, com menor jornada de trabalho e ﬁm do estatuto
da estabilidade.
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QUERO DESTACAR O PAPEL DO CONGRESSO NACIONAL, QUE SE EMPENHOU E CONSEGUIU APROVAR ESTA PROPOSTA, DISSE WEVERTON

O Maranhão vai receber
mais de R$ 5,2 bilhões
do novo Fundo de
Manutenção e
Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos
Proﬁssionais da
Educação (Fundeb) até

2026.
Os recursos serão aplicados na
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Para o senador Weverton (PDT-MA), com estes valores
será possível elevar a qualidade das
redes de educação. “São recursos
muito importantes para o nosso estado. Estudantes, educadores e toda a
sociedade brasileira serão beneﬁciados”, aﬁrmou o parlamentar.
O texto do novo Fundeb foi fruto do
consenso entre os parlamentares e
vem sendo debatido desde o início de
2019. Foram apresentadas 9 emendas

em tempo regimental no Senado, sendo que três foram retiradas. Todos os
partidos apoiaram a aprovação da
PEC no Senado.
“Quero destacar aqui o papel do
Congresso Nacional, que se empenhou e conseguiu aprovar esta proposta tão importante para a educação
brasileira”, declarou Weverton.
A PEC, que tornou permanente o
Fundeb, aumenta dos atuais 10% para
23% a participação da União no Fundo. Essa participação será elevada de
forma gradual: em 2021 começará
com 12%; passando para 15% em
2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21%
em 2025; e 23% em 2026.

Pense nisso. O PSDB de São Luís bloqueou o projeto de
candidatura do deputado Wellington do Curso, para
apoiar Eduardo Braide (Podemos). Mas quem tem voto na capital dentro do PSDB é o dono do Curso Prévestibular – e mais ninguém.

O blogueiro John Cutrim postou matéria em que Edinho Lobão admite a possibilidade de assumir a direção do PSL no Maranhão, hoje com o vereador Chico
Carvalho. Lobão discutiu com a direção do PSL como
fortalecer a sigla e eleger ao menos três deputados federais, com ele junto.

3

Bolada
Não foi à toa que o governador Flávio Dino e seu secretário de
Educação, Felipe Camarão, comemoraram a aprovação pelo Congresso do novo Fundeb. O Maranhão vai receber mais de R$ 5,2 bilhões até 2026. A mudança beneﬁciou todos os estados e municípios.

Educação básica
Os recursos serão aplicados na educação infantil e nos ensinos
fundamental e médio. Para o senador Weverton (PDT), com estes
valores será possível elevar a qualidade das redes de educação.
“Estudantes, educadores e a sociedade serão beneﬁciados”, disse.
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Doença e Vacina
ARNALDO VIEIRA SOUSA
Advogado, Professor vieira.arnaldo@hotmail.com

Há algum tempo, uma doença
altamente infecciosa vem causando
preocupação no mundo todo.
A doença é causada por um vírus de rápida mutação
e, apesar de sua letalidade depender da idade da vítima
(os mais novos são mais propensos à morte), causa extrema debilidade ao contagiado, que ﬁca com sérias diﬁculdades de se alimentar, tendo dentre seus sintomas
febre alta, perda de apetite, além de aftas na boca, gengivas, língua e mucosa nasal.
A transmissão da doença pode acontecer tanto pelo
contato direto com algum contagiado como por objetos
ou alimentos contaminados, ocorrendo até mesmo a
transmissão via aérea, a depender de condições climáticas favoráveis.

A república dos esquecidos
FERNANDO VALENTE PIMENTEL
É o presidente da Associação Brasileira
da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit).
Nesta pandemia da Covid-19, o pagamento do auxílio emergencial a
mais de 40 milhões de pessoas, muitas já assistidas por outros programas,
enfatizou as dimensões da dívida social do País. Tem-se falado que essa
população era invisível, mas não concordo com tal deﬁnição. Acredito que
o termo mais apropriado para qualiﬁcá-la seja “brasileiros negligenciados”. Antes do isolamento social, víamos esses cidadãos o tempo todo,
vendendo o que era possível nas esquinas, nas praias e nas praças públicas; comercializando artesanato rudimentar nas grandes avenidas; trabalhando como camelôs e fugindo do
“rapa” nas praças e parques mais movimentados; produzindo e vendendo
pipocas, salgadinhos e sanduíches
nas portas das escolas; assando e comercializando churrasquinho nas saídas dos estádios de futebol; tocando
instrumentos musicais e cantando
nas ruas das maiores cidades…
Convivíamos com todas essas pessoas quotidianamente. O novo coronavírus lhes causou o imediato e cruel
efeito colateral de extinguir, de modo
abrupto, a totalidade de sua renda,
obtida por trabalho informal. Embora
o Estado possa alegar, ao longo do histórico processo de exclusão vivenciado pelo Brasil em mais de um século,
que o resultado ﬁnanceiro de seu labor era invisível ao ﬁsco e que eles
próprios não apareciam em muitos
dos cadastros dos distintos organismos públicos, não cabe a justiﬁcativa

do desconhecimento de sua existência e de sua condição de cidadania.
Aﬁnal, são claros e consistentes os dados socioeconômicos produzidos de
modo competente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística).
Assim, a rigor, a concessão do auxílio emergencial foi um reconhecimento tácito e importante, frise-se, da
condição precária de milhões de brasileiros, que eram, sim, conhecidos,
mas negligenciados durante décadas.
O socorro do Estado não lhes proveu
deﬁnitivo passaporte de inclusão nos
benefícios da economia, mas os identiﬁcou pelo CPF e pelo cadastro em
instituições bancárias, que a maioria
jamais tivera. Mais do que isso, “denunciou” a realidade da sua baixa e
intermitente renda. Trata-se de um
passo importante, ocorrido numa situação dramática, para que esses
mais de 40 milhões de brasileiros não
sejam mais esquecidos e possam somar-se ao trabalho formal, o meio
mais eﬁcaz e digno para a outorga da
cidadania.
É óbvio não haver condição de se
manter indeﬁnidamente a ajuda a um
contingente tão grande de pessoas. É
como se o governo brasileiro estivesse
dando um auxílio de 600 reais ao mês
para a totalidade da população da Argentina. Trata-se de algo inviável, em
especial se considerarmos que o déﬁcit ﬁscal já está ultrapassando o equivalente a 14% do nosso PIB. Por isso, o
inadiável processo de inclusão socioeconômica desses brasileiros começa
pela hercúlea tarefa de colocar as contas públicas em dia. Somente assim
poderemos reconquistar a conﬁança

dos investidores, retomar o crescimento econômico em patamares
mais elevados, gerando empregos formais em grande escala.
Também são fundamentais para o
êxito dessas metas as reformas administrativa e tributária, esta já iniciada.
Porém, a primeira é decisiva, inclusive para sabermos qual montante de
recursos a sociedade precisará prover
ao Estado, para que este cumpra suas
funções básicas. Esta pandemia mostrou, também, a importância do setor
público, como na atuação do sistema
de saúde e dos órgãos de segurança e
no próprio auxílio emergencial ao
qual nos referimos neste artigo.
Porém precisamos saber quanto
custa o Estado que queremos, que,
pelos parâmetros das contemporâneas democracias capitalistas, deve cuidar bem da saúde, educação, segurança, pública e jurídica, e prioridades
sociais, atuando, ainda, como indutor
e facilitador do desenvolvimento
econômico sustentável. Ou seja, é necessário “orçar” o custo dos Três Poderes em sua concepção ideal, para que
tenhamos, com precisão, o montante
de tributos para mantê-los.
A dolorosa crise da Covid-19 mostrou-nos, da maneira mais sofrida, o
quanto o Estado afastou-se da sociedade, principalmente dos excluídos,
tornando-se pesado, ineﬁciente e
míope ante as prioridades da população, invertendo, ainda, seu papel sociopolítico de servi-la, tornando-se seu
mais voraz suserano. Temos a oportunidade de reverter tal situação, realizando as reformas necessárias e jamais nos permitindo outra vez negligenciar um cidadão sequer.

Emprender, caminho para sobreviver a crises
MELINA ALVES
É fundadora da DUXcoworkers e uma
das idealizadoras do Impacta Open Startups, um projeto que tem como objetivo
fomentar o ecossistema de inovação e
de novos negócios no Brasil em apenas
cinco dias. A executiva é pós-graduada
em Tecnologia da Informação pela Faculdade Impacta de Tecnologia e em
Administração Empreendedora pela
FGV.
Apesar de não ser uma cultura tão desconhecida ou totalmente nova no meio corporativo, o intraempreendedorismo, aquele
empreendedorismo realizado por uma pessoa dentro da empresa em que trabalha, é
mais popular no ambiente de startups, onde
o coworking é bastante comum, além de ter,
geralmente, mais afeição por culturas inovadoras e ecossistemas com viés mais revolucionários. Mas longe de ser uma característica exclusiva de startups, a cultura intraempreendedora também é incentivada e geradora de excelentes resultados em gigantes
multinacionais como Microsoft, Havaianas
e companhias da indústria aeroespacial.
O que leva estas gigantes ou as novatas a
investir nessa cultura é buscar manter as
pessoas motivadas e engajadas, retendo assim seus talentos e atraindo tantos outros. E
se é bom para a empresa, é também para o
colaborador, que vê a oportunidade de vivenciar o empreendedorismo, aprender
com erros e acertos assim como desenvolver

vários pontos importantes para aprimorar
aprendizados e se fortalecer em conhecimento e relacionamentos. Satya Nadella,
atual CEO da Microsoft, por exemplo, é um
deles. Contratado como gerente de programa do grupo de Relações com Desenvolvedores do Windows, chegou onde chegou por
sua postura criativa e intraempreendedora
na empresa de Bill Gates.
E o mesmo que acontece, por exemplo,
com a Lockheed Martin, uma indústria aeroespacial norte-americana que fechou, recentemente, um contrato com a NASA para
construir cápsulas que levarão novamente o
homem à Lua. E não para por aí. Após essa
missão, que pode acontecer ainda nesta década, a companhia planeja desenvolver a
nave que levará humanos à Marte.
Além dela, e falando de uma companhia
brasileira, o intraempreendedorismo foi um
dos fatores que levou a Havaianas, empresa
líder no mercado de sandálias aqui no Brasil,
ao sucesso que é hoje, com presença massiva na casa das famílias brasileiras e estrangeiras. O que ela fez foi mudar a forma de
vender seus produtos a partir de ideias em
que deixou de focar exclusivamente no público de baixa renda e levou as ”sandálias
que não soltam as tiras’ para a alta classe, criando um vínculo entre seu produto e o estilo
de ser do brasileiro. Essas inovações foram
respaldadas com apoio de consultorias, pesquisas e empresas parceiras que apoiaram o
processo de inovação e aculturamento para

fortalecer argumentos e reduzir riscos.
É justamente este aspecto, de aculturamento, que muitas pequenas e médias empresas esbarram. Ainda há resistência por
parte de companhias com culturas de gestão
mais ‘verticais’ e o intraempreendedorismo
não ﬂui por questões burocráticas internas e
decisões hierárquicas, principalmente naquelas mais familiares. Em um momento em
que o mercado e as pessoas pedem por inovação colaborativa é extremamente importante repensar a cultura empresarial e buscar harmonizar a gestão horizontal com a
gestão vertical. Do ponto de vista das mudanças, é preciso incentivar a transformação
de baixo para cima, ou seja, da maioria versus minoria, tendo alguns ‘advogados’ dessa
minoria para provocar transformação.
Estar disposto a ser um intraempreendedor ou, sobretudo, reconhecer a necessidade
de incentivar que novas ideias mudem o rumo da empresa, sem receio de uma competição interna, é o que vai deﬁnir a sobrevivência das companhias em tempos de crise. A
percepção, na maioria das vezes, mais jovem
que dará um novo ar e a injeção de ânimo
que apontará o caminho do sucesso no
mundo corporativo. É por isso que a gestão
de produtividade compartilhada com a gestão do tempo são fundamentais para não se
perder o foco, assim como uma cultura estabelecida e consistente são fundamentais.
Exemplos bem sucedidos de proﬁssionais
assim que levaram culturas inovadoras às
empresas onde puderam empreender é o
que não falta.

O vírus pode ser carreado nos pneus dos veículos em
trânsito. Inclusive os calçados, roupas e mãos das pessoas que lidaram com doentes podem transmitir o agente
patogênico.
Dado o seu alto potencial de transmissibilidade, o
combate à doença exige grande cuidado dos governos
mundiais e são feitas massivas campanhas anuais de vacinação. A título de exemplo, ano passado a Índia gastou
em torno de 133,43 bilhões de rúpias (cerca de 1,8 bilhão
de dólares ou 9,6 bilhões de reais) para tentar erradicar a
doença.
A estimativa é que o Brasil gaste R$ 600 milhões por
ano com a aquisição e aplicação da vacina em todo o
território nacional. Isso sem contar os gastos com campanhas educacionais, cada vez mais relevantes, considerando que ainda existem aqueles que duvidam da eﬁcácia das vacinas.
Esses gastos são justiﬁcados em função da livre circulação dos contaminados causa alto risco para os demais
e pode impor ao Brasil sérias sanções internacionais,
como a proibição de circulação de todos para outros
países. Em 2001, Portugal deixou de receber potenciais
contagiados de sete países, incluindo da nossa vizinha,
Argentina.
Há, inclusive, diversos casos em que as pessoas foram
punidas por recusa de vacinação, sob o fundamento de
que a omissão lesa toda a coletividade, haja vista que
“não se pode mensurar quais e quantas são as pessoas
protegidas pela campanha estatal de vacinação”.
A vigilância mundial à doença é tão ﬁrme que, nos casos mais graves, se faz necessário o sacrifício dos contagiados, para que não se corra o risco de contaminar os
sãos. Em 2006, 32 mil foram sacriﬁcados, somente no
Estado do Mato Grosso do Sul.

Para evitar o sacrifício do gado, o
seu dono não pode se opor à
campanha de vacinação e, se o ﬁzer,
deve ser devidamente
responsabilizado.
Embora o gado não se governe, é mais importante
que nunca que nós nos empenhemos na erradicação
dessa doença. A febre aftosa é assunto sério e precisa do
esforço de todos. Nosso gado precisa ser livre e sadio.

oimparcial.com.br

CORONAVÍRUS

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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Estudo

Corticoides reduzem
mortes por covid-19

U

m estudo de meta-análise, que reuniu evidências de sete ensaios clínicos realizados em 12
países, incluindo o Brasil, conﬁrmou que medicamentos corticoides reduzem a mortalidade por covid em pacientes com quadros críticos da doença. As novas evidências ﬁzeram a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgar novas diretrizes para médicos e gestores recomendando o uso dessa classe de remédios para pacientes com formas graves da infecção.
Entre os corticoides recomendados estão drogas como a
dexametasona e a hidrocortisona.
Os corticoides são anti-inﬂamatórios de baixo custo
usados há décadas principalmente no tratamento de
doenças inﬂamatórias, respiratórias e alérgicas, como
asma e artrite. A meta-análise, publicada ontem no
prestigioso periódico cientíﬁco Journal of the American
Medical Association (Jama), avaliou a utilização de três
remédios dessa classe: dexametasona, hidrocortisona e
metilprednisolona.
Os estudos analisados tiveram a participação de 1,7
mil pacientes. Todos os ensaios clínicos foram randomizados, ou seja, os participantes de cada grupo (o que recebeu o medicamento e o grupo controle) foram escolhidos por sorteio.
No grupo que tomou um dos corticoides, 32% dos pacientes morreram após o período de seguimento de 28
dias. Já entre os pacientes que só receberam o suporte
clínico padrão, a mortalidade no período foi de 40%, o
que equivale a um risco 20% menor de óbito entre os doentes que receberam a medicação.
A pesquisa também aponta que os corticoides se
mostraram seguros, sem risco aumentado de efeitos colaterais graves. “Os eventos adversos variaram entre os
estudos, mas não houve sugestão de que o risco de
eventos adversos graves fosse maior em pacientes tratados com corticosteroides, exceto para os dois menores
estudos, nos quais o número total de eventos adversos
graves foi 1 e 3”, destaca o artigo publicado.
A meta-análise foi realizada por um grupo de trabalho formado pela OMS para dar rápida resposta sobre
possíveis tratamentos para covid. O grupo conta com cientistas de todo o mundo, incluindo o Brasil.

Entre os estudos que foram
considerados nessa meta-análise
está uma pesquisa coordenada
pelos principais hospitais privados
brasileiros que mostrou que a
dexametasona foi capaz de reduzir
o tempo de entubação entre
doentes graves.

Os pesquisadores brasileiros alertam que o benefício
e a segurança dos corticoides são válidos só para doentes graves com covid, que precisam de suporte respiratório. Para quadros leves ou iniciais, o medicamento não
tem benefício comprovado e pode até piorar a condição.
“O corticoide não vai curar a doença ou combater o
vírus, ele vai modular a resposta inﬂamatória do organismo para combater uma reação exagerada. Só que essa resposta, no início da infecção, é o que combate o vírus. Ela só se torna prejudicial se ﬁca desenfreada. Se você a bloqueia logo no início, pode aumentar o tempo dos
sintomas”, explica Luciano Cesar Pontes Azevedo, superintendente de ensino no Hospital Sírio-Libanês, integrante do comitê executivo da Coalizão Covid-19 Brasil
e um dos autores do estudo brasileiro. Por causa desse e
de outros riscos, os corticoides só devem ser usados com
prescrição médica.

Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva (BRICNet).
A coalizão foi lançada em 23 de março de 2020 e tem
como objetivo avaliar a eﬁcácia e segurança de potenciais terapias para pacientes da covid-19.
Outras evidências
Em junho, um estudo britânico mostrou que o corticóide dexametasona tem efeito comprovado na redução
de mortes em decorrência da covid-19. O resultado foi
anunciado por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Em testes com mais de 6 mil voluntários, a dexametasona reduziu em um terço a taxa
de mortalidade entre pacientes que enfrentam estágios
críticos da doença.

Dispositivo portátil pode realizar teste da
covid-19 com menor custo

Está em processo de certiﬁcação na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) um novo dispositivo
Histórico
portátil que pode realizar diagnóstico molecular da coAs novas evidências sobre os corticoides reaﬁrmam vid-19 com estrutura laboratorial menos complexa. O
os achados do estudo Recovery, divulgados pela Univer- equipamento foi desenvolvido por pesquisadores da
sidade de Oxford (Reino Unido) em junho. A pesquisa Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da empresa Visuri e
apontou que a dexametasona mostrou-se capaz de re- poderia reduzir o custo e o tempo para a realização de
duzir em um terço o número de mortes entre pacientes testes com segurança semelhante à técnica padrão ouro
entubados.
RT-PCR.
De acordo com Azevedo, desde o estudo britânico, a
Chamado de OmniLAMP, o dispositivo utiliza a técnidexametasona já vinha sendo usada na prática em hos- ca RT-LAMP e detecta o RNA viral em amostras recolhipitais brasileiros no tratamento de casos graves de co- das do nariz e da garganta da pessoa que será testada.
vid. As novas evidências, diz ele, ajudam os médicos a Amostras positivas geram um sinal colorido que é interter mais segurança sobre quando e com qual paciente pretado pelo software do dispositivo, que é conectado
prescrever a medicação. “Os novos estudos são impor- aos servidores da Visuri na internet e monitorado por
tantes para comprovar que só quem se beneﬁcia é o pa- meio de georreferenciamento. Os dados coletados são
ciente mais grave”, diz ele.
armazenados em nuvem e permitem a geração de relaQuestionado sobre a inclusão desse tratamento em tórios para acompanhamento da pandemia.
seus protocolos, o Ministério da Saúde aﬁrmou que “as
Segundo os pesquisadores, o resultado do teste moleorientações do governo federal são atualizadas confor- cular pode ser acessado em um aplicativo de celular em
me o surgimento de novas evidências cientíﬁcas”, mas 30 minutos, enquanto outras técnicas têm um processo
não detalhou se irá incorporar o uso de corticoides em que leva até seis horas entre a extração das amostras e a
seus documentos.
liberação do resultado.
Os cientistas acrescentam que o dispositivo portátil
Redução de tempo em respirador
utiliza estrutura laboratorial de baixa complexidade, o
Um estudo brasileiro concluiu que o uso do corticói- que permite a descentralização das testagens para labode dexametasona reduz o tempo que pacientes adultos ratórios menores. Testes clínicos do equipamento aponinfectados pelo novo coronavírus precisaram do uso do taram para uma sensibilidade de 97% e uma especiﬁcirespirador na recuperação dos infectados. A conclusão dade de 100%, o que, segundo a Fiocruz, dá conﬁabilifoi publicada nesta quarta-feira (2/9) na revista cientíﬁ- dade ao resultado.
ca Journal of the American Medical Association (JAMA).
A pesquisa para desenvolver o OmniLAMP é anterior
Os especialistas acompanharam quase 300 pacientes à pandemia da covid-19 e começou em 2018, com foco
e observaram que os infectados que ﬁzeram uso do me- no diagnóstico de dengue, zika e chikungunya. Com a
dicamento demoraram 6,6 dias para necessitar suporte chegada do novo coronavírus, em março deste ano, os
respiratório. Já os que não usaram o corticoide, precisa- pesquisadores direcionaram os esforços para tornar o
vam fazer uso do respirador em quatro dias, ou seja, dispositivo capaz de identiﬁcar o SARS-CoV-2.
mais rápido.
Enquanto aguardam a certiﬁcação pela Anvisa, as
O estudo foi produzido pelo grupo Coalizão Covid instituições envolvidas já discutem como se dará a proBrasil, que reúne diversos hospitais e centros médicos dução dos dispositivos e kits de teste. A Visuri vai produdo país. Estão entre eles o Hospital Israelita Albert Eins- zir os dispositivos portáteis, enquanto o Instituto de
tein, o Hospital do Coração (HCor), o Hospital Sírio-Li- Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) pobanês, a BP (A Beneﬁcência Portuguesa de São Paulo) e a de ﬁcar responsável pela produção dos kits.
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O JORNAL MAIS
ACESSADO
DO MARANHÃO

Milhões

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Milhão

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL 04/2020

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.

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 retiﬁcação do Termo de
Referência e Edital. A nova data de abertura será divulgada na forma da Lei nas páginas:
defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
São Luís, 03/setembro/2020.
Hilton Rafael Carvalho Costa - Pregoeiro CPL/DPE.

UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.
CNPJ/ME nº 04.083.773/0001-30
NIRE 21300012702

JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA
Superintendente Regional

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

a e em todo lug
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
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

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
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

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.

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.

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.
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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.

São Luís/MA, 31 de agosto de 2020.
JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE SOUZA
Secretário Adjunto de Administração e Finanças - SAAF/SEDES.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

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

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

São Luís, 3 de setembro de 2020
Mesa:
ELIE GEORGES HACHEM
Presidente

THIAGO GEORGES SALOMÃO
HACHEM
Secretário

Acionistas:
ELIE GEORGES HACHEM

THIAGO GEORGES SALOMÃO
HACHEM

MARCELLA SALOMÃO HACHEM

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

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 Buriticupu/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.

Nº DE
ORDEM

ASSINATURA DO ACIONISTAS

01
p. ELIE GEORGES HACHEM
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02

03

p.

p.

THIAGO GEORGES SALOMÃO
HACHEM

MARCELLA SALOMÃO HACHEM

AÇÕES

NACIONALIDADE

ENDEREÇO

Nº DE AÇÕES

Nº DE VOTOS

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

brasileiro

Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua Agenor
Vieira, 10, apartamento 301, Edifício Malibu, São Francisco,
CEP 65076-020

100

100

Brasileira

Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua Agenor
Vieira, 10, apartamento 502, Edifício Malibu, São Francisco,
CEP 65076-020

100

100

17.125.000

17.125.000

TOTAL

São Luís, 3 de setembro de 2020
Mesa:
ELIE GEORGES HACHEM
Presidente

THIAGO GEORGES SALOMÃO HACHEM
Secretário
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COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE
ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO
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

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

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.comprasgovernamentais.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.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplvitoriadomearim@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.

oimparcial.com.br
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George Raposo
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Biden visita protestos
para vencer Trump

Princesa Isabel perde
processo no STF

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

O

candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, viajou
nesta quinta-feira para Kenosha, foco de protestos
contra o racismo e a brutalidade policial, onde se encontrou com parentes
de um afro-americano gravemente ferido pela polícia, enquanto intensiﬁca
sua campanha para as eleições de novembro.
Em sua primeira grande viagem depois de permanecer conﬁnado em sua
casa em Wilmington por causa da covid-19, Biden chega a essa pequena
cidade em Wisconsin, um estado-chave para ganhar a eleição, após uma visita polêmica do seu rival, o presidente Donald Trump, que continua a espalhar pelo país seu lema de “lei e ordem”.
O candidato republicano não ﬁcará
para trás nesta quinta-feira à noite,
com um comício agendado na cidade
de Latrobe, na Pensilvânia, outro estado fundamental nas eleições.
Marcada pela pandemia que já deixou mais de 180.000 vítimas nos Estados Unidos, uma profunda crise
econômica e uma onda histórica de
luta contra o racismo, a campanha
para as eleições presidenciais em 3 de
novembro combina fatores sem precedentes.
E enquanto Biden passa do bilionário republicano nas pesquisas, o suspense continua para as pontuações
com resultado mais apertado nos estados com votação decisiva, que fazem e desfazem as vitórias presidenciais nos EUA à medida que mudam

de partido para partido.
O candidato democrata à Casa
Branca e sua esposa, Jill, se encontraram em particular no aeroporto de
Milwaukee no Wisconsin com parentes de Jacob Blake, incluindo seu pai e
três irmãos, dois dias depois que o
presidente Donald Trump visitou Kenosha, mas não encontrou a família
ou mesmo mencionou o nome do homem de 29 anos.
Os jornalistas não puderam comparecer à reunião, que também foi organizada ao meio-dia pelos advogados da família Blake. Segundo a equipe do ex-vice-presidente de Barack
Obama, ele se encontrou pessoalmente com o pai, duas irmãs e um irmão de Jacob Blake, enquanto sua
mãe participava por telefone.

Trump visitou as ruínas das lojas incendiadas por causa dos protestos em
Kenosha, agradeceu à polícia e comparou as violentas manifestações ao
“terrorismo interno”.
A tensão em Kenosha atingiu o
ponto máximo em 25 de agosto,
quando Kyle Rittenhouse, um adolescente de 17 anos, disparou contra três
manifestantes, matando dois. Trump
se recusou a condenar as ações de Rittenhouse, acusado de assassinato em
primeiro grau.

“Puramente política”
Em 2016, Trump surpreendeu ao
vencer por poucos pontos de diferença nesse estado do meio-oeste, onde a
rival Hillary Clinton não havia feito
campanha. Dessa vez, todos estão
olhando atentamente para Wisconsin.Cientes de sua importância, os de“Curar as feridas”
O incidente reacendeu os protestos mocratas optaram por organizar sua
antirracistas e gerou três noites de convenção nacional ali, na cidade de
agitação em Kenosha, uma cidade de Milwaukee, para lançar formalmente
100.000 habitantes às margens do La- a candidatura de Biden. Mas no ﬁnal,
go Michigan. “Devemos curar as feri- o conclave teve que ser totalmente
das”, aﬁrmou Biden, de 77 anos, que virtual por causa da pandemia.
Os democratas de Wisconsin estamantém sua denúncia ao “racismo
institucional” e se apresenta como vam muito preocupados com a ausência de Biden enquanto se prepasendo contra a violência.
Biden, zomabado implacavelmen- ram para uma mobilização crucial em
te por Trump por sua suposta “falta de 3 de novembro.
Enquanto isso, Trump fez um disenergia”, mostrou na segunda-feira
que adotará um ritmo de campanha curso ao ar livre em Wisconsin no momais apoiado no discurso em Pitts- mento da convenção democrata,
além de viajar para outros estados imburgh, na Pensilvânia.
Apresentando-se como um defen- portantes nas últimas semanas: Minsor da segurança dos Estados Unidos nesota, Iowa, Arizona, New Hampshifrente aos democratas “radicais”, re e Carolina do Norte.

PALÁCIO GUANABARA É DE PROPRIEDADE DA UNIÃO
O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o encerramento de ação proposta inicialmente pela Princesa Isabel que acumulava 125 anos de disputa judicial.
Ela morreu em 1921, mas sua família ainda busca o direito ao imóvel na Justiça. O resultado do processo deu a
posse do Palácio Guanabara à União. A atual sede do governo do Rio de Janeiro era requisitada pela família imperial desde 1895.
O imóvel pertenceu à Princesa Isabel até a proclamação da República, em 1889, quando foi conﬁscado pelo
governo militar e transferido ao patrimônio da União.
Na certidão de trânsito em julgado, último ato para arquivamento deﬁnitivo do caso, consta o nome Isabel de
Orleans e Bragança, a Princesa Isabel, como recorrente.
O julgamento na 1ª Turma do STF ocorreu no ﬁm de
junho e, na última sexta, a secretaria do tribunal deu
baixa no processo e o encerrou em deﬁnitivo. Por 3 votos
1, foi rejeitado o pedido dos herdeiros de Isabel em julgamento no plenário virtual da Corte.
Relatora do caso, a ministra Rosa Weber negou a possibilidade de revisão de determinação do STJ (Superior
Tribunal de Justiça), que em 2018 deﬁniu que o Palácio
pertencia à União. Os ministros Alexandre de Moraes e
Luís Roberto Barroso acompanharam a relatora. O ministro Marco Aurélio Mello votou para que o recurso
prosseguisse no STF. O ministro Luiz Fux declarou-se
impedido.
Também ﬁcou decidido que não cabe nenhum tipo
de reparação aos herdeiros da família real. Hoje, o imóvel é a sede do Governo do Rio de Janeiro. Atualmente,
ocupa o local o governador interino, Cláudio Castro, que
assumiu o comando do Executivo ﬂuminense na semana passada após o STJ afastar Wilson Witzel do cargo.

ASTRONOMIA

PRIVADO

Estudo muda forma de ver buraco negro

Ferroriasrecebem
investimentodeR$40bi

EMISSÕES DE ENERGIA ACABAM GERANDO TAMBÉM A EXPULSÃO DA MATÉRIA QUE ESTÁ NO ENTORNO DO BURACO NEGRO
Em estudo publicado na Monthly
Notices of the Royal Astronomical
Society, o pesquisador Daniel May
propõe uma nova forma de entender
o mecanismo de expulsão de matéria
dos buracos negros, que são regiões
do espaço com uma força gravitacional forte o suﬁciente arrastar qualquer coisa, até mesmo a luz.
“Alguns desses buracos negros estão capturando gás que chega na galáxia. Como tudo gira no universo, esse
gás não cai em linha reta no buraco
negro. Ele faz um disco e, pela gravidade do centro ser extremamente poderosa, o disco acaba se aquecendo
muito e a gente pega as galáxias ativas
justamente pelo brilho desse disco. O
brilho que a gente vê é de um disco
que está ao redor dele caindo aos poucos lá dentro”, explica o pesquisador
do Instituto de Astronomia, Geofísica
e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP), que trabalha
a partir de uma bolsa oferecida pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp).
Essas emissões de energia acabam
gerando também uma expulsão da
matéria que está no entorno do buraco negro, um fenômeno chamado de
outﬂow.
Nesse movimento, é visto um gás
mais quente e brilhante, atingido diretamente pela radiação emitida pelo
buraco negro e outra mais fria, que
permite a formação de moléculas.

Como uma bolha
Segundo May, costumava se pensar
que a parte mais fria era o gás que estava sendo atraído pela força da gravidade do buraco negro. Porém, a partir
da observação de duas galáxias relativamente próximas – a NGC 1068 e a
NGC 4151 – o pesquisador diz que tudo faz parte de uma espécie de bolha
de matéria que está sendo ejetada pelo buraco negro.
“Seria uma bolha em expansão. A
parte da bolha que enxerga o núcleo
[atingida pela radiação] ﬁcaria com
uma temperatura maior e uma velocidade maior. E a parte mais fria, que
está na sombra, também está expandida, porque faz parte da mesma coisa, só que a gente vê de uma forma diferente, como a fase molecular. Se você tem temperaturas menores, você
tem moléculas”, diz.
O novo entendimento facilita, de
acordo com o pesquisador, o entendimento do fenômeno. “A parte nova
desse estudo é colocar todos os ingredientes em uma coisa só. O que faz
um cenário muito mais completo que
explica naturalmente coisas que a
gente não sabia”, enfatiza May, em referência, por exemplo, à origem da
parte mais fria, que não conseguia ser
localizada na explicação anterior do
fenômeno.
O estudo dos buracos negros também se aproxima de respostas sobre a
formação das galáxias, uma vez que,

segundo o cientista, são elementos ligados. “As duas coisas se conectam ao
longo da evolução. Dizendo como essa galáxia evoluiu como um todo. No
passado tinha muito gás, essa cadeia
de gás no centro era muito mais voraz,
expulsava matéria para fora da galáxia”, aﬁrma.
May conta, ainda, que a descoberta
foi possível com o uso de uma técnica
que busca o aprofundamento e detalhamento de informações disponíveis. “Eles melhoram a qualidade dos
dados. Então, se você melhora a qualidade da imagem, você acaba enxergando coisas diferentes do que os outros costumam desenvolver”, explica
sobre os procedimentos que investigam a fundo imagens muito difíceis
de serem captadas.
“A gente não enxerga exatamente o
disco. A gente enxerga um brilho no
centro da galáxia. Só que, se a gente
for apontar os telescópios mais poderosos para esses núcleos, toda essa região que eu acabei de descrever [do
disco brilhante] cai dentro de um pixel [pequeno ponto] da imagem”,
conta.
A pesquisa vai na contramão do
que, segundo May, a maioria dos cientistas têm trabalhado, buscando reunir a maior quantidade possível de informações para produzir estatísticas.
“Hoje em dia, todo mundo está preocupado em observar muita coisa para
fazer estudos estatísticos”, ﬁnaliza.

O MINISTRO DA INFRAESTRUTURA, TARCÍSIO FREITAS
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse hoje (3) que o governo tem como meta atrair
mais de R$ 40 bilhões de investimentos privados no sistema ferroviário brasileiro nos próximos anos.
“O que está sendo plantado agora vai fazer com que a
participação do modo ferroviário na matriz [de transportes] dobre nos próximos oito anos. Isso vai criar
competição entre os operadores e vai ter repercussão
imediata no frete”, disse o ministro durante a conferência online Indústria em Debate: Infraestrutura e Retomada da Economia, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Ele citou como exemplo a renovação de concessão de
duas estradas de ferro administradas pela mineradora
Vale, a Estrada de Ferro Vitória a Minas e a Estrada de
Ferro Carajás, que vai permitir o investimento privado
de R$ 17 bilhões na malha ferroviária.
Entre as obras citadas pelo ministro, estão o projeto
de concessão da Ferrogrão, nova ferrovia que ligará Sinop, no norte de Mato Grosso, a Itaituba, no Pará, em
análise no Tribunal de Contas da União (TCU), e deve
atrair R$ 12 bilhões em investimentos, e o trecho da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar o Porto de Itaqui (MA) ao
Porto de Santos e terá R$ 2,8 bilhões de investimento.
Freitas destacou que entidades ambientais internacionais estão assessorando na elaboração de projetos para que já “nasçam com o selo verde”. “Precisamos fazer
projetos sustentáveis por uma razão muito simples, para ter acesso a mais uma forma de funding (ﬁnanciamento). A gente sabe que os ﬂuxos ﬁnanceiros vão estar
atrelados aos padrões ambientais”.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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

30 anos da “Matruz”

Feriado e comércio

Uma das principais bandas de forró do
país, a banda Mastruz com Leite conﬁrma a
participação do cantor Toca do Vale na live
“Todos Cantam Mastruz”. Artista que coleciona hits ao longo de toda a carreira se junta a
banda mãe do forró para animar os fãs em
casa, no dia 26 deste mês, só com os clássicos que marcaram a história no forró. A live
faz parte da comemoração dos 30 anos da
banda Mastruz com Leite.

A Câmara de Dirigentes Lojistas / CDL
São Luís alerta os lojistas que quiserem abrir
suas lojas durante o feriado dos dias 07 (Feriado da Independência do Brasil) e 8 (Aniversário de São Luís) de setembro, que devem
seguir a legislação vigente. O comércio poderá funcionar segundo a Convenção Coletiva de Trabalho. As lojas de rua podem abrir
das 8h às 18h e as lojas situadas em shopping
centers podem funcionar das 10h às 22h.

Pré-candidato Adriano Sarney visita O Imparcial

Pra curtir

A visita do candidato foi para falar sobre a sua candidatura que ele tem encarado como um novo desafio
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NEDILSON MACHADO

A diretora regional do
Sesc, Rutineia Monteiro, e a coordenadora de Assistência e
Saúde do Sesc, Patrícia Oliveira, recepcionam a proﬁssional
que visitará os restaurantes e academias do Sesc em São
Luís.

No circuito cultural da
cidade, a novidade é
que a liberação para
pequenos espetáculos
chega neste sábado, 5,
a Fase 2. Ou seja, agora já é possível botar
até quatro músicos no
palco para animar a
noite de São Luís. Enquanto isso, Pepê Junior está de volta, ainda
obedecendo as regras
da Fase 1, hoje, na Oak
Wine, para divertir os
clientes da casa. O
show acústico de Pepê
começa as 21h e é necessário fazer reserva.

O Rio Anil Shopping
vai iniciar setembro
com dez dias inteiros
de ofertas nas suas
principais lojas.
A “Semana Brasil”
começa dia 3 e vai até
13 de setembro nas
principais lojas. Tem
roupas, acessórios,
objetos para o lar,
serviços de estética e
praça de alimentação
com preços de liquidação.
O cliente vai poder
escolher entre a
compra presencial ou
a retirada no sistema
drive thru durante toda a promoção.

Pois é. O ﬁm de semana com direito a feriado prolongado vem
chegando e pede programas especiais. Outra boa opção é curtir
almoço em família ou
um jantar romântico,
com as delícias do Villa do Vinho. Nesta sexta, 4, à partir das
20h30, tem jantar com
música instrumental
de Henrique França. Já
no sábado, 5, tem também jantar, com voz e
violão de Lívia Amaral
à partir das 20h30.

Sábado de feijoada

UFMA no Top 10

Feriadão na Potiguar

O Blue Tree retoma, neste ﬁm de semana, sua
tradicional Feijoada de Sábado recheada de novidades. O bufê será servido ao ar livre, na área
da piscina, proporcionando um clima ainda
mais descontraído ao evento que, de quebra, será embalado pelo melhor do samba e pagode
sob o comando do DJ Richard Ystone. Vale lembrar que o hotel terá uma programação especial
para o feriado prolongado da Semana da Pátria
e, além do retorno da feijoada, estreará o Blue
Sunset, exclusivo para os hóspedes apreciarem
o pôr-do-sol ao som dos hits da eletro house.

O Times Higher Education (THE), um dos
principais rankings universitários do mundo,
divulgou nesta quinta-feira sua edição do Top 10
no mundo de 2021. Segundo o ranking, a melhor
universidade do mundo é a de Oxford, no Reino
Unido, em seguida, a Universidade Stanford,
nos Estados Unidos. No Brasil, anteriormente,
eram avaliadas somente 46 instituições e, nesta
edição, seis universidades a mais foram avaliadas, entre elas, a UFMA, que, agora passa a integrar as 52 instituições, e desse total, a nossa instituição aparece como a 26ª melhor do país.

O feriado prolongado vem chegando e nada
melhor que aproveitar as praias, rios e piscinas
com conforto e segurança. Nas lojas Potiguar há
muitas opções em itens para lazer e praia, camping e pic nics. Produtos como cadeiras de praia
e guarda- sol; collers e caixas térmicas, macarrão para ﬂutuação, boias em vários formatos e
tamanhos, protetor solar; utensílios para churrascos e churrasqueiras portáteis; etc. E para
quem quiser aproveitar o feriado para fazer
compras, todas as lojas Potiguar estarão abertas
nos dias 7 e 8 , no horário das 8h às 18h.

VIDA
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O SUSPEITO FOI PRESO NO BAIRRO DA AURORA, EM SÃO LUÍS
Um homem foi preso no bairro Aurora, em São Luís.
Ele é suspeito de participar de um roubo de carga ocorrido em maio deste ano no bairro Jardim Eldorado.
A operação faz parte do trabalho contínuo de combate ao roubo de cargas realizado pelo Departamento de
Roubo a Cargas da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC).
O homem capturado ontem, quinta-feira (3), é o terceiro suspeito preso em razão do roubo de uma carga de
eletrônicos, avaliada em aproximadamente R$ 150 mil,
pertencente à empresa Alfex Logistica.
Segundo a Polícia Civil, a carga foi completamente recuperada no dia 26 de maio deste ano, durante operação
realizada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) e a Delegacia de Roubos e Furtos
(DRF). Na época, foram presos dois suspeitos do roubo à
carga.
Ainda de acordo com a polícia, as investigações irão
permanecer com o intuito de capturar os demais participantes no crime em tela.

PRESIDENTE VARGAS

Concurso é suspenso
3.600 casos registrado no ano passado por irregularidades

Ponte Verde melhora mobilidade
urbana na Grande Ilha
O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria 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 pandemia. Flávio Dino conta os benefícios que essa
aterro sanitário e gel sintético e com o sistema construtivo
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AS PROVAS PODEM TER SIDO PLAGIADAS DA INTERNET
LUCIANA GOMES
O Ministério Público do Maranhão, determinou a
suspensão do concurso público no município de Presidente Vargas, no Maranhão. O pedido foi realizado após
as inúmeras irregularidades apontadas em Ação Civil
Pública.
Por conta da suspensão, o município de Presidente
Vargas e o Instituto Somar Ltda, estão proibidos de realizar ato administrativo com a ﬁnalidade de continuar as
etapas que faltavam ser feitas do concurso público. A
multa para quem descumprir a determinação é de R$
200 mil.

Irregularidades

Foram encontradas as irregularidades na utilização
de provas e questões plagiadas da internet, divulgação
de gabaritos de forma equivocada, sendo retiﬁcado duas vezes, publicação de resultados com nomes dos candidatos incluídos na lista de cargos para quais não estavam concorrendo, divulgação de resultado com aprovação de parentes do gestor municipal, além de pessoas ligadas à administração pública.
Por conta desses e outros problemas, candidatos procurara ao plantão central de polícia e registraram ocorrência.
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MARANHÃO

RANKING UNIVERSITÁRIO

UFMA entre as
melhores do Brasil

Empresa Stone abre
vagas de emprego

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) está entre as melhores universidades do
Brasil, segundo ranking internacional do Times Higher Education

O

Times Higher Education
(THE), um dos principais
rankings universitários do
mundo, divulgou sua edição
do Top 10 no mundo de 2021. Segundo o ranking, a melhor universidade
do mundo é a de Oxford, no Reino
Unido, em seguida, a Universidade
Stanford, nos Estados Unidos e, em
terceiro lugar, está a Universidade de
Harvard, também nos Estados Unidos. Foram avaliadas 1.527 instituições de 93 países e regiões de todo o
mundo.
No Brasil, anteriormente, eram
avaliadas somente 46 instituições e,
nesta edição, seis universidades a
mais foram avaliadas, entre elas, a
UFMA, que, agora passa a integrar as
52 instituições, e desse total, a Universidade Federal do Maranhão aparece
como a 26ª melhor do país. A USP
aparece na primeira posição. Logo em
seguida, aparecem as Universidades
de Campinas e Minas Gerais. Além da
UFMA, também ingressaram as universidades de Sergipe, Juiz de Fora, da
Paraíba, do Piauí e de Uberlândia.
A THE avalia, entre outros fatores, o
número de citações de pesquisa, o
grau de titulação dos professores, a
transferência de conhecimento para a
sociedade e o nível de internacionalização. Ao comentar o resultado, o diretor da THE, Phil Baty, aﬁrmou que o
avanço da covid-19 pode ter impacto
signiﬁcativo sobre as universidades.
“Essa nova classiﬁcação fornece mais
uma evidência clara de mudança no
equilíbrio de poder na economia global do conhecimento com base nos
sistemas de ensino superior. Essa tendência deve se acelerar ainda mais à
medida que a pandemia anuncia uma
tempestade perfeita de enormes de-

saﬁos, principalmente para universidades ocidentais, especialmente
aquelas nos EUA e no Reino Unido,
que enfrentam risco muito real de
perder talentos estudantis internacionais signiﬁcativos”, aﬁrmou.
O reitor Natalino Salgado destacou
que a posição alcançada pela instituição no ranking é uma conquista de toda a comunidade acadêmica. “É uma
avaliação extremamente positiva para
a UFMA, reﬂete a participação ativa
dos docentes, discentes e técnicos.
Hoje, é ainda maior o esforço de todos
para desenvolver suas pesquisas, projetos de extensão, formar proﬁssionais qualiﬁcados para a sociedade e
garantir o funcionamento normal da
Universidade. Nestes tempos de pandemia tivemos que reinventar os processos administrativos para deixar
nossas atividades acadêmicas mais
dinâmicas”, assegurou o reitor da universidade Natalino Salgado.

Essa nova classificação
fornece mais uma
evidência clara de
mudança no equilíbrio
de poder na economia
global do conhecimento
No caso da UFMA, a pandemia
impôs desaﬁos, como sistematizar as
aulas, tornado híbrida e/ou remota, e
a realização de pesquisas híbridas,
que envolvam atividades presenciais

e remotas, além de lidar com a restrição de recursos, uma vez que a pandemia afetou gravemente e arrecadação
e tem afetado o orçamento do ensino
superior público. Nos últimos anos, as
instituições do País já vinham sofrendo com restrições de verba para pesquisa e custeio.

UFMA em números

Fundada em 1966, a UFMA possui,
atualmente, 1.836 docentes, dos quais
mais de 1.240 são doutores. A Universidade também conta com a participação ativa de 1.761 técnicos-administrativos e quase 30 mil estudantes
de graduação e pós-graduação (presencial ou a distância), e estudantes
dos programas especiais.

É uma avaliação
extremamente positiva
para a UFMA
Com mais de cinco décadas de
existência, a Universidade Federal do
Maranhão (UFMA) tem contribuído,
de forma signiﬁcativa, para o desenvolvimento do estado do Maranhão,
formando proﬁssionais nas diferentes
áreas de conhecimento em nível de
graduação e pós-graduação, empreendendo pesquisas voltadas aos principais problemas do estado e da região, desenvolvendo atividades de extensão abrangendo ações de organização social, de produção e inovações
tecnológicas, de capacitação de recursos humanos e de valorização da
cultura.

IDOSA ASSASINADA

Seis pessoas podem estar envolvidas no caso

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA A CAPITAL MARANHENSE
LUCIANA GOMES
A empresa de tecnologia ﬁnanceira Stone, está oferecendo novas vagas de emprego em São Luís e Imperatriz, no Maranhão. As vagas disponíveis são direcionadas para o time de comercial externo e de logística da
empresa.
Pessoas com aﬁnidade com a cultura e que queiram
transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil,
esses são candidatos perfeitos para as vagas. Para se
candidatar é super simples.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas no site da Stone e
conferir os pré-requisitos para se cadastrar na vaga.
• Logística – Inscrições – São Luís
• Comercial Externo – Inscrições – Imperatriz

Seleção

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Stone
está realizando todo o processo de forma online, garantindo a segurança de todos os candidatos. O processos
conta com testes online e entrevista por videoconferência. No primeiro momento a etapa presencial não poderá ser realizada.

VIANA

Viúvaésuspeitade
mandarmatarprofessor

PROFESSOR MARCOS FOI MORTO EM JUNHO DESTE ANO
WALBER OLIVEIRA

CORPO DA IDOSA, DE 65 ANOS, FOI ENCONTRADO EM JAZIGO E FOI ENTERRADO CLANDESTINAMENTE EM JUNHO DESTE ANO
Na última terça-feira (1º), a Polícia
Civil do Maranhão, cumpriu o mandado de prisão temporária, e busca e
apreensão de um homem, pré candidato a vereador de São Luís, que teria
feito saques em valores aproximados
de R$ 180 mil da conta bancária de
uma mulher desaparecida.
Segundo a polícia, o pré-candidato
confessou ter participado do crime e
ainda apontou um vizinho da vítima
como cúmplice. Além disso, durante
as investigações, foram identiﬁcados
três coveiros que realizaram o enterro
da idosa em um cemitério na Maioba,
eles também podem ser autuados pelo crime de ocultação de cadáver.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Felipe César, além dos
suspeitos que já foram identiﬁcados
há mais uma pessoa sob investigação.

O sexto suspeito teria participado dos
saques realizados na conta de Fátima
Maria, 65 anos. Além disso, a Superintendência de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), prossegue ouvindo
testemunhas e aguarda o resultado
dos exames realizados pelo Instituto
Médico Legal (IML).

Entenda o caso

Na tarde da última terça-feira (1), a
Polícia Civil, por intermédio da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), localizou o corpo de Fátima Maria Evangelista, 65
anos, em um cemitério na Maioba,
Paço Lumiar, na Grande Ilha.
De acordo com a polícia, o corpo da
vítima foi encontrado após a prisão de
um dos envolvidos no crime no bairro
do Calhau. Segundo o delegado Felipe

César, responsável pelo caso, a localização do suspeito foi feita através do
rastreio dos saques que foram realizados na conta de Fátima Evangelista no
início de junho deste ano.
Durante depoimento na SHPP, o
pré-candidato a vereador teria confessado participação no crime contra
a idosa. O suspeito ainda aﬁrmou que
havia sido procurado por um conhecido que o informou a respeito a morte de uma senhora e disse estar em
posse dos documentos dela, já que ela
não tinha parentes vivos.
No mês de junho a dupla levou o
corpo da idosa enrolado em uma rede
ao cemitério, entregaram o corpo aos
coveiros do local e foram embora. A
polícia aponta que eles teriam recebido R$ 800 para abrir a cova e enterrála no local.

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária contra a viúva de Marcos Carvalho, o “Marcos Dulcídio”. Ela é a principal suspeita de ter sido mandante do
crime contra o professor e engenheiro agrônomo, em
Viana, na Baixada Maranhense.
Segundo o delegado Jesimiel Alves, responsável pela
investigação do caso, a prisão dela aconteceu em São
Luís. Outros mandados de busca e apreensão também
foram cumpridos na capital maranhense e no município de Viana. Ainda de acordo com ele, a polícia tem um
prazo de 30 dias para concluir as investigações. Apesar
de ainda não ter conclusão do fato e das circunstâncias
do ocorrido, a polícia já possui elementos de autoria, e
provas de materialidade.
A ação, que está sendo feita pela Delegacia de Viana,
juntamente com Superintendência da Polícia Civil do
Interior (SPCI), busca de mais elementos de informações e a realização de outras diligências para fortalecer o
inquérito policial.

Entenda o caso

Na noite do dia 19 de junho de 2020, o engenheiro
agrônomo e professor Marcos Carvalho foi assassinado
a tiros, em frente a casa do pai. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com informações de pessoas que presenciaram o homicídio, duas pessoas em uma moto atiraram contra a vítima. Eles seguiram em perseguição do
carro da vítima, ao chegar à residência do pai do professor, o ocupante da garupa da moto efetuou os disparos.
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CASO MESSI

SÉRIE D

Moto Club e Juventude
conhecem adversários

Argentino admite
seguir no Barcelona

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
SAULO DUAILIBE

A

Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) divulgou a nova tabela básica da Série D do
Campeonato Brasileiro, que
ainda pode sofrer alterações por conta de algumas indeﬁnições nos Campeonatos Estaduais, assim como
acontece aqui no Maranhão, que a
competição ainda está em curso. A
entidade máxima do futebol brasileiro manteve o formato e os grupos divulgados ainda em março e precisou
atualizar as datas dos jogos devido à
pandemia do coronavírus.
A fase preliminar vai deﬁnir os últimos quatro classiﬁcados para a competição e tem os jogos de ida agendados para 5 e 6 de setembro. A volta será nos dias 12 e 13 de setembro.
A primeira fase, com 64 clubes, tem
início no dia 19 de setembro. Eles serão divididos em oito chaves, com oito times em cada, com jogos de ida e
volta.

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

A SÉRIE D DESTE ANO DEVE ACABAR EM 2021 POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19
tam em confrontos eliminatórios até
a deﬁnição do campeão. Quatro equipes sobem para a Série C.
Moto Club e Juventude SAMAS estão no Grupo 2, que ainda tem uma
vaga em aberta.

Grupo 2

Os quatro melhores de cada grupo
se classiﬁcam para a segunda fase, totalizando 32 equipes. Estes se enfren-

• São Raimundo-RR
• Luverdense-MT
• Santos-AP
• Moto Club-MA
• Juventude-MA
• River-PI
• Altos-PI
• Vencedor do confronto Baré-RR x
Ypiranga-AP
O Papão do Norte ainda não conhece o seu adversário, pois espera o due-

lo entre Baré-RR x Ypiranga-AP. O Moto deve jogar contra uma das equipes
entre os dias 19 e 20 de setembro.
Já o Peixe Poraquê tem adversário
garantido: o Santos-AP. O time de São
Mateus estreia em casa, no Estádio Pinheirão, as 16h de sábado (19).
Na segunda rodada, o Moto joga
contra o Sinop-MT, às 17h, no Castelão, enquanto que o Juventude joga
fora de casa contra o São RaimundoRR, às 17h, no Estádio Canarinho, em
Boa Vista.
As duas equipes maranhenses se
enfrentam na 5ª e 10ª rodadas da primeira fase. O primeiro jogo entre elas
será em São Mateus, enquanto o segundo será em São Luís.

Reviravolta na novela Lionel Messi. De acordo com o
programa “Deporte Cuatro”, da emissora Mediaset, o jogador e seu staff já admitem que não haja condições de
deixar o Barcelona de graça nesta temporada. Além disso, o craque argentino não quer deixar o Camp Nou pela
porta dos fundos em meio a polêmicas e brigas judiciais.
A informação sobre uma possível permanência de
Messi no Barcelona, algo que no início da semana parecia bem difícil (Jorge Messi, pai e agente do jogador, disse isso inclusive), também foi conﬁrmada pelo inﬂuente
jornalista argentino Martín Arévalo, da emissora TyC
Sports. “Há 90% de chance de Messi continuar em Barcelona. Messi está avaliando seriamente ﬁcar em Barcelona até 2021 e sair pela porta grande no ﬁnal do seu
contrato”, disse.
Segundo ambas as fontes, as próximas horas podem
ser decisivas, com mais reuniões entre Jorge Messi, advogados e Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona.
Na primeira reunião entre as partes, na última quarta,
o dirigente deixou claro que não há possibilidade de o
argentino sair de graça nesta temporada, referindo-se à
cláusula de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões) de seu
contrato. Após a reunião, Leo Messi, orientado por seus
advogados, pensou que a melhor opção é ﬁcar mais
uma temporada no clube.

MOTO X SÃO JOSÉ

SAMPAIO

O que envolve a semifinal?

Pimentinha acerta volta ao time
ta disse a O Imparcial que estava acertando o retorno do atleta. “Vou ter uma reuMesmo ainda faltando muitos jogos a nião daqui a pouco com ele e o Condé paserem cumpridos na Série B do Brasileiro, ra deﬁnir a sua volta”, resumiu o dirigente.
a posição do Sampaio Corrêa na competiNos últimos 30 dias, a volta de Pimentição não é nada animadora e o clube já co- nha chegou a ser especulada, mas o clube
meça a negociar a contratação de mais re- não tomava uma posição. Agora, depois
forços.
que as deﬁciências do setor ofensivo triO primeiro deles deverá ser o conheci- color estão surgindo, as negociações fodo atacante Pimentinha, que brilhou em ram retomadas.
temporadas anteriores com a camisa triO atleta já atuou sob o comando de
color, sendo um dos principais jogadores Condé no Botafogo de Ribeirão Preto-SP.
da temporada 2015, quando o clube ﬁcou As bases salariais para a volta do atacante
em 8º lugar na Segundona.
não foram reveladas.

NERES PINTO

Empate com CRB

MOTO E SÃO JOSÉ EMPATARAM SEM GOLS NA PRIMEIRA FASE E AGORA FAZEM A SEMIFINAL
A semiﬁnal entre Moto Club e São José
será iniciada no próximo sábado (5), na reinauguração do Estádio Nhozinho Santos,
fechado desde 2018. Serão duas partidas
recheadas de muitos interesses. Apesar de
não ser considerado um clássico maranhense, os jogos valem muito para ambos
os clubes, inclusive em “calendário para a
temporada de 2021”.
Para o Papão do Norte signiﬁca Copa do
Brasil e Copa do Nordeste, ou seja, cerca de
R$ 1.340 milhão, o que além de preencher
os cofres do clube, garante um calendário
cheio em 2021, com quatro competições,
como Maranhense, Brasileiro (C ou D), Copa do Brasil e Nordestão.
Acostumado a essas competições, o Moto Club espera mais um ano de muitos jogos e para isso deverá manter o elenco deste ano caso chegue à grande ﬁnal da competição.
Para o Peixe Pedra será um prêmio a chegar a uma ﬁnal de Estadual.
De quase rebaixado, o time da cidade
balneária atravessa problemas ﬁnanceiros
há algum tempo, principalmente com relação a salários atrasados, dependendo de
incentivos com recursos do Governo Esta-

dual.
Chegar à ﬁnal garantiria um respiro, mas
nem tanto, pois ir à Copa do Brasil em 2021
não seria a certeza do ﬁm dos problemas ﬁnanceiros. Para uma competição nacional,
o clube deverá fazer investimento e reformular a equipe deste ano, contratando
atletas mais experientes e consequentemente com salários maiores, o que seria
um gasto a mais, sendo que a cota é de apenas R$ 540 mil.
O fato de ter um recurso a mais para entrar nos cofres dos clubes pode ser um
complicador também, pois a CBF já bloqueia parte do valor para pagamento de dívidas trabalhistas, algo comum para os times maranhenses, inclusive o São José.
Esse tipo de recurso sempre chama a
atenção dos advogados de atletas que tem
processos contra os clubes. O bloqueio faz
com que os salários dos atuais atletas dos
clubes ﬁque comprometido, gerando muitos problemas na temporada, como insatisfação de jogadores, queda de rendimento em campo e falta de infraestrutura mínima de trabalho, como água nos treinos, lavagem de equipagens, alimentação, viagens e outros.

Ontem à tarde, o presidente Sérgio Fro-

O presidente do Sampaio também analisou o empate por 2 a 2 com o CRB na noite de quarta-feira, em Maceió. “O CRB, pra
mim, é um dos favoritos a subir juntamente com Cuiabá, Ponte Preta, AméricaMG e talvez o Paraná se mantiver os jogadores que tem emprestado do Internacional e Curitiba, equipes que têm folhas altas e a do Sampaio hoje é de $ 400 mil. Então, o CRB é um time muito forte, não é
por acaso que está nas oitavas da Copa do
Brasil eliminado o Cruzeiro. Vi nossa equipe bem postada no primeiro tempo, mas
tivemos diﬁculdades no segundo, quando
caímos ﬁsicamente. Entramos com o terceiro goleiro porque o primeiro (Gustavo)
ﬁcou em São Luís com a covid e João Gabriel testou positivo no exame que foi entregue no dia do jogo já à tarde. Portanto,
o empate fora de casa não deixa de ser
bom resultado, agora, precisamos pontuar em casa e tirar essa diferença das duas
derrotas que tivemos no Castelão”. Frota
considera que na Série B os times precisam vencer em casa e pontuar fora para
obter uma boa classiﬁcação.
Para a partida com o América-MG,
amanhã (5) o Tricolor já poderá contar
com a volta de Gustavo, goleiro titular.Também já estarão à disposição de
Condé, Flávio Boa Ventura (zagueiro);
Ferreira (volante); e Marlon (lateral-esquerdo), liberados pelo Departamento
Médico.
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DECLARAÇÕES DE AMOR

CELEBRAÇÃO

Umpresenteculturalpara
os408anosdeSãoLuís
Meirelles Jr promove live neste domingo, graças à tecnologia e à criatividade de
artistas, para marcar o Aniversário dos 408 Anos da capital maranhense
SAMARTONY MARTINS

CANTORA ALCIONE SERÁ UMA DAS ATRAÇÕES DA CELEBRAÇÃO

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

E mais, depoimentos da inﬂuenciadora digital
Thaynara OG; D. Zelinda Lima (pesquisadora), Maurício
Itapary (Superintendente do Iphan/MA); além da participação especial de estrelas como Alcione, Zeca Baleiro,
Rita Beneditto, Fauzi Beydoun, Flávia Bittencourt, Fabrícia, Saﬁra, Sandra Duailibe, Coral de São João, Fernando de Carvalho e Wesley Sousa, além de um clipe
gravado em conjunto pelos músicos Mano Borges, Djalma Chaves, Adriano Correia, Alberto Trabulsi e Marcelo
Carvalho entre outras surpresas. A ambientação do cenário é assinada pelas empresas Espaço Fátima Lima e
Gera Som (Telão). Destaque também para a exposição
virtual de telas pintadas por Betto Pereira a partir de fotograﬁas do São João do Maranhão de autoria de Meireles Junior. As telas da exposição virtual Devotos do São
João, assim como livros de Meireles Junior e DVDs dos
demais artistas serão sorteados ao longo da Live e estarão expostas virtualmente no Instagram do projeto, no
perﬁl @devotosdesaojoao.

mo de descobrir uma terra e sua rica
cultura para quem estiver fora do Estado e do país. Criamos todo o contexto para que essa Live seja emocionante, à altura da riqueza da cultura popular maranhense. Os artistas abraçaram a causa e o resultado foi além do
que planejamos, será deslumbrante. E
o melhor, vai apoiar ﬁnanceiramente
aqueles que mais precisam que são os
artistas populares ligados ao São
João”, garante Meireles Jr.
O nome do projeto foi de autoria do
compositor maranhense Josias Sobrinho. E o evento é uma realização da
Fundação Sousândrade viabilizado
com o patrocínio da Vale; e graças a
esse apoio um total de 31 grupos folclóricos maranhenses serão contem-

O que o público vai na live?
“Mais que uma Live musical, essa será uma imersão cultural inédita no que há de mais rico da cultura junina
maranhense, retratada com música, artes plásticas, vídeos e fotograﬁa, além da participação de grandes artistas e alguns dos principais grupos folclóricos maranhenses. Um evento dinâmico, marcado pela beleza da
cultura popular e cheio de surpresas e presentes, inclusive sorteios ao vivo, para o público”.
Haverá alguma surpresa?
“Vamos apresentar dois clipes inéditos das músicas Festa do Bumba-boi, de César Nascimento, Íris Cavalcante
e Isaac Cândido; e Baixada, música instrumental de Chiquinho França e Mhario Lincoln.Nossa intenção é usar a
música para, aliada com as imagens, revelar cenários
maranhenses encantadores, a exemplo do que eu já faço
com meu trabalho na fotograﬁa. Agora essa mesma paixão que eu tenho por nossas belezas está sendo mostrada também em imagens”.

S

ão Luís comemora 408 anos no
dia 8 de setembro e para celebrar a passagem do aniversário da capital maranhense, que
foi fundada por franceses, invadida
por holandeses e colonizada por portugueses, acontecerá neste domingo
(6), às 17h, a live cultural e beneﬁcente “Devotos de São João”, que vai reunir música, folclore, artes plásticas e
fotograﬁa, em um evento inédito, a
ser exibida de forma aberta no
YouTube no canal @devotosdesaojoao.
Idealizado pelo fotógrafo e designer Meireles Junior, em parceria com
os artistas Betto Pereira, César Nascimento e Chiquinho França, o projeto
tem como objetivo divulgar a rica cultura genuinamente maranhense, e
apoiar ﬁnanceiramente grupos folclóricos juninos. “Irei apresentar a live
juntamente com as atrizes Áurea Maranhão e Nicole Meireles. E vamos revelar belezas incríveis, tanto de cenários onde realizamos as gravações
quanto em diversidade de sons de
matracas e pandeirões, sotaques, gingados e coreograﬁas, brilhos, cores,
belezas e demais elementos culturais
que levaram o Bumba Meu Boi do Maranhão a ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO desde 2019. Garanto que esse evento será mais que
uma Live, mas um momento de matar
a saudade do nosso São João, ou mes-

Arte, cultura, tradição
e emoção na ilha

plados com recursos ﬁnanceiros. Um
presente cultural para a cidade e também uma ajuda emergencial aos artistas populares que tiveram suas agendas de shows cancelados. Na live, toda
a diversidade de sotaques e brincadeiras juninas serão mostrados nas
apresentações dos grupos: Tambor de
Crioula de Apolônio; Cacuriá de D. Teté; Boi Unidos de Santa Fé (Baixada);
Boi de Axixá (Orquestra); Boi de Nina
Rodrigues (Orquestra); Boi Unidos
Venceremos (Zabumba); Boi da Vila
Conceição (Costa de Mão); Boi Pérolas dos Lençóis (Orquestra); Boi de
Maracanã (Matraca); Dança do Lelê
de Rosário; Boi Barrica (Alternativo) e
Tambor de Crioula São Benedito de
Itapera.

DIREITOS HUMANOS

CURTA-METRAGEM

ComeçaSemanadosPovosIndígenasdoMaranhão Mulheres africanas
protetoras de elefantes

A FORÇA DE SEGURANÇA AKASHINGA: ”AS VALENTES”
SEBASTIÃO SALGADO FOI O PRIMEIRO CONVIDADO JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO FRANCISCO GONÇALVES E ERISVAN GUAJAJARA
Incentivar o debate e reﬂexão sobre
políticas e as ações indigenistas voltadas à educação, saúde, terras e meio
ambiente, além da valorização de suas expressões culturais materiais e
imateriais é um dos objetivos da Semana dos Povos Indígenas no Maranhão, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado
dos Direitos Humanos e Participação
Popular (Sedihpop) em parceria com
Secretaria de Estado da Cultura (Secma) e a Comissão Estadual de Articulação de Políticas Públicas para os Povos Indígenas do Maranhão (Coepi/MA).
O evento será online, no canal do
Youtube, Direitos Humanos Maranhão e iniciou ontem (3) com o debate sobre “Demarcar terras e telas”, que
teve a participação do secretário de
Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves,
o fotógrafo Sebastião Salgado e o comunicador da Mídia Índia, Erisvan
Guajajara. Além de apresentações
culturais com cantoria Tentehar e
mostra etnográﬁca e fotográﬁca dos
Povos Indígenas do Centro de Pesqui-

sa de História e Arqueologia do Maranhão.
Para Adriana Carvalho, coordenadora do Núcleo de Assessoria Indígena da Sedihpop e secretária executiva
da Coepi/MA, a realização de eventos
como a Semana dos Povos Indígenas
no Maranhão assume maior importância diante do atual cenário nacional de crises econômica, sanitária e
ambiental. “A realização da Semana
chega como uma proposta de colocar
em pauta questões que são fundamentais à vida dos povos originários,
sobretudo no contexto de tantas adversidades, enfrentamento à pandemia, bem como a manutenção da luta
por direitos fundamentais e faz com
se abram canais de diálogo dos povos
indígenas com a sociedade em geral.
A Semana é também um chamado para estreitar o conhecimento mútuo,
fortalecer a imagem dos povos indígenas junto à sociedade maranhense,
promover a valorização de narrativas
que coloquem os indígenas como sujeitos protagonistas da sua própria
história”, aﬁrmou Adriana Carvalho.
Deusdedit Carneiro, diretor do

Centro de Pesquisa de História e Arqueologia do Maranhão, equipamento cultural vinculado à Secma, comenta que a Semana, que é realizada
há 15 anos no estado, aproxima a sociedade da riqueza e diversidade dos
povos indígenas. “A Semana é muito
importante, porque abre um canal de
diálogo com as comunidades, e reforça as redes de solidariedade e apoio às
causas indígenas, agregando valor às
discussões, em especial neste momento de pandemia, quando torna-se
tão necessário reduzir os impactos da
Covid”, destacou.
A programação se estende até amanhã (5), e conta com a participação do
governador do Maranhão, Flávio Dino, a liderança indígena e coordenadora da Apib, Sônia Guajajara; o secretário de Estado de Articulação de
Políticas Públicas, Marcos Pacheco; liderança indígena, Célia Xakriabá; secretária executiva da Coepi/MA, Adriana Carvalho; e da assistente social
Suluene Guajajara. A rogramação pode ser acompanhada ao vivo no
YouTube Direitos Humanos Maranhão

Uma força de segurança composta por mulheres vítimas de violência doméstica, em situação de pobreza e
mães solteiras. Sua missão é proteger uma das maiores
populações de elefantes do Zimbábue, na África. Assim
é o documentário produzido pelo James Cameron, que
irá ao ar neste sábado (5), no canal National Geographic.
A força de segurança Akashinga – que signiﬁca “As valentes” e foi criada pela Fundação Internacional AntiCaça Ilegal (IAPF em inglês) – é composta por mulheres
vítimas de violência doméstica, em situação de pobreza
e mães solteiras.
Elas encontraram neste grupo uma forma inovadora
de se empoderar, transformar suas vidas e se conectar
com as comunidades locais para combater o crime contra a fauna. Formadas em treinamento militar, as
Akashinga demonstram dia a dia que a proteção das espécies e a administração da reserva onde atuam não é
uma tarefa exclusivamente masculina. Embora seja um
grupo armado, formado em treinamento militar, seu
principal objetivo é que a comunidade entenda os benefícios econômicos de proteger as espécies animais,
sem ter que recorrer à violência.
Damien Mander, fundador da IAPF e ex-soldado das
forças especiais dedicado por uma década ao treinamento de guardas ﬂorestais no Zimbábue, diz que sua
experiência na vanguarda da luta contra a caça ilegal na
África o ensinou que a comunidade desempenha um
papel fundamental: “ A população local tem um interesse especial em seu lugar de origem, sua casa. Estrangeiros, não ”, garante.

