
Maranhão registra três 
estupros por dia em 2020
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APARTE       Transparentes         APARTE
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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Antenas de alerta levantadas no círculo político em torno do governador Flá-
vio Dino (PCdoB) diante das estratégias armadas pelo senador Weverton Ro-
cha (PDT) com intuito de ampliar seu mapa eleitoral visando eleger o pré-
candidato Neto Evangelista (DEM) à prefeitura de São Luís.

E agora, Weverton?

NÚMERO ALARMANTE

Governo Federal 
retira urgência do 
projeto de lei da 

Reforma Tributária 
O tipo de encaminhamento das 

proposições determina o tempo de 
tramitação nas diversas comissões. 
Podem ser urgentes, de tramitação com 
prioridade e de tramitação ordinária.  

PÁGINA 2

Saiba como solicitar o salário-maternidade
Para a pessoa segurada que tem vínculo com carteira de trabalho, o salário-

maternidade deve ser solicitado diretamente ao empregador. Em nenhum 
caso é necessária a intermediação de advogado, despachante ou outra pessoa. 

PÁGINA 2

Em todo o Maranhão foram 580 estupros até junho deste ano, de acordo com a Casa da Mulher Brasileira, uma média de 3,22 mulheres 
violentadas sexualmente por dia no estado. Na capital, neste ano, até junho, foram registrados 38 casos de estupro, 10 de estupro de 

vulnerável e 24 crimes de importunação sexual, segundo a Delegacia Especial da Mulher.  PÁGINA 8

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Ciência mostra como 
múmias e neandertais 

fizeram parte da 
evolução humana

Embora a escavação ainda seja peça 
essencial das descobertas arqueológicas 
e paleontológicas, o estudo de apetrechos 
e fósseis foi facilitado por tecnologias que, 
além de possibilitarem uma visualização 

mais detalhada dos objetos. PÁGINA 7

Sampaio e Juventude abrem semi do Estadual
O Tricolor entra em campo às 15h30 no Pinheirão, em São Mateus, para 

enfrentar o Juventude, no primeiro jogo entre as equipes pela seminal do 
Campeonato Maranhense. A segunda partida está marcada para o dia 16 de 

setembro, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís.   PÁGINA 10

DIA DA VELOCIDADE: Veja dicas de  filmes de ação sobre o tema
PÁGINA 12
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Regiões Nordeste e Norte concentram o maior número de brasileiros que saíram da
miséria, segundo levantamento da FGV Social. Especialista alerta para risco de inflação

Pnad Co vid-19

Quem po de so li ci tar

Va lo res do be ne fí cio

ECONOMIA

Auxílio emergencial
melhora renda de pobres

Q
ual foi o im pac to ime di a to
da pan de mia da co vid so bre
as clas ses econô mi cas bra- 
si lei ras? Es tu do da FGV So- 

ci al es miú ça da dos por re giões do
Bra sil e por es ta dos até ju lho de 2020.
Gra ças ao au xí lio emer gen ci al, a re du- 
ção da po bre za foi mai or nas re giões
on de ha via mais ne ces si ta dos, apon ta
a pes qui sa co or de na da pe lo eco no- 
mis ta Mar ce lo Ne ri. O nú me ro de pes- 
so as que ga nha vam até meio sa lá rio
mí ni mo caiu 28,7% no Nor des te, no
Nor te (-25,12%) e no Cen tro-Oes te
(-17,01%).

 Já no Su des te, bai xou 9,67%; no
Sul, 9,32%.Se gun do o le van ta men to
de clas ses econô mi cas, a par tir de da- 
dos fac tu ais co le ta dos du ran te a pan- 
de mia, a quan ti da de de pes so as con- 
si de ra das po bres no Bra sil ) caiu pa ra
13,1 mi lhões en tre 2019 e ju lho de
2020. Is so re pre sen ta que da de
20,69%, rit mo mui to su pe ri or ao ob- 
ser va do em mo men tos de bo om so ci- 
al no Bra sil, co mo nos pe río dos se- 
guin tes ao lan ça men to dos pla nos de
es ta bi li za ção, co mo o Cru za do, em
1986; e o Re al, em 1994.

Em ju lho de 2020, o to tal de pes so as
que ga nha vam até meio sa lá rio-mí ni- 
mo era de 52,1 mi lhões de bra si lei ros,
ou 24,62% da po pu la ção. Em 2019,
eram 65,2 mi lhões de po bres, ou
31,04%. “A ta xa de po bre za na pan de- 
mia caiu 20,69% e cer ca de 13,01 mi- 
lhões de pes so as cru za ram es sa li nha
de ren da”, cons ta ta a es ta tís ti ca. Já os

es tra tos com ren das per ca pi ta aci ma
de dois sa lá ri os-mí ni mos per de ram
5,8 mi lhões de pes so as em ple na pan- 
de mia. 

“Am bos os mo vi men tos im pul si o- 
nam o con tin gen te po pu la ci o nal in- 
ter me diá rio com pre en di do en tre os
dois in ter va los. Por tan to, o mi o lo da
dis tri bui ção de ren da tu pi ni quim
cres ceu em cer ca de 20,5 mi lhões de
pes so as, qua se meia po pu la ção ar- 
gen ti na”, afir ma o le van ta men to.

O es pe ci a lis ta em in ves ti men tos
Mar cos La ple cha de con cor da com o
fa to de que ocor reu uma di mi nui ção
na po bre za no sen ti do res tri to de ren- 
da, quan do se olha que os mais po- 
bres, uma ca ma da da po pu la ção que
con vi via com ren di men to abai xo de
meio sa lá rio-mí ni mo, pas sou a re ce- 
ber o au xí lio emer gen ci al de R$ 600.

 “É ní ti do que há pes so as sain do da
mi sé ria. Mas, a par tir des se pon to,
con cluir que re du ziu a po bre za, na
mi nha con cep ção, é um pou co pre ci- 
pi ta do. O que re ti ra as pes so as da po- 
bre za é um sis te ma de pro du ti vi da de,
pois o di nhei ro é um sis te ma de tro- 
ca.”

Ele re for ça que o be ne fí cio é tem- 
po rá rio. Se fos se man ti do, ha ve ria im- 
pac to ex pres si vo nos ín di ces de in fla- 
ção, o que afe ta ria jus ta men te a par- 
ce la de bai xa ren da e anu la ria es se
efei to de ri que za. 

“Po de mos ob ser var, por exem plo, o
se tor de ali men tos pu xan do bem for te
os pre ços pa ra ci ma. A ali men ta ção é
uma ba se que con so me mui tos re cur-
sos das fa mí li as bra si lei ras. En tão,
mes mo que o go ver no con se guis se
man ter o au xí lio, em bre ve a in fla ção
sub trai ria es ses ga nhos das fa mí li as
que têm as ren das mais bai xas”, con- 
clui o eco no mis ta.

Pa ra além das mu dan ças de ren da,
a Pnad Co vid-19 de ju lho apon ta efei- 
tos di fe ren tes da pan de mia nos di fe-
ren tes es tra tos econô mi cos. E o re sul- 
ta do do es tu do re ve lou al go ines pe ra- 
do, de acor do com Mar ce lo Ne ri. O es- 
tra to mais po bre, al vo do au xí lio
emer gen ci al, apre sen ta ta xas mais al- 
tas de iso la men to so ci al: 27,8% (com
ren da in fe ri or a meio mí ni mo) do gru- 
po man ti ve ram-se ri go ro sa men te iso-
la dos e 48,3% fi ca ram em ca sa, sain do
ape nas por ne ces si da de bá si ca. 

“Es tes re sul ta dos su ge rem que o
au xí lio emer gen ci al im pac tou não só
a ren da, mas tam bém os com por ta- 
men tos mais ajus ta dos às ne ces si da- 
des im pos tas pe la pan de mia. Po rém,
a ma nu ten ção des te au xí lio não se
mos tra fis cal men te sus ten tá vel”, des- 
ta ca o res pon sá vel pe lo le van ta men-
to. Ao con si de rar o to tal da po pu la ção,
as es ta tís ti cas são de 23,3% e 43,6%,
res pec ti va men te.

INSS

Como solicitar salário-maternidade

É NECESSÁRIO TER INSCRIÇÃO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) E FAZER UM CADASTRO PARA SER ACESSO AO SITE

In te res sa dos em pe dir o be ne fí cio
do sa lá rio-ma ter ni da de, pre vis to na
Lei nº 8.213/1991, de vem fa zer a so li- 
ci ta ção pe la in ter net, no por tal de
aten di men to Meu INSS. É ne ces sá rio
ter ins cri ção no Ins ti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al (INSS) e fa zer um ca das- 
tro pa ra ser aces so ao si te.

As re gras e as con di ções pa ra ob ter
o be ne fí cio po dem ser en con tra das na
pá gi na do INSS na in ter net.

De acor do com o INSS, “o aten di- 
men to des te ser vi ço se rá re a li za do a
dis tân cia, não sen do ne ces sá rio o
com pa re ci men to pre sen ci al nas uni- 
da des do INSS, a não ser quan do so li- 
ci ta do pa ra com pro va ção”. No mo- 
men to da com pro va ção, é ne ces sá rio
apre sen tar uma sé rie de do cu men tos
ori gi nais.

Pa ra a pes soa se gu ra da que tem
vín cu lo com car tei ra de tra ba lho, o sa- 
lá rio-ma ter ni da de de ve ser so li ci ta do
di re ta men te ao em pre ga dor. Em ne- 
nhum ca so é ne ces sá ria a in ter me di a- 
ção de ad vo ga do, des pa chan te ou ou- 
tra pes soa.

Po dem so li ci tar o be ne fí cio as mu- 
lhe res que se afas tam do tra ba lho por
cau sa do nas ci men to de fi lho e em ra- 
zão de ado ção ou de guar da ju di ci al
pa ra fins de ado ção. Tam bém têm di- 
rei to as mu lhe res que pre ci sa ram pas- 
sar por pro ce di men to le gal de abor to.

A Lei nº 12.873 pre vê a pos si bi li da- 
de de ho mens so li ci ta rem o be ne fí cio.

“O sa lá rio-ma ter ni da de se rá de vi- 
do ao ado tan te do se xo mas cu li no,
pa ra ado ção ou guar da pa ra fins de
ado ção”, diz ins ti tu to pa ra ca sos de
fa mí li as mo no pa ren tais ou de pais
ho mo a fe ti vos.

O INSS tam bém as si na la a pre vi são
de pa ga men to “no ca so de fa le ci men- 
to do se gu ra do, que ti nha di rei to ao
re ce bi men to de sa lá rio-ma ter ni da de”
pa ra o côn ju ge ou com pa nhei ro so- 
bre vi ven te, se es te tam bém pos suir
“as con di ções ne ces sá ri as à con ces- 
são do be ne fí cio em ra zão de su as
pró pri as con tri bui ções.”

O pa ga men to do sa lá rio ma ter ni- 
da de é re a li za do por até 120 di as. O
cál cu lo do va lor do be ne fí cio va ria

con for me vín cu lo em pre ga tí cio e a
con di ção da se gu ra da. “Pa ra a em pre- 
ga da ou tra ba lha do ra avul sa, a Lei de- 
ter mi na que o va lor do be ne fí cio se ja
no mes mo va lor da sua re mu ne ra ção
in te gral equi va len te a um mês de tra- 
ba lho”, in for ma o INSS.

No ca so da em pre ga da do més ti ca
em ati vi da de, o INSS sa li en ta que “a
Lei de ter mi na que o va lor do be ne fí- 
cio se ja no mes mo va lor do seu úl ti mo
sa lá rio de con tri bui ção.”

Pa ra a se gu ra da es pe ci al, o INSS
des cre ve que o va lor men sal do be ne- 
fí cio é de um sa lá rio-mí ni mo. Mas,
“ca so efe tue con tri bui ções fa cul ta ti-
va men te, se rá o va lor de 1/12 avos da
so ma dos 12 úl ti mos sa lá ri os de con- 
tri bui ção apu ra dos em um pe río do
não su pe ri or a 15 me ses.”

A con tri buin te in di vi du al do INSS,
fa cul ta ti va e de sem pre ga da – ain da
com sta tus de se gu ra da – te rá di rei to a
1/12 avos da so ma dos úl ti mos 12 úl ti- 
mos sa lá ri os de con tri bui ção apu ra-
dos em pe río do não su pe ri or a 15 me- 
ses. Exem plos das for mas de cál cu lo
do be ne fí cio es tão dis po ní veis no si te
do INSS.

FUNCIONAMENTO

Câmara analisa projeto
que libera Ética

A Câ ma ra dos De pu ta dos po de ana li sar nes ta quar ta-
fei ra (9) pro je to de re so lu ção que per mi te o fun ci o na- 
men to do Con se lho de Éti ca du ran te o es ta do de ca la mi- 
da de pú bli ca de cre ta do por cau sa da co vid-19. A ses são
do ple ná rio es tá mar ca da pa ra as 10h30.

Com a re a ber tu ra, o co le gi a do de ve ana li sar o pe di do
de re pre sen ta ção con tra a de pu ta da Flor de lis (PSD-RJ),
acu sa da de ser a man dan te do as sas si na to do ma ri do, o
pas tor An der son do Car mo. Ele foi mor to a ti ros em ju- 
nho do ano pas sa do, em Ni te rói, re gião me tro po li ta na
do Rio de Ja nei ro.

Co mo as ati vi da des pre sen ci ais da Câ ma ra es tão sus- 
pen sas des de mar ço, em ra zão da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus, o cor re ge dor, de pu ta do Pau lo Bengt son
(PTB-PA), apre sen tou um pro je to de re so lu ção pa ra per- 
mi tir a re a li za ção das reu niões do Con se lho de Éti ca por
meio de vi de o con fe rên cia.

Se gun do de ci são da Me sa Di re to ra, a con ti nui da de
dos tra ba lhos le gis la ti vos, pos si bi li ta da pe lo sis te ma,
“mos trou a ne ces si da de da even tu al re to ma da das reu- 
niões das co mis sões pa ra de li be rar so bre ma té ri as ina- 
diá veis”.

O tex to que se rá ana li sa do tam bém pre vê que o pre si- 
den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia (DEM-RJ), pos sa au to ri- 
zar o fun ci o na men to de ou tras co mis sões per ma nen tes
ou tem po rá ri as, a de pen der de con di ções téc ni cas e
ope ra ci o nais e da evo lu ção da pan de mia de co vid-19.
Es sa li be ra ção tam bém de pen de do con sen so en tre os
lí de res par ti dá ri os e po de per mi tir a re to ma da das ati vi- 
da des da Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ) e a
co mis são que ana li sa rá a re for ma ad mi nis tra ti va.

Nas reu niões pre sen ci ais, os co le gi a dos de ve rão ob- 
ser var cri té ri os de dis tan ci a men to so ci al, per mi tin do-se
a pre sen ça nos ple ná ri os de um má xi mo de 25% dos in- 
te gran tes.

O Con se lho de Éti ca é for ma do por 42 de pu ta dos (21
ti tu la res e 21 su plen tes). Após o re ce bi men to da re pre- 
sen ta ção pe lo co lei a do, o re gi men to in ter no da Câ ma ra
de ter mi na o pra zo de cin co ses sões or di ná ri as pa ra que
Flor de lis apre sen te sua de fe sa por es cri to.

Ca be rá ao pre si den te do co le gi a do, Jus ce li no Fi lho
(DEM-MA), de fi nir o re la tor a par tir de um sor teio de
uma lis ta trí pli ce, da qual são ex cluí dos os de pu ta dos do
mes mo par ti do e do mes mo es ta do do al vo da re pre sen- 
ta ção.

Após a de fi ni ção, o re la tor te rá dez di as pa ra apre sen- 
tar um pa re cer no qual de ve rá re co men dar o se gui men- 
to ou o ar qui va men to do pro ces so.

PEDIDO

Governo retira urgência
da reforma tributária

BOLSONARO TIROU O  PEDIDO DE URGÊNCIA DA REFORMA

O pre si den te Jair Bol so na ro re ti rou o pe di do de ur- 
gên cia de tra mi ta ção da pro pos ta de re for ma tri bu tá ria,
que foi en tre gue ao Con gres so Na ci o nal em ju lho. A
men sa gem foi pu bli ca da em edi ção ex tra do Diá rio Ofi- 
ci al da União.

“A ur gên cia da CBS [Con tri bui ção So ci al so bre Ope ra- 
ções com Bens e Ser vi ços] tran ca ria a pau ta e cau sa ria
pres são des ne ces sá ria na dis cus são so bre o te ma, que
con ti nua pri o ri tá rio, mas se gue rit mo pró prio na Co- 
mis são Mis ta da Re for ma Tri bu tá ria”, ex pli cou a Se cre- 
ta ria Es pe ci al de Fa zen da do Mi nis té rio da Eco no mia,
em no ta.

O ti po de en ca mi nha men to das pro po si ções de ter mi- 
na o tem po de tra mi ta ção nas di ver sas co mis sões. Po- 
dem ser ur gen tes, de tra mi ta ção com pri o ri da de e de
tra mi ta ção or di ná ria.

Pe la Cons ti tui ção Fe de ral, quan do o pre si den te so li- 
ci ta ur gên cia pa ra aná li se de pro je tos de sua ini ci a ti va, a
Câ ma ra e o Se na do têm 45 di as, ca da Ca sa, pa ra apre ci ar
a ma té ria. Ca so is so não acon te ça, o pro je to pas sa a
tran car a pau ta e as de mais vo ta ções fi cam in ter rom pi- 
das, até que o tex to se ja vo ta do. No ca so da re for ma tri- 
bu tá ria, o pra zo ter mi na ria ama nhã (5).

O tex to en tre gue ao Con gres so é a pri mei ra par te da
pro pos ta do go ver no e tra ta ape nas da uni fi ca ção de im- 
pos tos fe de rais e es ta du ais num fu tu ro Im pos to so bre
Va lor Agre ga do (IVA) du al.

O no vo im pos to pre vê a uni fi ca ção de di ver sos tri bu- 
tos em dois: um fe de ral e ou tro re gi o nal. Em te se, tri bu- 
tos co mo os im pos tos so bre Pro du tos In dus tri a li za dos
(IPI) e so bre Ope ra ções Fi nan cei ras (IOF) po de ri am ser
uni fi ca dos, mas, no ní vel fe de ral, a pro pos ta é que o IVA
fun di rá o Pro gra ma de In te gra ção So ci al (PIS) e a Con tri- 
bui ção so bre o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al
(Co fins).

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O pré-candidato a prefeito de São Luís Eduardo Braide (Podemos) cumpriu uma
extensa agenda de compromissos no fim de semana para conversar com as pessoas 

As sem bleia de Deus

ELEIÇÕES 2020

Eduardo Braide faz
reuniões em bairros

N
a sex ta-fei ra, no lan ça men- 
to da pré-can di da tu ra a ve- 
re a dor do ad vo ga do e pe da- 
go go Mar cos Cas tro (PMN), 

mo ra dor do bair ro da Ilhi nha que há 
uma dé ca da de sen vol ve pro je tos so ci- 
ais de as sis tên cia a ido sos da pe ri fe ria 
de São Luís, Edu ar do Brai de des ta cou 
a im por tân cia do tra ba lho de sen vol- 
vi do pe las li de ran ças co mu ni tá ri as. 
“Mar cos Cas tro pres ta um ma ra vi lho- 
so tra ba lho de as sis tên cia so ci al co- 
mu ni tá ria. Se con se gue re a li zar tu do 
is so sem exer cer car go pú bli co, po de- 
rá fa zer mui to mais, ca so con quis te 
um man da to de ve re a dor”, ava li ou 
ele.

No sá ba do, Edu ar do Brai de co me- 
çou o dia em reu nião com re pre sen- 
tan tes do Sin di ca to dos Agen tes Co- 
mu ni tá ri os de Saú de de São Luís (Sin- 
dacs). No en con tro, o pré-can di da to a 
pre fei to as si nou uma Car ta de Com- 
pro mis sos com as prin ci pais de man- 
das da ca te go ria, en tre elas a cor re ção 
da de fa sa gem no nú me ro de equi pes 
do pro gra ma Es tra té gia de Saú de da 
Fa mí lia e o en qua dra men to dos agen- 
tes co mu ni tá ri os de saú de no re gi me 
tra ba lhis ta es ta tu tá rio.

“Uma boa as sis tên cia à saú de é 
aque la que evi ta a ida das pes so as ao 
hos pi tal, que per mi te ao ci da dão ter 
um aten di men to pre ven ti vo e efi caz 
per to de sua ca sa. Daí a im por tân cia 
do tra ba lho dos agen tes co mu ni tá ri os 
de saú de. Não exis te aten ção bá si ca 
em saú de sem a par ti ci pa ção e o res- 
pei to a es ses pro fis si o nais. Por is so, 
fir ma mos es se pac to, que re pre sen ta 
o nos so com pro mis so em dar pri o ri- 
da de à saú de”, des ta ca Edu ar do Brai-

Ba te-pa po com Brai de

EDUARDO BRAIDE COM FRANCISCO CHAQUINHAS NO BAIRRO DO SÃO FRANCISCO

de.

Em se gui da, Edu ar do Brai de par ti- 
ci pou de uma con cor ri da e de mo crá- 
ti ca ro da de con ver sa com jo vens e li- 
de ran ças es tu dan tis da ca pi tal. Du- 
ran te qua se

du as ho ras, o pré-can di da to res- 
pon deu a di ver sos ques ti o na men tos 
fei tos por uma pla teia lo ta da, com- 
pos ta por es tu dan tes de vá ri os bair ros 
da ca pi tal.

À tar de, o pré-can di da to a pre fei to 
es te ve na co mu ni da de No vo Ho ri zon- 
te, no bair ro São Rai mun do. Ele an- 
dou pe las ru as, cum pri men tou mo ra- 
do res de por ta em por ta e par ti ci pou 
do lan ça men to da pré-can di da tu ra a 
ve re a do ra da en fer mei ra e lí der co- 

mu ni tá ria Fá ti ma Sa les (PMN). A 
agen da de com pro mis sos do sá ba do 
foi en cer ra da no bair ro do Jar dim São 
Cris tó vão, on de Edu ar do Brai de re ce- 
beu o apoio do ve re a dor e pré-can di- 
da to à re e lei ção Fran cis co Cha gui-
nhas (Po de mos).

“Fui se cre tá rio mu ni ci pal, pre si-
den te da Ca e ma, de pu ta do es ta du al 
por dois man da tos e ago ra sou de pu-
ta do fe de ral. Acu mu lei co nhe ci men to 
e ex pe ri ên cia e es tou pre pa ra do pa ra 
ser pre fei to de São Luís e fa zer des ta 
ci da de um lu gar dig no, on de to dos 
pos sam sen tir or gu lho de vi ver. Da qui 
a pou co mais de dois me ses, ca da um 
te rá uma no va chan ce pa ra re fle tir e 
di zer o que quer pa ra nos sa ci da de. O 
nos so fu tu ro es ta rá em nos sas mãos”, 
con cluiu ele.

Neto Evangelista participa de cultos evangélicos

O PASTOR JOAQUIM DESTACOU QUE NETO É UM POLÍTICO JOVEM, EXPERIENTE, DE FAMÍLIA, O QUE O TORNA UM BOM NOME.

O pré-can di da to a pre fei to de São
Luís, de pu ta do es ta du al Ne to Evan ge- 
lis ta (DEM), par ti ci pou, nes te do min- 
go (6), acom pa nha do da sua es po sa
Thayanne Evan ge lis ta, dos cul tos na
Igre ja Ba tis ta do An ge lim (IBA) e na
Igre ja As sem bleia de Deus, con gre ga- 
ção Anil – área 10.

Na Igre ja Ba tis ta do An ge lim, Ne to
Evan ge lis ta re ce beu a ben ção do pas- 
tor Jo a quim Ne to, que lem brou que
es te ve com o pas tor An dré Ne ves e o
pré-can di da to, em ou tra opor tu ni da- 
de, con ver san do so bre São Luís e ou- 
viu do mes mo que “ele es tá com as
me lho res in ten ções o que nos ani ma,
ver jo vens, uma no va di re ção que se
le van ta pa ra nos go ver nar”.

O pas tor Jo a quim des ta cou que Ne- 
to é um po lí ti co jo vem, ex pe ri en te, de
fa mí lia, boa re pu ta ção, o que o tor na
um bom no me. “Já es tá no seu ter cei- 
ro man da to na As sem bleia Le gis la ti va
e di ri giu uma das mais im por tan te se- 
cre ta ria do go ver no Fla vio Di no, a de

De sen vol vi men to So ci al; e ago ra es tá
abra çan do o gran de de sa fio de ge rir a
ci da de de São Luís”.

“Va mos orar por ele, pe din do gra- 
ças, sa be do ria e es tra té gi as pa ra que
es se plei to se ja exi to so. E que não lhe
fal te o sen so de mis são cum pri da pa ra
que pos sa go ver nar com jus ti ça, equi- 
da de, pen san do sem pre no me lhor
pa ra a ci da de e o fu tu ro das pró xi mas
ge ra ções”, com ple tou o pas tor Jo a- 
quim.

Ain da no do min go, Ne to Evan ge lis- 
ta tam bém es te ve no cul to da Igre ja
As sem bleia de Deus, con gre ga ção
Anil – área 10. Na oca sião, o Pas tor Is- 
ra el Lin do so con cla mou os fiéis que
fi zes sem uma ora ção aben ço an do a
ca mi nha da de Ne to e sua fa mí lia. “Se- 
nhor, to me a fren te, to me a di re ção; é
a sua von ta de, aben çoa, faz pros pe rar
a sua ca mi nha da, faz pros pe rar os

seus de sa fi os, faz acon te cer os teus
pla nos, glo ri fi ca o seu no me na sua vi- 
da, na vi da da sua fa mí lia, no seu pro- 
pó si to”, aben ço ou.

Ne to agra de ceu a to dos pe las ora- 
ções, ne ces sá ri as nes se mo men to de
ca mi nha da e du ran te to do pe río do
elei to ral. “É ne ces sá rio que eu e mi- 
nha fa mí lia es te ja mos co ber tos de
ora ções. O que eu pe ço, ao se nhor e
sua igre ja, é pro te ção pa ra mi nha es- 
po sa e meus fi lhos. Quan do a gen te
en tra nu ma ba ta lha des sa mui ta coi sa
acon te ce, no dia a dia, e a nos sa fa mí- 
lia é a par te mais vul ne rá vel de tu do
is so. Meus fi lhos já sen tem a mi nha
au sên cia e is so dói, mas é ne ces sá rio
pe lo pro ces so que es ta mos pas san do
e que eu me pre dis pus a co lo car meu
no me à dis po si ção da ci da de. Pe ço
ora ção e sa be do ria pa ra mi nha vi da
que se for da von ta de de Deus que a
gen te che gue lá, que eu te nha sa be do- 
ria de con du zir bem os des ti nos da
nos sa ci da de”, ga ran tiu.

APAR TE AN DO

E ago ra We ver ton?
An te nas de aler ta le van ta das no cír cu lo po lí ti co em

tor no do go ver na dor Flá vio Di no (PC doB) di an te das es- 
tra té gi as ar ma das pe lo se na dor We ver ton Ro cha (PDT)
com in tui to de am pli ar seu ma pa elei to ral vi san do ele- 
ger o pré-can di da to Ne to Evan ge lis ta (DEM) à pre fei tu ra
de São Luís, ten tan do dei xan do o cal do de apoi os trans- 
bor dar pa ra a elei ção de 2022.

Tan to faz, tan to fez, o im por tan te es tá em es que cer o
re tro vi sor cui dan do de pas sar por ci ma pa ra tor na-se o
pre di le to can di da to ao go ver no do es ta do de to dos par- 
ti dos que po dem ofe re cer a fa ci li da de elei to ral ru mo ao
Pa lá cio dos Leões.

Ver da de que a ân sia de do mi nar to do ce ná rio em
uma úni ca ta ca da sem pre cau sa re a ção de quem man da
no po der, ja mais po de ria ser di fe ren te na re la ção do
che fe do exe cu ti vo com o par la men tar mais bem ava li a- 
do no se na do pe lo Ma ra nhão.

Pri mei ro dei xa ram de la do uma fru tí fe ra com po si ção
com o PC doB, pro me ten do ca mi nhar jun to com o pré-
can di da to Ru bens Jr., saí ram sem dar ne nhu ma sa tis fa- 
ção. De pois, ar ma ram em Bra sí lia pa ra ti rar o Du ar te Jr.
(Re pu bli ca nos) do con for tá vel acor do en tre o vi ce-go- 
ver na dor Car los Bran dão (Re pu bli ca nos) e o pre si den te
es ta du al do PSL, ve re a dor Chi co Car va lho.

Dan do pas sos lon gos, su ga ram o MDB le van do as fa- 
mí li as Sarney e Lo bão, sem ne nhum res sen ti men to em
re la ção ao gol pe ju rí di co con tra o go ver na dor Jack son
La go (PDT). Ro se a na Sarney (MDB) deu um “oi” nas re- 
des so ci ais e per mi tiu uma es tra nha fo to na sua re si dên- 
cia.

Na da mais. Su miu de ce na.
Co mo pou co pa ra gu lo sos sem pre se rá pra to pe que- 

no, ten ta ram to mar o co man do PSL es ta du al do ve re a- 
dor Chi co Car va lho pa ra en tre gar ao no vo co le ga Ed son
Lo bão, o fi lho. Nes sa ar ti ma nha apa nha ram feio, mui to
feio. Fi cou pa re cen do coi sa de me ni no do bu chão.

Pa ra pi o rar, con se gui ram a re jei ção de to dos os fi li a- 
dos do PSL mu ni ci pal no apoio ao Ne to Evan ge lis ta
(DEM). Qua se im pos sí vel con se gui ram re ver ter a má- 
goa.

Se rá que tem mais?

1 Fu tu ro go ver na dor? 

– En tre vis ta do de pu ta do Fe de ral Mar re ca Fi lho (Pa- 
tri o ta) nos Os Ana lis tas, na TV Gua rá, le van tou a po ei ra
dos co men tá ri os so bre o fu tu ro do jo vem par la men tar
de Ita pe cu ru Mi rim pa ra 2026.

2 Fu tu ro Go ver na dor? 

– Ali a do in con di ci o nal do de pu ta do fe de ral Jo si mar
de Ma ra nhão zi nho (PL) não es con de seu vo to ao par cei- 
ro em 2022. Vo ta pri mei ro em Jo si mar, no mí ni mo
aguar dan do a in di ca ção pa ra che gar a ca dei ra do exe cu- 
ti vo es ta du al na pró xi ma elei ção es ta du al.

Vo cê acre di ta? – Sa bo re an do os al tos ín di ces de apro- 
va ção, nun ca vis to em um fi nal de man da to, o pre fei to
Edi val do Ho lan da (PDT) con ti nua inau gu ran do uma
obra atrás da ou tra en quan to to dos os pré-can di da tos a
ve re a dor e pre fei to con ti nu am di zen do que sem pre fo- 
ram ali a dos de sua ges tão. Pe na que nin guém acre di ta!

To dos da im pren sa que rem sa ber quem foi a tes te- 
mu nha que Edi nho Lo bão (MDB) ale ga ter vis to e es cu- 
ta do o ve re a dor Chi co Car va lho (PSL) afir mar que a di- 
re ção es ta du al do par ti do es ta va à dis po si ção do fi lho
do ex-se na dor Ed son Lo bão (MDB) en ro la do na La va-
Ja to. Que pa ta co a da his tó ri ca!

Cres ce den tro da tor ci da do Mo to Clu be a pré-cam- 
pa nha a ve re a dor de São Luís do jor na lis ta Na ta na el Ju- 
ni or (Ci da da nia) com bi na do com as tri bos do Rock que
sa bem fa zer ba ru lho. Com ple tan do a pla ta for ma elei to- 
ral con ta com a for ça da se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da- 
da nia). Ago ra é dri blar fa zer um gol nas ur nas!

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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AN DRÉIA GI RAR DI NI*
Di re to ra de Pes so as e Cul tu ra do Get -
Nin jas

O verde-amarelo
Os paí ses têm co res que os iden ti fi- 

cam. A Fran ça exi be azul, bran co e
ver me lho; os Es ta dos Uni dos, ver me- 
lho, bran co e azul; Por tu gal, ver me- 
lho, ver de e ama re lo; o Bra sil, ver de e
ama re lo. Elas fun ci o nam co mo me to- 
ní mia — a par te que re tra ta o to do. Ao
mi rá-las, mi ra-se a na ção.

Quan do as se le ções de fu te bol dis- 
pu tam cam pe o na tos mun do afo ra,
ves tem as co res na ci o nais. Os 11 jo ga- 
do res em cam po não re pre sen tam es- 
te ou aque le ti me. Re pre sen tam o país
com mi lhões ou bi lhões de ha bi tan tes
e sé cu los de his tó ria. Nos pés dos bra- 
si lei ros, por exem plo, são 520 anos de
lu tas e con quis tas que ro lam no gra- 
ma do.

Ali es tão con cen tra dos ín di os, ne- 
gros e bran cos cu ja con tri bui ção tor- 
nou os bra sis Bra sil. Du ran te sé cu los
não ha via a de fi ni ção de bra si lei ro.
Ha via bai a nos, ce a ren ses, pi aui en ses,

mi nei ros, per nam bu ca nos, pau lis tas
e tan tas ou tras de no mi na ções. Na da
os unia.

Não foi fá cil dar li ga a cul tu ras di fe- 
ren tes, dis tân ci as con ti nen tais, in te- 
res ses di ver sos e mei os de trans por te
pre cá ri os. Re vol tas se pa ra tis tas eclo- 
di ram em pro vín ci as pró xi mas e dis- 
tan tes do po der cen tral. Pro cla ma da a
In de pen dên cia, mui tos se ne ga ram a
in te grar o Im pé rio do Bra sil.

Des li gar-se da tu te la por tu gue sa e
to mar as ré de as do pró prio des ti no
exi gi ram di plo ma cia, ne go ci a ções e
po vo nas ru as. D. Pe dro I, an tes de ab- 
di car em fa vor de quem vi ria a ser o
se gun do im pe ra dor do país, so freu
hos ti li da des da po pu la ção que qua se
lhe im pos si bi li ta ram o ir e vir.

Uma de las ocor reu às por tas do pa- 
lá cio im pe ri al. Em lu ta aber ta, bra si- 
lei ros ata ca ram ca sas de por tu gue ses.
Re ce be ram em res pos ta uma chu va

de gar ra fas. Foi a Noi te das Gar ra fas.
Me nos de um mês de pois, o mo nar ca
vol tou pa ra Lis boa. Num de sa ba fo,
dis se que in ve ja va o fi lho por ele ser
bra si lei ro.

Era bra si lei ro por ter nas ci do no
Bra sil. Quem mais se ria bra si lei ro? Es- 
tran gei ros que aqui che ga ram e fi ca- 
ram? In dí ge nas, ne gros, mes ti ços
tam bém te ri am di rei to à na ci o na li da- 
de? Se ria per mi ti da a es cra vi za ção de
bra si lei ros? As ques tões exi gi am res- 
pos ta po lí ti ca. A na ção foi cri a da a
par tir das de fi ni ções ju rí di cas e im po-
si ções so ci ais dos di ri gen tes.

Ho je, o Bra sil ves te-se de ver de e
ama re lo. Ban dei ras has te a das, ca mi- 
se tas, pré di os de co ra dos exi bem as
co res do país. Elas re pre sen tam a na- 
ção. Não per ten cem a es te ou àque le
in di ví duo, a es te ou àque le es ta do, a
es te ou àque le go ver no. São pa trimô- 
nio dos 210 mi lhões de bra si lei ros.

Paradigma da gestão de pessoas nas organizações

En con trar pro fis si o nais com per fis que
pos su am cer ti fi ca ção – co mo gra du a ção,
pós ou MBA – é uma ta re fa sim ples no pro- 
ces so de re cru ta men to e se le ção, as sim co- 
mo en con trar pes so as com qua li fi ca ções
téc ni cas. O gran de de sa fio, que vem exi gin- 
do uma atu a ção ca da vez mais hu ma ni za da
dos re cru ta do res e ges to res, é acer tar na
con tra ta ção pa ra com por equi pes gran des e
com ha bi li da des, com por ta men tos e ex pec- 
ta ti vas di ver si fi ca das e com ple men ta res.

Es sa atu a ção é de sa fi a do ra por que exis te
uma di fe ren ça gran de en tre for ma ção aca- 
dê mi ca ou pro fis si o na li zan te e as ha bi li da- 
des pes so ais ad qui ri das ao lon go da vi da,
sen do que am bas as ca rac te rís ti cas com- 
põem o pro fis si o nal e de fi nem sua atu a ção
no mer ca do de tra ba lho.

Ima gi ne co mo se ria mais fá cil o tra ba lho
de um re cru ta dor se o per fil pro fis si o nal fos- 
se cons ti tuí do co mo uma re cei ta de bo lo:
uma co lher de so pa das ha bi li da des es sen ci- 
ais, três xí ca ras de bom com por ta men to em
equi pe e uma xí ca ra de bom hu mor. Após
dei xar al guns di as em in te gra ção, es tá pron- 
to! Mas a re a li da de, ob vi a men te, é mui to di- 
fe ren te e mais com ple xa no que diz res pei to
à se le ção de can di da tos e, de pois, na adap ta- 
ção dos no vos co la bo ra do res pa ra com por
uma equi pe.

Se de um la do exis te es se de sa fio no re- 
cru ta men to, do ou tro, es sa com ple xi da de e
di ver si da de com a qual nos de pa ra mos é a
be le za que en con tro no tra ba lho com pes so- 
as. Ao fu gir do et no cen tris mo, cul ti va do por
anos em gran des em pre sas, e fo car num tra- 
ba lho que ge ra um va lor ver da dei ro pa ra for- 
mar equi pes for tes, com pes so as que são
com ple men ta res en tre si, po de mos al can çar
não ape nas en ga ja men to, mas prin ci pal- 
men te si ner gia en tre as pes so as.

Es sa si ner gia, tão im por tan te na cons tru- 
ção de um ti me, é o que po de tra zer um va lor
ver da dei ro pa ra as or ga ni za ções, cri an do
um am bi en te pro lí fe ro não ape nas pa ra a
em pre sa, mas pa ra o to do – ca da qual com
seus an sei os e par ti cu la ri da des.

Pas sa da a fa se de con tra ta ção, exis te a de

am bi en ta ção. O pro ces so de se le ção não ter- 
mi na no ato da con tra ta ção. In te grar um no- 
vo co la bo ra dor e am bi en tá-lo de ma nei ra
ade qua da es tão en tre as prin ci pais pre o cu- 
pa ções dos pro fis si o nais de Re cur sos Hu ma- 
nos. Es sa fa se é mui to im por tan te pa ra ali- 
nhar ex pec ta ti vas, re du zir a an si e da de e ace- 
le rar o pro ces so de “en cai xe” do no vo co la- 
bo ra dor na cul tu ra da or ga ni za ção. Nes se
pro ces so é pre ci so olhar com ca ri nho pa ra as
in di vi du a li da des de ca da ser hu ma no. Afi- 
nal, so mos to dos úni cos, cer to?

As pes so as po dem ter per fis com por ta- 
men tais e ha bi li da des pa re ci dos, mas ca da
uma le va con si go an sei os, cren ças e do mi- 
nân ci as ce re brais di fe ren tes, mas com ple ta- 
men te úni cas. Por is so, é im por tan te se per- 
gun tar: co mo li dar com as par ti cu la ri da des
de ca da um, pa ra que as sim con si ga mos po- 
ten ci a li zar seus ta len tos?

O se gre do es tá nas re la ções in ter pes so ais,
na har mo nia com que as pes so as se com ple- 
men tam nu ma or ga ni za ção. São as pes so as
que le vam a es tra té gia da em pre sa a ca bo e,
em con tra par ti da, têm o po der de pa rá-la.

Pes qui sas re a li za das pe la Uni ver si da de
de Har vard, pe la Car ne gie Foun da ti on e pe lo
Stan ford Re se ar ch Cen ter, con cluí ram –
após 5 anos de pes qui sa – que as ra zões pe las
quais uma pes soa é ca paz de ob ter, man ter e
se guir em fren te em um tra ba lho é ba se a do:
15% em ha bi li da des téc ni cas (hard skills) e
85% nas ha bi li da des de re la ci o na men tos
(soft/pe o ple skills).

Ge rir es ses re la ci o na men tos in ter pes so- 
ais se tor na mais fá cil com uma ge rên cia ali- 
nha da e di re tri zes or ga ni za ci o nais bem pla- 
ne ja das e exe cu ta das. E pa ra que es sas di re- 
tri zes se ja re al men te efi caz – is to é, con tri- 
bua pa ra que os re la ci o na men tos in ter pes- 
so ais de uma or ga ni za ção flu am com har- 
mo nia – é es sen ci al que se jam cri a das sob os
atri bu tos da em pa tia. Olhar o mun do com o
pon to de vis ta do ou tro, va lo ri zar as di fe ren- 
ças e en ten der as de man das de to dos que fa- 
zem par te do ti me.

Ou tro pon to es sen ci al pa ra que pro ble- 
mas com por ta men tais se jam su pe ra dos e os
re la ci o na men tos nu tri dos é a in te li gên cia
emo ci o nal. Mui ta coi sa mu dou no mun do
cor po ra ti vo, mas a área de Re cur sos Hu ma- 
nos ain da ten de a car re gar a má xi ma de que
os pro fis si o nais são con tra ta dos por seus co- 

nhe ci men tos téc ni cos, mas de mi ti dos por
pro ble mas com por ta men tais. Aqui, é pre ci- 
so iden ti fi car se es se é mes mo um pro ble ma
que não tem so lu ção ou se es tá li ga do a uma
não adap ta ção à cul tu ra da or ga ni za ção.

A in te li gên cia emo ci o nal é a ca pa ci da de
de ad mi nis trar emo ções pa ra al can çar ob je- 
ti vos. A par tir des ta de fi ni ção, é pos sí vel en-
ten der por que as pes so as pre ci sam sa ber li- 
dar com seus me dos, in se gu ran ças e in sa tis-
fa ções pa ra que te nham su ces so nas ati vi da-
des pes so ais e pro fis si o nais.

Es sa com pe tên cia, que ca da vez mais tem
o pa pel de di fe ren ci ar os pro fis si o nais, per-
mi te de sen vol ver um am bi en te har mo ni o so
e, ao mes mo tem po, ge rar pro du ti vi da de em
idei as e re sul ta dos. Sa ber agir emo ci o nal- 
men te com in te li gên cia po de tra zer di ver sas
van ta gens no dia a dia e na car rei ra. Po rém,
as em pre sas ain da não tra ba lham tan to nes- 
sa ques tão, es ta mos dan do pas sos pe que nos
ru mo a uma evo lu ção.

E ago ra, nes ses úl ti mos me ses, a Co vid-19
es can ca rou de vez es sa ne ces si da de de olhar
pa ra ques tões hu ma nas. Já es tá cla ro o au- 
men to do ní vel de es tres se, an si e da de e de- 
pres são di an te des se ce ná rio que nos pe gou
des pre ve ni dos e de sur pre sa. Pre ci sa mos
nos ques ti o nar quais me di das es ta mos to-
man do pa ra olhar pa ra as nos sas pes so as em
meio a es sa si tu a ção e agir rá pi do pa ra ge rar
as mu dan ças ne ces sá ri as.

O dia que in ves tir mos mais em trei na- 
men tos de au to co nhe ci men to, for ças de ca- 
rá ter, do mi nân ci as ce re brais, va lo res in di vi-
du ais e ti po Psi co ló gi co (MB TI), te re mos re-
sul ta dos in crí veis. E quan do fo car mos em
de sen vol ver o ser hu ma no, por que ele é um
ser hu ma no – e nós que re mos um ser hu ma- 
no me lhor e não ape nas um fun ci o ná rio me-
lhor – aí te re mos evo luí do cor po ra ti va men- 
te. Cui dar de pes so as, es sa con ti nua sen do a
mais com ple xa ta re fa de qual quer em pre sa.

É pre ci so ter co mo prá ti ca uma es cu ta
ati va ao que pen sam nos sos co la bo ra do res.
Pa ra que, as sim, pos sa mos pro ver a me lhor
ex pe ri ên cia que eles po dem ter du ran te su as
jor na das co nos co. Pa ra tor nar is so ca da vez
mais pos sí vel, as idei as pre ci sam ser ou vi das
e tra ta das com a de vi da aten ção. Por is so, co-
cri ar, co la bo rar e de ci dir jun tos é o que faz a
di fe ren ça na ges tão de pes so as.

» LUIZ FE LI PE
Ci en tis ta po lí ti co, fun da dor do Cen tro de Li de ran ça Pú bli ca
(CLP), co or de na dor do #Uni dos Pe lo Bra sil

O Bra sil que
que re mos

O Bra sil pre ci sa de um pro je to de país pa ra ti rar a na- 
ção do ato lei ro da re ces são econô mi ca, do de sem pre go
re cor de e da ta xa de in ves ti men to mais bai xa da his tó ria.
Co mo não há uma agen da de país, o go ver no dei xa de
go ver nar e se tor na me ro bom bei ro: apa ga in cên di os,
ten ta re sol ver cri ses emer gen ci ais com so lu ções pa li a ti- 
vas e abu sa das po lê mi cas e do po pu lis mo pa ra ali men- 
tar a ba se de fiéis se gui do res. Fe liz men te, a so ci e da de ci- 
vil co me çou a se mo bi li zar pa ra pre en cher o vá cuo de li- 
de ran ça.

O Mo vi men to #Uni dos Pe lo Bra sil (www.uni dos pe lo- 
bra sil.com.br) cri ou uma agen da de país ca paz de unir a
so ci e da de ci vil, o par la men to e o go ver no em tor no de
uma pau ta ob je ti va de pri o ri da des de cur to pra zo pa ra
ser apro va da até de zem bro. É ur gen te es ta be le cer uma
agen da de pri o ri da des pa ra res sus ci tar a eco no mia, o
em pre go e a ren da dos bra si lei ros, que fo ram di zi ma dos
du ran te a pan de mia.

Pen san do em agen da po si ti va e prag má ti ca de cur to
pra zo, até o fi nal de 2020, o #Uni dos Pe lo Bra sil cri ou
uma agen da pro po si ti va pa ra ata car três pi la res: ti rar o
país da re ces são e do de sem pre go, avan çar com as re for- 
mas de Es ta do e ata car a de si gual da de so ci al, que se
agra vou du ran te a pan de mia. Es ses pi la res em ba sa ram
a es co lha das me di das pri o ri tá ri as. São 25 pro je tos de lei
e du as re for mas cons ti tu ci o nais (ad mi nis tra ti va e tri bu- 
tá ria) que mu da rão o des ti no do Bra sil — se apro va das
pe lo Con gres so. A agen da é ca paz de res tau rar a con fi- 
an ça no país e atrair gran des in ves ti men tos pri va dos em
in fra es tru tu ra que re a vi va rão a eco no mia, ge ra rão em- 
pre go e re sol ve rão o gran de gar ga lo da bai xa pro du ti vi- 
da de na ci o nal.

A con fi an ça é o ele men to vi tal pa ra im pul si o nar o
cres ci men to econô mi co, a cri a ção de em pre gos e a vol ta
do in ves ti men to pri va do. Con fi an ça é cons truí da com
pre vi si bi li da de de po lí ti cas pú bli cas, es ta bi li da de das
re gras do jo go e cre di bi li da de das ins ti tui ções. A apro va- 
ção da agen da do #Uni dos Pe lo Bra sil aju da rá a re cons- 
truir a con fi an ça e a es pe ran ça no Bra sil. Mas, pa ra
trans for má-la em de ci sões con cre tas, te re mos de mu- 
dar de ati tu de e de com por ta men to.

Pri mei ro, o par la men to te rá pa pel pro ta go nis ta na
apro va ção da agen da re for mis ta. Tra ta-se de opor tu ni- 
da de ím par pa ra o Con gres so ocu par o vá cuo de li de ran- 
ça po lí ti ca e re cons truir a cre di bi li da de pe ran te a opi- 
nião pú bli ca. Os par la men ta res vêm dan do si nais de
que es tão ap tos a en fren tar a pres são do cor po ra ti vis mo
pú bli co e pri va do que bus ca sa bo tar as me di das de
com ba te aos pri vi lé gi os e aos feu dos de be ne fí ci os se to- 
ri ais. Re cen te men te, o Con gres so apro vou o no vo mar co
do sa ne a men to, com pro me teu-se em man ter o te to do
gas tos e vem li de ran do as ne go ci a ções so bre a re for ma
tri bu tá ria.

Se gun do, a so ci e da de ci vil pre ci sa se mo bi li zar não só
pa ra pres si o nar o Con gres so co mo tam bém pa ra apoi ar
os par la men ta res a vo tar as me di das mo der ni za do ras
do Es ta do. A mo bi li za ção cí vi ca pa ra apro var o mar co do
sa ne a men to bá si co e a pres são da opi nião pú bli ca pa ra
co a gir os de pu ta dos a ve tar o au men to dos ven ci men tos
dos ser vi do res pú bli cos re tra tam bons exem plos de sin- 
to nia fi na en tre Con gres so e so ci e da de ci vil em tor no
das pri o ri da des na ci o nais.

Ter cei ro, a agen da do #Uni dos Pe lo Bra sil aju da a for- 
ta le cer a ala sen sa ta do go ver no que tra va dis pu ta de po- 
der com a ala opor tu nis ta e de ma gó gi ca que aven ta res- 
sus ci tar a fór mu la sui ci da do go ver no Dil ma Rous seff:
au men tar o gas to pú bli co de ma nei ra ir res pon sá vel pa- 
ra ven cer as elei ções. A fór mu la de sas tro sa da lí der pe- 
tis ta aca bou em im pe a ch ment da pre si den te, ar rui nou
as fi nan ças do país e dei xou co mo he ran ça ca la mi to sa
de re ces são econô mi ca e 13 mi lhões de de sem pre ga dos.

Se nos unir mos co mo na ção em tor no da apro va ção
des sa agen da de país, va mos ser ca pa zes de co lo car o
Bra sil no va men te no ca mi nho do cres ci men to econô- 
mi co, da es ta bi li da de de mo crá ti ca e da paz so ci al e de
su pe rar o ra di ca lis mo po lí ti co, o po pu lis mo e o ci nis mo
que nos im pe dem de cons truir as pon tes do en ten di- 
men to, da to le rân cia e da união em tor no de uma agen- 
da de país.

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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RE PER CUS SÃO

Distanciamento

O elástico invisível
do coração

A
se pa ra ção en tre mãe e fi lha, nem que se ja por
cur tos pe río dos de tem po, po de ser as sus ta do ra
e an gus ti an te pa ra as du as par tes da re la ção. O
me do de a mãe não vol tar ou a pre o cu pa ção

com a fi lha dis tan te são al guns dos pen sa men tos que
ten dem a sur gir. E foi jus ta men te a par tir des te mo men- 
to de des vin cu la ção con tí nua que Gra zi e la An dra de
pen sou, ide a li zou e es cre veu o li vro Tic-tic: O elás ti co in- 
vi sí vel do co ra ção.

O li vro, lan ça do em meio à pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus, traz à to na a his tó ria de uma cri an ça, Liz, que
re ve la um “se gre do”, con ta do pe la mãe, so bre um elás ti- 
co in vi sí vel nas ci do no co ra ção e que es ti ca quan do elas
se afas tam, per mi tin do que, por mais que se dis tan ci em,
re tor nem uma à ou tra, com a ga ran tia de que não se per- 
de ri am nun ca. Es sa nar ra ti va con ta da pe la au to ra foi
ba se a da em uma ex pe ri ên cia pró pria en tre Gra zi e la e
sua fi lha.

“É mui to co mum is so, tem es se pe río do de di fi cul da- 
de de ver a mãe par tir, elas têm a sen sa ção de que a mãe
vai de sa pa re cer. En tão, is so ge ra uma an gús tia mui to
gran de nas cri an ças. Na ver da de, têm vá ri as coi sas an- 
tes, mas es sa foi a que mais deu cer to. Eu fa lei que a gen- 
te ti nha um elás ti co in vi sí vel, que li ga va o nos so co ra- 
ção, que a gen te se abra ça va, fa zia ‘tic tic’, da va uma
aper ta di nha, fa zia ‘toim toim toim toim’, o ba ru lho do
elás ti co, e eu po dia ir pa ra ca sa e vol ta va pa ra pe gar de- 
pois, que ela en ten dia que o elás ti co ti nha es ti ca do e
vol ta do”, con ta.

A me tá fo ra deu tão cer to que

Gra zi e la re la ta que a fi lha pas sou a

pe dir sem pre pa ra li gar o elás ti co

an tes de sair pa ra qual quer lu gar.

“Es sa tá ti ca foi bem po ten te no

sen ti do de abran dar um pou co es sa

an gús tia da cri an ça e fa zer en ten der

que es ses são la ços for tes e

po ten tes, que não se des li gam

ja mais”, diz.

Pa ra além da ex pe ri ên cia, a au to ra con ta que a his tó- 
ria lhe per mi te re fle tir so bre inú me ros as pec tos da vi da

ma ter na. Is so por que, pa ra Gra zi e la, a ideia de que se
tem um elás ti co ali re me te à li ga ção en tre mãe e fi lha.
“No li vro, até acon te ce o cor te do cor dão um bi li cal, que
é re a ta do de pois com o elás ti co, o que tem en can ta do a
área da psi co lo gia, por que ex pli ci ta uma ques tão que
apa re ce mui to em clí ni cas de aná li se, que é es sa rup tu ra
do su jei to, da mãe com a cri an ça, o cor te do cor dão um- 
bi li cal é ex tre ma men te sim bó li co, por que ali se se pa ram
dois su jei tos”, con tex tu a li za.

E, jus ta men te nes se sen ti do, a au to ra apon ta pa ra um
pen sa men to de li ber da de e amor, de que o ato de amar o
ou tro é e pre ci sa ser li ber ta dor. “Aque la cri an ça que era
par te da mãe, até sair da bar ri ga, com es se cor te sim bó li- 
co cri am-se dois su jei tos que vão se cons truir a par tir
da li. E mui ta mãe tem di fi cul da de tam bém nes se afas ta- 
men to. E acho que tem uma coi sa ri ca nes sa ques tão do
afas ta men to: que o amor é li ber ta dor e, se o elo es tá fei- 
to, es tá for te, e o elás ti co es tá li ga do afe ti va men te, não
pre ci sa pren der o ou tro, po de dei xar o ou tro ir, por que,
em al gum mo men to, ele vai vol tar. É um ato amo ro so e
vir tu o so, que não é um nó, por que vo cê não amar ra o
ou tro”, pon tua.

“O li vro tem vi da pró pria e, de pois de lan ça do, quem
faz a his tó ria é o lei tor”, diz a au to ra, pa ra fra se an do seu
ma ri do, tam bém es cri tor, ao co men tar a re per cus são da
obra. Is so por que a his tó ria, lan ça da em meio à pan de- 
mia cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus, re me teu aos seus
lei to res uma in ter pre ta ção di fe ren te da con ce bi da ori gi- 
nal men te.

De vi do ao dis tan ci a men to so ci al, as pes so as ne ces si- 
tam, por se gu ran ça, de fi car lon ge umas das ou tras. E,
por tan to, es te tal elás ti co in vi sí vel ten de a ser uma me- 
tá fo ra ade qua da pa ra o mo men to, vis to que, com a dis- 
tân cia, as re la ções não são ‘cor ta das’, mas, sim, ‘es ti ca- 
das’. “Tem es sa cu ri o si da de de o li vro ter si do lan ça do no
meio da pan de mia. No en tan to, a obra não foi cri a da
nes te con tex to, mas por con ta des te mo men to en con- 
trou es ses ou tros lu ga res e in ter pre ta ções. Mui to le gal
per ce ber is so”, afir ma.

Além dis so, Gra zi e la con ta que o

li vro tem si do usa do, nes te

con tex to, co mo uma fer ra men ta

pa ra fa lar so bre dis tan ci a men to e

sau da de. “Ou tro dia, par ti ci pei de

uma trans mis são ao vi vo, e uma

cri an ça que ti nha per di do um en te

que ri do me per gun tou se o elás ti co

tam bém atra ves sa va o céu. Achei

ge ni al. E, cla ro, res pon di que ele

atra ves sa va céus e ma res, pois além

de in vi sí vel era tam bém in ven cí vel.”

Gra zi e la con ta que seus pla nos não mu da ram com a
che ga da da pan de mia e, in clu si ve, diz que já es tá pre pa- 
ran do uma no va his tó ria pa ra o pú bli co in fan til. E a ins- 
pi ra ção veio, jus ta men te, a par tir do li vro, ha ja vis ta que
no de cor rer da tra ma o no me da mãe não se faz pre sen te
em ne nhum mo men to, o que, se gun do a au to ra, foi um
ato fa lho de sua par te, re me ten do-a a ques tões mais
pes so ais e pró xi mas da re a li da de ma ter na.

“Veio-me à ca be ça to da a mi nha ex pe ri ên cia co mo
mãe pe la pri mei ra vez e da anu la ção da mu lher. Pois,
quan do uma mu lher se tor na mãe, ela de sa pa re ce co mo
su jei to e co mo mu lher. Nes te meu pri mei ro li vro, a mãe
não tem um no me, ela se cha ma mãe. Eu até brin quei ao
fa lar que nem sei se mi nha fi lha sa be meu no me, por que
é só mãe, mãe e mãe o dia in tei ro. E aí, per ce bi que pre ci- 
sa va cor ri gir is so.”

Foi jus ta men te pen san do so bre is so, que a au to ra
con ta ter cri a do, em uma ma dru ga da, o no vo li vro, que
se cha ma rá Ma mãe Del, uma con ti nu a ção da obra Tic-
tic, em que a mãe di rá seu no me. A nar ra ti va, se gun do
Gra zi e la, se rá em tor no da his tó ria da mãe, que tam bém
se rá ins pi ra da em uma ex pe ri ên cia da pró pria au to ra
com sua fa mí lia.

“A mi nha fi lha me cha ma va o tem po to do de mãe e,
um dia, fa lei com ela da se guin te for ma: ‘Não, ago ra eu
não sou mãe, ago ra eu sou Gra zi e la, e a Gra zi e la vai tra- 
ba lhar, a Gra zi e la vai sair pa ra na mo rar com o pa pai, a
Gra zi e la vai sair pa ra pas se ar e a Gra zi e la vai ler um li- 
vro’. E aí foi mui to en gra ça do, por que ela co me çou a en- 
ten der que exis tia uma mu lher pa ra além da mãe”, diz a
au to ra.

A par tir des sa vi vên cia, Gra zi e la con ta que a pró pria
fi lha se en ten deu co mo al guém além de fi lha. “Ela me
dis se as sim: ‘Ago ra, eu tam bém não sou a Isa, eu sou a
Isa do ra’. De pois, foi fa zer as coi si nhas de la. En tão, a pró- 
xi ma his tó ria vai ser ba se a da nis so, e eu vou tra ba lhar
com a mes ma ilus tra do ra. A ideia é fa zer his tó ri as des sa
fa mí lia do Tic-tic, e até con vi dei o meu ma ri do pa ra es- 
cre ver um li vro a par tir do pon to de vis ta do pai”, diz.

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020
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Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local) do dia 22 de 
setembro do corrente ano, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de brinquedão completo (com escorregador, cama 
elástica, piscina de bolinhas, circuito) para atender as futuras instalações do Shopping da Criança 
no âmbito do Programa Nosso Centro, na forma Lei Federal nº. 10.520/2002, da Lei Complementar nº 
123/2006, da Lei Estadual nº 10.403/2015, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Instrução Normativa nº 
05/2017-SEGES/MPDG, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/1993 e demais normas 
pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de expediente 
das 09h às 18h, de segunda a sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de 
Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde 
poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um pen drive ou através do site: http:// 
www.segov.ma.gov.br.

 
 São Luís/MA, 03 de setembro de 2020.

 Anderson Araujo Perdigão
Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2020-CSL/SEGOV-MA

A AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB, através da sua 
Comissão Setorial de Licitação – CSL/MOB, torna público para conhecimento dos interessados que a 
CONCORRÊNCIA, do tipo MELHOR OFERTA DE PAGAMENTO PELA OUTORGA APÓS 
QUALIFICAÇÃO DE PROPOSTAS TÉCNICAS, nos termos do art. 15, VII, da Lei 8.987/95, objetivando 
a Concessão do serviço público de transporte aquaviário intermunicipal de passageiros, cargas e 
automóveis de navegação marítima entre o Terminal Marítimo Ponta da Espera e o Terminal 
Marítimo do Cujupe, dividida em dois lotes, conforme descrito no Termo de Referência, fica com a sua 
data de abertura REMARCADA PARA O DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020, às 9h, no Auditório da MOB, 
localizado na Rua Chapadinha n.º 3, Quadra 41, Quintas do Calhau, Edifício Caracas, 1º andar, São 
Luís/MA.
Os interessados poderão consultar o Edital e seus Anexos, os quais sofreram alterações, no mesmo 
endereço de 2ª a 6ª feira, no horário das 13h às 18h onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante a apresentação de PENDRIVE ou CD-ROM. Esse Edital também se encontra à 
disposição dos interessados na página oficial desta Agência no site www.mob.ma.gov.br.

 São Luís, 03 de setembro de 2020.
CARLOS BATISTA TORRES DE ARRUDA

Presidente da Comissão Setorial de Licitações – CSL/MOB

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB

 AVISO DE REMARCAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – MOB

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43935/2020 –MOB

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

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2020. O 
Município de Buriticupu - MA torna público aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 
002/2020 para Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica especializada para fornecer veículos automotores para as diversas secretarias de 
Buriticupu/MA. A licitação marcada para o dia 15 de setembro de 2020, às 09h00, fica adiada 
para o dia 18 de setembro de 2020, ás 09h00 - horário e local de Buriticupu – MA. O 
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980134. Prefeitura 
Municipal de Buriticupu – MA. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: 
www.buriticupu.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu 
– MA, 03 de setembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Pregoeiro.

 

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 10h (horário local) do dia 23 de 

setembro do corrente ano, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação 
de empresa especializada na manutenção e modernização de 02 (dois) elevadores no Hospital Dr. 
Carlos Macieira, na forma Lei Federal nº. 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei 

Estadual nº 10.403/2015, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Instrução Normativa nº 

05/2017-SEGES/MPDG, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/1993 e demais normas 

pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de expediente 

das 09h às 18h, de segunda a sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de 

Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde 

poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um pen drive ou através do site: http:// 

www.segov.ma.gov.br. São Luís/MA.

 

 São Luís/MA, 04 de setembro de 2020.

Anderson Araujo Perdigão
Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2020-CSL/SEGOV-MA

O Presidente da Agência Executiva Metropolitana-AGEM, em face do Termo de Distrato do Contrato n° 
010/2020 com a empresa W C RAMOS SILVA EIRELI-EPP, inscrito no CNPJ nº. 18.447.939/0001-64, 
resolve realizar nova HOMOLOGAÇÃO dos atos praticados pela Comissão Setorial de Licitação, 
designado pela Portaria nº 15 de 17 de abril de 2020 e Adjudicação nº 005/2020-GAB/AGEM, bem como 
a conveniência da licitação, referente ao julgamento da Tomada de Preço nº 004/2019-AGEM, e autorizo 
a despesa e celebração de contrato, em favor da empresa AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ 
Nº 15.110.791/0001-80, no valor total de R$ 493.455,08 (quatrocentos e noventa e três mil, 
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), com o fito de que sejam produzidos todos os 
efeitos legais nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas 
pertinentes à espécie. Empenhe-se, contrata-se e publique-se.
 

 São Luís (MA), 02 de setembro de 2020
LIVIO JONAS MENDONÇA CORRÊA

Presidente da Agência Executiva Metropolitana

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM

 HOMOLOGAÇÃO Nº 010/2020-AGEM
TOMADA DE PREÇO 004/2019-AGEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0250332/2019 - AGEM

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação-CSL/AGEM, torna público o NOVO RESULTADO FINAL da TOMADA DE PREÇOS Nº 

004/2019-AGEM, que tem como objeto a contratação de empresa para a execução das obras de 
ampliação da Avenida dos Portugueses, com extensão total de 507,7 metros, no trecho 
compreendido entre a saída da Barragem do Rio Bacanga e a entrada de acesso à Universidade 
Federal do Maranhão, na cidade de São Luís/MA.
Após a Rescisão Contratual  com empresa classificada em primeiro lugar e análise da proposta 
ajustada apresentada pela empresa classificada em segundo lugar, que aceitou executar os serviços 

objeto do certame nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços praticados, restou CLASSIFICADA e VENCEDORA do certame a proposta de preços 

apresentada pela empresa AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, no valor total de R$ 493.455,08 

(quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).

 

São Luís (MA), 01 de setembro de 2020.

Cícero Eugênio Oliveira Sousa
Presidente-CSL/AGEM

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA-AGEM

 NOVO AVISO DE RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019-AGEM/MA.

PROCESSO Nº 0250332/2019 – AGEM

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, realizará às 14h do dia 30 de setembro de 2020, na sala de 
sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, n.º 
1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, no regime de 
empreitada por PREÇO GLOBAL de interesse desta SECID, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES 
HABITACIONAIS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARAIOSES, 
PERTENCENTE AO PLANO MAIS IDH NO ESTADO DO MARANHÃO, DESENVOLVIDO PELA 
SECRETARIA DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO (SECID/MA), DE ACORDO COM O 
PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL. O certame será 
realizado nos termos da Lei nº 12.462/2011 e suas alterações c/c MP de nº 961/2020, aplicando 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.
 O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no sítio da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede da SECID no 
endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, gratuitamente, mediante a 
entrega de “pen drive”.  

 
São Luís - MA, 03 de setembro de 2020.
 SAMUEL SERRA DA SILVEIRA NETO

Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES  
 AVISO DE LICITAÇÃO

RDC PRESENCIAL Nº 005/2020 – SECID/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0102003/2020– SECID

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, realizará às 14h do dia 01 de outubro de 2020, na sala de 
sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, n.º 
1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade REGIME 
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, no regime de 
empreitada por PREÇO GLOBAL de interesse desta SECID, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES 
HABITACIONAIS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO 
MARANHÃO, PERTENCENTE AO PLANO MAIS IDH NO ESTADO DO MARANHÃO, 
DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO 
(SECID/MA), DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES 
DESTE EDITAL. O certame será realizado nos termos da Lei nº 12.462/2011 e suas alterações c/c MP de 
nº 961/2020, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.
 O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no sítio da Secretaria de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede da SECID no 
endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, gratuitamente, mediante a 
entrega de “pen drive”.  
 

São Luís - MA, 03 de setembro de 2020.
SAMUEL SERRA DA SILVEIRA NETO

Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES  
 AVISO DE LICITAÇÃO

RDC PRESENCIAL N.º 006/2020 – SECID  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0111860/2020/SECID

A SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC, por intermédio da 

Comissão Setorial de Licitação, designado pela Portaria nº 008/2020-SEINC de 13/02/2020, torna público 

que realizará às 15h do dia 28 de setembro de 2020, sua sede, situada no Av. Jerônimo de Albuquerque, 

Palácio Henrique de La Rocque, S/N – 1º andar, Calhau, São Luís - MA, licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo Menor Preço, sob regime de empreitada por preço global, objetivando a 

contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de 
pavimentação e infraestrutura de vias em parques empresariais e distritos industriais do 
Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas pela Secretaria de Estado de 

Indústria e Comércio e Energia do Maranhão – SEINC/MA, na forma da Lei Federal nº. 8.666/1993, Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Estadual nº 10.403, de 29 

de dezembro de 2015 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição 

no site www.seinc.ma.gov.br ou na sede desta SEINC, ao custo de uma resma de papel A4. Outrossim, 

informamos que, a publicação da referida matéria, realizada na edição do dia 20/08/2020, fica cancelada, 

tendo em vista as alterações ocorridas no instrumento convocatório.

 

São Luís, 03 de setembro de 2020.

Fábio Henrique Garcia Pereira
Presidente da Comissão Setorial de Licitação– SEINC/MA

 

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC

 AVISO DE LICITAÇÃO
(REPUBLICAÇÃO)

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 CSL/SEINC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0050586/2020 – SEINC/MA

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 019/2020 
tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de 
serviços de revitalização de paisagismo em diversas áreas no município de Buriticupu/-
MA, feita no critério Menor preço global, sagrando-se vencedora a Empresa MOSAICO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.047.617/0001-50 com o valor de 
R$ 413.927,65 (Quatrocentos e treze mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco 
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.

 

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 020/2020 tendo por 
objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de uma praça na Vila 
Cajueiro e uma praça no bairro Terra Bela no município de Buriticupu/MA, feita no critério menor 
preço por lote, sagrando-se vencedora a Empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 03.047.617/0001-50 com o valor de R$ 273.609,31 (Duzentos e setenta e três 
mil, seiscentos e nove reais e trinta e um centavos) no lote 1 e R$ 115.231,24 (Cento e quinze mil, 
duzentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) no lote 2 perfazendo assim o valor global 
de R$ 388.840,55 (Trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco 
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 026/2020. 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 materiais de consumo, produtos de higiene e peças de vestuário para 
recém-nascido para a composição do Kit Enxoval pertencente ao auxílio natalidade, Ano 2020, 
Data da Abertura: dia 22 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, 09/09/2020, Daniel Sousa da Silva, Secretario Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 
HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020.

A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas Habitação 
e Transporte, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalida-
de Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa especializada em 
serviços de obras e engenharia para construção de praça no Povoado Palmeiral no Município de Esperantinó-
polis-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação e Transportes, conforme 
CONTRATO DE REPASSE nº 881806/2018/MTUR/CAIXA, em conformidade com o Projeto Básico disposto no 
Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 28 de setembro de 
2020. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão 
recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de 
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com.

Esperantinópolis - MA, 02 de setembro de 2020. 
Sueldo Sankly de Freitas Formiga

Secretario Municipal de Obras Publicas Habitação e Transporte
Portaria: 442/2017

E
E
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Avanços em técnicas de pesquisa, como a tomografia computadorizada e a produção de
imagens 3D usando raios X, permitem análises detalhadas de fósseis e artefatos 

Vis tos no mun do to do

TOMOGRAFIA

Cientistas usam 3D para
desvendar múmias

S
e In di a na Jo nes ti ves se vi vi do
no sé cu lo 21, o per so na gem
cri a do por Ste ven Spi el berg
po de ria tro car o cé le bre chi co- 

te por um ar se nal de dis po si ti vos de
ima gem. Em bo ra a es ca va ção ain da
se ja pe ça es sen ci al das des co ber tas
ar que o ló gi cas e pa le on to ló gi cas, o es- 
tu do de ape tre chos e fós seis foi fa ci li- 
ta do por tec no lo gi as que, além de
pos si bi li ta rem uma vi su a li za ção mais
de ta lha da dos ob je tos, per mi tem es- 
tu dá-los sem o ris co de da ni fi car es ses
te sou ros do tem po. Na se ma na pas sa- 
da, pes qui sa do res da Uni ver si da de de
Bris tol, na In gla ter ra, pu bli ca ram um
es tu do no qual re ve lam im por tan tes
ri tu ais mís ti cos da Ida de do Bron ze,
des co ber tos gra ças à to mo gra fia com- 
pu ta do ri za da, o mes mo exa me que as
pes so as fa zem pa ra que os mé di cos
vi su a li zem ór gãos in ter nos. Es se mé- 
to do, ali a do à da ta ção por ra di o car bo- 
no, trou xe à luz um cos tu me ma ca bro,
mas que, apa ren te men te, era uma
for ma de ho me na ge ar en tes que ri dos
4,5 mil anos atrás, na re gião em que
ho je fi ca a Grã-Bre ta nha. O que os ci- 
en tis tas des co bri ram foi que as co mu- 
ni da des da épo ca ti nham o há bi to de
re ti rar par tes do cor po dos mor tos e
guar dar com elas. “Mes mo nas so ci e- 
da des se cu la res mo der nas, os res tos
mor tais são vis tos co mo ob je tos par ti- 
cu lar men te po de ro sos, e is so pa re ce
ser ver da de pa ra as pes so as da Ida de
do Bron ze. No en tan to, eles tra ta vam
e in te ra gi am com os mor tos de ma- 
nei ras que são in con ce bi vel men te
ma ca bras pa ra nós, ho je”, afir ma o
au tor prin ci pal do ar ti go pu bli ca do na
re vis ta Antiquity, Tho mas Bo oth, que

re a li zou o tra ba lho de da ta ção por ra- 
di o car bo no na Es co la de Quí mi ca da
uni ver si da de.De pois de de ter mi nar a
ida de dos res tos hu ma nos e dos ar te- 
fa tos man ti dos com eles, os pes qui sa- 
do res des co bri ram que mui tos fo ram
en ter ra dos tem pos de pois da mor te.
De acor do com Bo oth, a tra di ção da
épo ca con sis tia em re ter uma par te do
cor po, que tan to po de ria vol tar à se- 
pul tu ra quan to ser guar da da co mo re- 
lí quia. O ci en tis ta afir ma que não
eram to dos os mor tos que me re ci am
es ses cui da dos, ape nas pes so as im- 
por tan tes pa ra a co mu ni da de ou pa ra
as fa mí li as Um dos ca sos mais cu ri o- 
sos foi en con tra do em Wiltshi re, na
In gla ter ra. Um os so da co xa foi tra ba- 
lha do pa ra fa zer, com ele, um ins tru- 
men to mu si cal. Nes se ca so, a pe ça foi
de vol vi da ao tú mu lo. O ar te fa to, cui- 
da do sa men te es cul pi do e po li do, foi
en con tra do com ou tros itens, co mo
ma cha dos de pe dra e bron ze, uma
pla ca de os so, uma pre sa e um ob je to
de pon ta ce ri mo ni al úni co. To dos são
exi bi dos no Mu seu de Wiltshi re. “Em- 
bo ra frag men tos de os sos hu ma nos
te nham si do in cluí dos co mo bens fú- 
ne bres com os mor tos, eles tam bém
fo ram man ti dos nas ca sas dos vi vos,
en ter ra dos sob o chão das ca sas e até
mes mo co lo ca dos em exi bi ção”, con- 
ta a pro fes so ra Jo an na Brück, in ves ti- 
ga do ra prin ci pal do pro je to. “Is so su- 
ge re que as pes so as da Ida de do Bron- 
ze não vi am os res tos mor tais hu ma- 
nos com a sen sa ção de hor ror ou no jo
que po de mos sen tir ho je.”

Pa ra de ta lhar o es tu do, os ci en tis tas
va le ram-se da mi cro to mo gra fia com- 
pu ta do ri za da, uma téc ni ca de ima- 

gem 3D que uti li za rai os X pa ra ver o
in te ri or de um ob je to, fa tia por fa tia.
Ela é pa re ci da à to mo gra fia hos pi ta lar,
mas tra ba lha em pe que na es ca la, com
re so lu ção mui to mais au men ta da. As
amos tras po dem ser vi su a li za das com
ta ma nhos de pi xel tão pe que nos
quan to 100 nanô me tros, e ob je tos po- 
dem ser di gi ta li za dos com até 200mm
de di â me tro. Os es câ ne res de mi cro-
TC cap tu ram uma sé rie de ima gens
pla na res de rai os X em du as di men-
sões e re cons tro em os da dos em cor-
tes trans ver sais, tam bém em 2D. Es- 
sas fa ti as po dem ser pos te ri or men te
pro ces sa das em mo de los tri di men si- 
o nais e até mes mo im pres sas co mo
ob je tos fí si cos em im pres so ras 3D.
Des sa for ma, é pos sí vel re ve lar as ca- 
rac te rís ti cas in ter nas de um ob je to. A
tec no lo gia for ne ce in for ma ções vo lu- 
mé tri cas so bre a mi cro es tru tu ra, de
for ma não des tru ti va. Por is so, tem se
mos tra do uma ali a da de es tu dos pa le- 
on to ló gi cos e ar que o ló gi cos. No es tu- 
do bri tâ ni co, a ava li a ção por ima gem
per mi tiu ob ser var as al te ra ções mi-
cros có pi cas no os so pro du zi do por
bac té ri as, in di can do co mo os res tos
mor tais fo ram tra ta dos du ran te a de-
com po si ção.  “A var re du ra de mi cro- 
to mo gra fia com pu ta do ri za da su ge re
que es ses os sos vi e ram de cor pos que
fo ram tra ta dos de ma nei ra se me lhan-
te ao que ve mos em res tos hu ma nos
da Ida de do Bron ze em ge ral. Al guns
fo ram cre ma dos an tes de se rem se pa- 
ra dos, os sos fo ram exu ma dos após o
se pul ta men to e tam bém des car na dos
ao se rem dei xa dos pa ra se de com por
no so lo”, diz Bo oth.

INTRIGANTE

Fila de Ovnis? O que são as luzes?

LUZES SÃO, NA VERDADE, OS PRIMEIROS 60 SATÉLITES LANÇADOS PELA EMPRESA AMERICANA SPACEX

Fi la de Ov nis, chu va de me te o ros,
fim do mun do? Se vo cê olhou pa ra o
céu na noi te des sa quin ta-fei ra (4),
po de ter se as sus ta do ao no tar a mo vi- 
men ta ção de uma sequên cia de lu zes
bri lhan tes. 

No Twit ter, in ter nau tas

de vá ri as par tes do

Bra sil, co mo São Pau lo,

Rio de Ja nei ro, Ma to

Gros so e Be lo Ho ri zon te

co men ta ram so bre o

es tra nho

acon te ci men to.

Mas, afi nal, o que são es sas lu zes?
Os pon tos lu mi no sos que apa re cem
agru pa dos em uma lon ga fi lei ra fo ram
ob ser va dos tam bém em ou tros paí- 
ses, co mo os EUA e Rei no Uni do. Mas
os in ter nau tas po dem fi car des pre o- 
cu pa dos, não se tra ta de uma in va são
ali e ní ge na. As lu zes são, na ver da de,
os pri mei ros 60 sa té li tes lan ça dos pe- 
la em pre sa ame ri ca na Spa ceX, di ri gi- 
da pe lo em pre sá rio sul-afri ca no Elon
Musk, pa ra en vi ar in ter net do es pa ço
pa ra a Ter ra, um pro je to que tem si do
cri ti ca do por as trô no mos.

“Tra ta-se de um con jun to de sa té li- 
tes do pro je to Star link. O ob je ti vo da
em pre sa é co lo car no es pa ço por vol ta
de 40 mil des ses sa té li tes pa ra pro por- 
ci o nar aces so a in ter net ba ra ta pa ra
to dos, pa ra que vo cê pos sa ter aces so
de on de es ti ver”, ex pli cou o pro fes sor
de fí si ca e co or de na dor do la bo ra tó rio
de as tro no mia da Uni ver si da de Fe de- 
ral de Mi nas Ge rais, Re na to Las Ca sas.

Se gun do Las Ca sas, os ras tros de
luz po dem ser vis tos de qual quer lu- 
gar do pla ne ta, mas tu do de pen de da
ór bi ta do lan ça men to, do dia e do ho-
rá rio. Is so ao me nos por en quan to, já
que os sa té li tes ain da es tão en fi lei ra- 
dos. Com o tem po, ca da um de les irá
ad qui rir ór bi ta pró pria e se dis si pa rão
ao re dor da ter ra. “Eles po dem ser ob-
ser va dos um pou co de pois do pôr do
sol e um pou co an tes do sol nas cer
por que eles não têm luz pró pria, é a
luz do sol que re fle te ne les, ou tro fa to
é que pa ra vê-los a lo ca li da de de on de
vo cê es tá ob ser van do não po de es tar
re ce ben do luz.” O pro fes sor afir ma
ain da que tra ta-se de um pro je to con- 
tra di tó rio. “Es ses sa té li tes fo ram mui- 
to bem-vis tos ini ci al men te em to do
mun do, por que a ex pec ta ti va é que
eles ti ves sem uma pin tu ra pa ra não
re fle ti rem tan to a luz do sol, o que não
acon te ceu. Pa ra os as trô no mos, is so
po de atra pa lhar a ob ser va ção e no fu- 
tu ro is so po de pro vo car uma po lui ção
mui to gran de no céu”, dis se.

Re cur sos es cas sos

EVO LU ÇÃO

Adap ta ção ne an der tal
ao frio

Os ne an der tais, an ces trais hu ma nos que ha bi ta ram a
Eu ro pa e tam bém al gu mas re giões da Ásia cer ca de 230
mil anos atrás, ti ve ram que se adap tar a uma sé rie de
mu dan ças cli má ti cas ocor ri das um pou co an tes do seu
de sa pa re ci men to. Es sas al te ra ções — ca rac te ri za das
por pe río dos mui to fri os — fi ze ram com que eles de sen- 
vol ves sem fer ra men tas com ple xas, se gun do ci en tis tas
ale mães e ita li a nos. Os pes qui sa do res che ga ram a es sa
con clu são ao ana li sar uma sé rie de ar te fa tos en con tra- 
dos em uma ca ver na cha ma da Ses sel fels grot te, na Bai xa
Ba vi e ra, na Ale ma nha. Os da dos fo ram di vul ga dos na úl- 
ti ma edi ção da re vis ta Plos One e tra zem no vas in for ma- 
ções re la ci o na das ao com por ta men to dos an te pas sa dos
do ho mem mo der no.

No es tu do, os pes qui sa do res ex pli cam que os ne an- 
der tais vi ve ram em gran des áre as da Eu ro pa, da Ásia e
do Ori en te Mé dio, e até mes mo na pe ri fe ria da Si bé ria,
lo cais on de pro du zi ram fer ra men tas di ver sas usan do
ma dei ra e um ma te ri al ro cho so se me lhan te ao vi dro. De
acor do com os es pe ci a lis tas, apro xi ma da men te 100 mil
anos atrás, a fer ra men ta uni ver sal de cor te e ras pa gem
dos ne an der tais era uma fa ca fei ta de pe dra, com uma
es pé cie de ca bo e uma pon ta, cha ma da keil mes ser.
“Keil mes ser é uma re a ção ao es ti lo de vi da al ta men te
mó vel du ran te a pri mei ra me ta de da úl ti ma era do ge lo.
Co mo elas po di am ser afi a das no va men te quan do ne- 
ces sá rio, pu de ram ser usa das por um lon go tem po, qua- 
se co mo um ca ni ve te suí ço ho je”, de ta lhou, em um co- 
mu ni ca do, Thors ten Uth mei er, pro fes sor do Ins ti tu to de
Pré-his tó ria e His tó ria An ti ga da Fri e dri ch-Ale xan der-
Uni ver sität Er lan gen-Nürn berg (FAU), na Ale ma nha.

Os ci en tis tas ex pli cam que a mai o ria dos es tu dos fei- 
tos até ho je so bre os ne an der tais deu fo co ao uso ape nas
da keil mes ser. Des sa for ma, ou tras pe ças de for ma to
dis tin to não fo ram ava li a das. “Os ar queó lo gos, mui tas
ve zes, es que cem que fa cas tra ba lha das nes se mol de não
eram as úni cas fer ra men tas que os ne an der tais ti nham.
As fa cas des se pe río do são sur pre en den te men te va ri a- 
das, mas os de ta lhes pre sen tes ne las nun ca fo ram ob- 
ser va dos de for ma mi nu ci o sa”, afir mou Da vi de Del pi a- 
no, pro fes sor da Uni ver sità de gli Stu di die Fer ra ra (UNI- 
FE), na Itá lia, e tam bém au tor do es tu do. “Nos sa pes qui- 
sa usou as pos si bi li da des ofe re ci das pe la aná li se di gi tal
de mo de los 3D pa ra des co brir se me lhan ças e di fe ren ças
en tre os vá ri os ti pos de fa cas usan do mé to dos es ta tís ti- 
cos”, com ple tou o ci en tis ta.

No es tu do, os pes qui sa do res re a li za ram es ca va ções
na ca ver na de Ses sel fels grot te, um lo cal que foi cui da do- 
sa men te pro te gi do nos úl ti mos anos pa ra ga ran tir que
as fu tu ras ge ra ções de pes qui sa do res con si gam in ves ti- 
gar pos sí veis ar te fa tos com ida de en tre 11 mil e 115 mil
anos. Du ran te as es ca va ções na ca ver na, mais de 100 mil
ar te fa tos e inú me ros ves tí gi os de ca ça dei xa dos pe los
ne an der tais fo ram en con tra dos, in cluin do evi dên ci as
de um en ter ro.

Usan do es ca ne a men to 3D, os ci en tis tas ana li sa ram
as fer ra men tas se me lhan tes a fa cas mais sig ni fi ca ti vas.
A tec no lo gia per mi te que a for ma e as pro pri e da des da
fer ra men ta se jam re gis tra das com ex tre ma pre ci são. Por
meio das aná li ses avan ça das, os pes qui sa do res ob ser va- 
ram mu dan ças con si de rá veis nos uten sí li os usa dos pe- 
los an ces trais do ho mem, o que in di ca uma pos sí vel
adap ta ção do for ma to das fa cas pa ra a re a li za ção das ta- 
re fas. “O re per tó rio téc ni co usa do pa ra cri ar ou tras ver- 
sões de keil mes ser não é ape nas uma pro va di re ta das
ha bi li da des de pla ne ja men to avan ça do de nos sos pa- 
ren tes ex tin tos, mas tam bém uma re a ção es tra té gi ca às
res tri ções im pos tas a eles por con di ções na tu rais ad ver- 
sas”, ex pli cou Uth mei er.

Se gun do o ci en tis ta, as “con di ções na tu rais ad ver sas”
são as mu dan ças cli má ti cas que ocor re ram após o fim
do úl ti mo pe río do in ter gla ci al, há mais de 100 mil anos,
e le va ram a uma es cas sez de re cur sos na tu rais. Fa ses fri- 
as par ti cu lar men te se ve ras ocor re ram no pe río do e, pa- 
ra so bre vi ver, os ne an der tais ti ve ram que se tor nar mais
mó veis do que an tes e ajus tar su as fer ra men tas, se gun- 
do os au to res do es tu do ci en tí fi co.

“Eles, pro va vel men te, co pi a ram a fun ci o na li da de das
fa cas com dor so uni fa ci al, as pri mei ras fei tas, que têm o
for ma to ape nas de um la do, e as usa ram co mo pon to de
par ti da pa ra de sen vol ver um ti po de keil mes ser com
for ma to bi fa ci al, com cor te em am bos os la dos”, res sal- 
tou Del pi a no. “Os dois ti pos de fa ca, a ver são mais an ti- 
ga, mais sim ples, e a ver são mais no va e sig ni fi ca ti va- 
men te mais com ple xa, ob vi a men te, têm a mes ma fun- 
ção. A di fe ren ça mais im por tan te en tre as du as fer ra- 
men tas é a vi da útil mais lon ga das bi fa ci ais, que re pre- 
sen tam um con cei to de al ta tec no lo gia”, com ple tou o ci- 
en tis ta.

Ape sar de fe li zes com os re sul ta dos, os pes qui sa do res
adi an tam que mais pes qui sas se rão ne ces sá ri as pa ra
con fir mar su as te o ri as.

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020
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PA TRÍ CIA CU NHA

580 mu lhe res ví ti mas

82 ocor rên ci as de im por tu na ção se xu al

Maranhão

580 mulheres vítimas
de abuso sexual

O
s nú me ros de cri mes se xu ais pra ti ca dos con- 
tra a mu lher as sus tam. Es tu pros, agres são, vi- 
o lên cia, im por tu na ção, as sé dio, se jam eles
que mo da li da de for, dei xam mar cas pro fun- 

das, não só no cor po, mas na al ma de qual quer mu lher
que se ja ví ti ma de les. Mar cas que não se apa gam com o
tem po. Mar cas que po dem co me çar quan do a mu lher
ain da é uma cri an ça.

De ja nei ro a ju lho des te ano fo ram re gis tra das 82
ocor rên ci as de im por tu na ção se xu al e 30 de as sé dio se- 
xu al con tra a mu lher na ca pi tal, se gun do a Po lí cia Ci vil
do Ma ra nhão (PC-MA). Cri mes se xu ais des se ti po se tor- 
nam ain da mais gra ves quan do nos re fe ri mos a cri an ças
e ado les cen tes. Até agos to des te ano, se gun do a DP CA
(De le ga cia de Pro te ção à Cri an ça e ao Ado les cen te) fo- 
ram ins tau ra dos 125 inqué ri tos po li ci ais sen do 72 com
cri mes de na tu re za se xu al. Des ses, 56 eram de es tu pro
de vul ne rá vel, que ocor rem em cri an ças e ado les cen tes
me no res de 14 anos. Fo ram aber tos ain da 10 inqué ri tos
de im por tu na ção, 4 de as sé dio.

Em 2019, de acor do com a DP CA, dos 405 inqué ri tos
ins tau ra dos pa ra aber tu ra de in ves ti ga ção de cri mes se- 
xu ais no es ta do, 300 ca sos fo ram de cri mes se xu ais, sen- 
do 250 es tu pros de vul ne rá veis, ou se ja, co me ti dos con- 
tra cri an ças me no res de 14 anos. Uma mé dia de 25
inqué ri tos po li ci ais fo ram ins tau ra dos por mês. “A gran- 
de de man da in fe liz men te é o es tu pro de vul ne rá vel, que
ocor re com mais frequên cia em me ni nas me no res de 14
anos e 90% de les com pes so as da fa mí lia, ou co nhe ci dos
da ví ti ma. De pois da pan de mia hou ve um au men to de
for ma ge ral das de nún ci as, o que cons ta ta que es ses cri- 
mes con ti nu am acon te cen do, mas que as pes so as tam- 
bém es tão de nun ci an do”, dis se a de le ga da ti tu lar Adri a- 
na Mei rel les, da DP CA.

Em to do o Ma ra nhão fo ram 580 es tu pros até ju nho
des te ano, de acor do com a Ca sa da Mu lher Bra si lei ra,
uma mé dia de 3,22 mu lhe res vi o len ta das se xu al men te
por dia no es ta do.

Na ca pi tal, nes te ano, até ju nho, fo ram re gis tra dos 38
ca sos de es tu pro, 10 de es tu pro de vul ne rá vel e 24 cri- 
mes de im por tu na ção se xu al, se gun do a De le ga cia Es- 
pe ci al da Mu lher. Em 2018 a DEM re gis trou 73 ca sos de
es tu pro, 13 es tu pros de vul ne rá vel e 8 ca sos de im por tu- 
na ção se xu al. Em 2019, fo ram 64 es tu pros, 14 de vul ne- 
rá vel e 68 ca sos de im por tu na ção.

E em re cen te pu bli ca ção, a De fen so ria Pú bli ca do Es- 
ta do re ve lou que cer ca de 2.400 mu lhe res em si tu a ção
de vi o lên cia já bus ca ram as sis tên cia no ór gão até agos to
des te ano, pa ra os mais di ver sos ca sos de vi o lên cia con- 
tra a mu lher.

O nú cleo es pe ci a li za do da De fen so ria Pú bli ca do Es- 

ta do (DPE/MA) no com ba te a es te ti po de ocor rên cia,
tem re gis tra do, es te ano, uma mé dia de 300 aten di men- 
tos men sais.

Os cri mes es tão acon te cen do mais, ou as pes so as es- 
tão de nun ci an do mais? Com vá ri os ca nais de aten di- 
men to e de nún cia, e uma re de de aten di men to à dis po- 
si ção da mu lher, es ses cri mes vêm sen do de nun ci a dos.
E se es ses nú me ros cho cam, ima gi ne que se gun do a di- 
re to ra da Ca sa da Mu lher Bra si lei ra, Su san Lu ce na, mui- 
tos não sem nem re gis tra dos. Ape nas 10% che gam aos
or ga nis mos ofi ci ais.

O go ver no do es ta do re for ça a re de de aten di men to
dis po ní vel pa ra a mu lher em si tu a ção de vi o lên cia, des- 
ta can do a Ca sa da Mu lher Bra si lei ra, co mo um es pa ço
de aco lhi men to e aten di men to hu ma ni za do, con cen- 
tran do prin ci pais ser vi ços es pe ci a li za dos e mul ti dis ci- 
pli na res: aco lhi men to e tri a gem; apoio psi cos so ci al; De- 
le ga cia Es pe ci a li za da com aten di men to 24h; Jui za do Es- 
pe ci a li za do em Vi o lên cia Do més ti ca e Fa mi li ar con tra as
Mu lhe res; Pro mo to ria Es pe ci a li za da; De fen so ria Pú bli- 
ca; den tre ou tros. “Nes te mês, a Se mu lan çou a cam pa- 
nha per ma nen te “Fia, não se ca le”, cu jo pro pó si to, é
cons ci en ti zar so bre os di ver sos ti pos de vi o lên cia con tra
a mu lher. Há ain da a Pa tru lha Ma ria da Pe nha que de- 
sen vol ve acom pa nha men to ex clu si vo à mu lher ví ti ma
de vi o lên cia e com põe a Po lí ti ca Na ci o nal de En fren ta- 
men to à Vi o lên cia Con tra as Mu lhe res”, in for mou a Po lí- 
cia Ci vil.

Não ra ro, po rém sem ter tan tos re gis tros ofi ci ais são
os cri mes de im por tu na ção se xu al. Aque les de na tu re za
se xu al que ocor rem sem con ta to fí si co, ne ces sa ri a men- 
te. Des de 2018 a im por tu na ção se xu al pas sou a ser con- 
si de ra da cri me, com pe na que po de va ri ar en tre um e
cin co anos de pri são do in fra tor. As sim, to do ato li bi di- 
no so na pre sen ça de al guém, que não se ja con sen su al e
que te nha o ob je ti vo de sa tis fa ção de seu de se jo de cu- 
nho se xu al, se não cons ti tuir cri me mais gra ve, po de ser
en qua dra do den tro da Lei nú me ro 13.718/18.

Com 82 ocor rên ci as de im por tu na ção se xu al es te
ano, vo cê po de ima gi nar o que pas sam mu lhe res co ti di- 
a na men te, ví ti ma de pen sa men tos e atos li bi di no sos da
men te mas cu li na. Foi o que acon te ceu com a es tu dan te
A. K, de 17 anos, (no me não po de ser di vul ga do), em um
ôni bus que fa zia li nha pa ra a Es ti va. Cons tran gi da, en- 
ver go nha da e eno ja da fo ram al guns dos ob je ti vos que
ela uti li zou pa ra de fi nir o que sen tiu. “Foi no co me ço do
ano e eram 7 ho ras da ma nhã. Eu ia pa ra a es co la e sen tei
no ban co do la do cor re dor. De vez em quan do sen tia um
em pur rão no meu om bro, mas acha va que era por cau sa
do freio do car ro. Só que fi cou mais fre quen te. Aí olhei
pa ra o mo ço e ele vi rou a ca ra, mas con ti nu ou a se es fre- 
gar em mim, e ou tras pes so as já es ta vam per ce ben do
tam bém, mas não fi ze ram na da. E eu não ti ve o que fa- 

zer a não ser me le van tar e des cer do ôni bus na pri mei ra
opor tu ni da de, mor ren do de me do de ele vir atrás de
mim. Ele es ta va se mas tur ban do em mim”, con tou ela.

Ca sos co mo o de A.P não che gam à de le ga cia. De
acor do com a de le ga da da DEM Kar la Si mo ne Bar bo sa,
os ca sos de im por tu na ção se xu al acon te cem ge ral men- 
te em trans por tes co le ti vos, mas se ví ti ma não fi zer a de- 
nún cia lo go, é mais com pli ca do abrir um inqué ri to.  “O
ca so que eu me lem bro mais em ble má ti co foi o ocor ri do
no Ter mi nal de In te gra ção do São Cris tó vão com uma
ado les cen te de 14 anos (o acu sa do iden ti fi ca do co mo
Jo sé Ri car do foi pre so. O ca so re per cu tiu nas re des so ci- 
ais em São Luís). Fa to é que nes ses ti pos de ca so se não
hou ver uma re a ção lo go pa ra iden ti fi car es sa pes soa, fi- 
ca mais di fí cil pro ce der com a in ves ti ga ção, por que a
Po lí cia não po de mais di vul gar fo to”, dis se a de le ga da.

A re co men da ção da de le ga da é que a ví ti ma co mu ni- 
que e pe ça aju da ao mo to ris ta pa ra que ele pa re em uma
de le ga cia mais pró xi ma e pos sa ser fei to o fla gran te.
“Ho je em dia a po pu la ção es tá mais aten ta a es se ti po de
cri me, en tão ca so a mu lher dê o alar me, os pró pri os
usuá ri os po dem aju dá-la pa ra que ele se ja iden ti fi ca do e
en ca mi nha do à de le ga cia e a gen te pos sa pro ce der com
o ca so”, dis se.  

Ela lem bra do ca so de uma mu lher que es ta va sen do
as se di a da e um usuá rio fez fo tos, mas co mo por lei a Po- 
lí cia não po de mais di vul gar fo to de sus pei to de cri me,
mes mo com o re gis tro de ocor rên cia, fi cou di fí cil de
iden ti fi car o acu sa do.

Tam bém em ja nei ro des te ano um ado les cen te de 17
anos eja cu lou em uma pas sa gei ra du ran te uma vi a gem
de ôni bus no mu ni cí pio de Bal sas. Se gun do in for ma- 
ções da po lí cia, o jo vem foi in di ci a do pe lo cri me de im- 
por tu na ção se xu al e es tá res pon den do o pro ces so em li- 
ber da de.

O cri me de im por tu na ção se xu al des cri to no ar ti go
215-A do Có di go pe nal pas sou a ser de fi ni do pe la Lei n.
13.718/18, e ca rac te ri za-se pe la re a li za ção de ato li bi di- 
no so na pre sen ça de al guém de for ma não con sen su al,
com o ob je ti vo de “sa tis fa zer a pró pria las cí via ou a de
ter cei ro”. A pe na se rá de re clu são de 1 a 5 anos, se o ato
não cons ti tuir cri me mais gra ve, o que im pe de o ar bi tra- 
men to de fi an ça em se de po li ci al, mas ad mi te a sus pen- 
são con di ci o nal do pro ces so, após ofe re ci men to da de- 
nún cia pe lo Mi nis té rio Pú bli co.

Nes se ti po de cri me não há o em pre go de vi o lên cia ou
da gra ve ame a ça, co mo ocor re no es tu pro, por exem plo.
 Va le lem brar que a im por tu na ção se xu al po de ser pra ti- 
ca da tan to por ho mens co mo tam bém por mu lhe res. O
cri me de im por tu na ção se xu al é con si de ra do um ato li- 
bi di no so con tra al guém, co mo, por exem plo, os ho mens
que se mas tur bam ou eja cu lam em mu lhe res no trans- 
por te pú bli co, ou pes so as que bei jam ou tras sem con- 
sen ti men to, ou ain da pas sar a mão no cor po alheio sem
per mis são.

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020
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Localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, em São Luís, o Hospital de Cuidados
Intensivos (HCI) foi alugado pelo Governo do Estado em abril no auge da pandemia

LU CI A NA GO MES

APÓS A PANDEMIA

Capital terá novo
hospital estadual

Ge ra ção de em pre gos

A
re de pú bli ca de saú de do Ma- 
ra nhão vai dis por de uma no- 
va e mo der na uni da de de 
saú de de di ca do a ci rur gi as. 

Tra ta-se do Hos pi tal Hum ber to Cou ti- 
nho, que vai ser ins ta la do on de ho je 
fun ci o na o Hos pi tal de Cui da dos In- 
ten si vos (HCI), pri mei ra uni da de ex- 
clu si va pa ra as sis tên cia a pa ci en tes 
com o no vo co ro na ví rus no Es ta do.

Lo ca li za do na Ave ni da Jerô ni mo de 
Al bu quer que, em São Luís, o HCI foi 
alu ga do pe lo Go ver no do Es ta do em 
abril des te ano no au ge da pan de mia. 
Até en tão ele era um hos pi tal pri va do 
que es ta va com a mai or par te dos seus 
ser vi ços de sa ti va dos des de 2018. Em 
pou cos me ses de fun ci o na men to co- 
mo equi pa men to da re de es ta du al de 
saú de, o HCI se tor nou re fe rên cia no 
tra ta men to de pa ci en tes com sin to- 
mas gra ves da Co vid-19.

O go ver na dor Flá vio Di no anun ci- 
ou que a cri a ção do Hos pi tal Hum ber- 
to Cou ti nho in te gra as ações do Pla no 
Emer gen ci al de Em pre gos (PEE) Cel- 
so Fur ta do, pa co te econô mi co que 
des ti na R$ 558 mi lhões pa ra aque cer a 
eco no mia ma ra nhen se, ge ran do em- 
pre go e ren da aos ma ra nhen ses en tre 
os me ses de agos to e de zem bro de 
2020.  “Es ta mos pro mo ven do a de sa- 
pro pri a ção do HCI pa ra trans for má-
lo em um hos pi tal que eu es tou de no- 
mi nan do de Hos pi tal Hum ber to Cou- 
ti nho. Vai ser um no vo hos pi tal es ta- 
du al, de di ca do a ci rur gi as, am pli an do 
a nos sa ca pa ci da de [de aten di men to] 
após, cla ro, o co ro na ví rus ter mi nar”, 
afir mou o go ver na dor.

A obra de ade qua ção do Hos pi tal 
Hum ber to Cou ti nho se en qua dra no 
con jun to de ações do PEE Cel so Fur-

HCI

O HCI CONTA COM 51 LEITOS DE UTI, 58 DE ENFERMARIA E 559 PROFISSIONAIS DE SAÚDE

ta do vol ta das pa ra a Saú de, se tor que 
vai re ce ber R$ 31 mi lhões do Te sou ro 
Es ta du al pa ra a cons tru ção de obras 
co mo po li clí ni cas em Pre si den te Du- 
tra, San ta Inês e Açai lân dia, bem co- 
mo o iní cio das obras do So cor rão de 
Im pe ra triz.

Se gun do o PEE Cel so Fur ta do, as 
em pre sas que exe cu ta rem as obras 
es ta du ais co mo a do Hos pi tal Hum- 
ber to Cou ti nho fi ca rão res pon sá veis 
por ofe re cer as va gas de em pre gos.

Com os in ves ti men tos e as com- 
pras fei tas pe lo go ver no es ta du al via 
PEE, a pro je ção é que o vo lu me de 
em pre gos ge ra dos até o fi nal do ano 
se man te nha no mes mo pa ta mar al- 
can ça do en tre agos to e de zem bro de 
2019, que foi de 62.927 ad mis sões, se- 

gun do o Ca das tro Ge ral de Em pre ga-
dos e De sem pre ga dos (Ca ged), do Mi- 
nis té rio da Eco no mia. “A me ta é fa zer 
com que, ape sar da re ces são bra si lei-
ra, das di fi cul da des econô mi cas que o 
Bra sil atra ves sa, nós pas sa mos, no 
Ma ra nhão, man ter uma gran de con- 
quis ta, que é o cha ma do Ca ged po si ti- 
vo”, dis se o go ver na dor so bre o PEE 
Cel so Fur ta do.

Ge ren ci a do pe la Em pre sa Ma ra- 
nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (EM-
SERH), o HCI con ta com 51 lei tos de 
UTI e 58 de en fer ma ria. No to tal, 559 
pro fis si o nais atu a ram na li nha de 
fren te no com ba te do no vo co ro na ví-
rus na uni da de.

OPORTUNIDADES

Confira vagas de emprego disponíveis em São Luís

POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS VÁRIAS EMPRESAS PARARAM AS CONTRATAÇÕES, MAS AGORA TUDO ESTÁ RETORNANDO

Mes mo com o fe ri a dão pro lon ga- 
do, não per ca a opor tu ni da de de ten- 
tar uma no va va ga de em pre go. Na ca- 
pi tal ma ra nhen se di ver sas va gas es tão
aber tas es pe ran do por vo cê. Por con ta
da pan de mia do no vo co ro na ví rus vá- 
ri as em pre sas pa ra ram as con tra ta- 
ções, mas ago ra tu do es tá re tor nan do
e es sa po de ser sua opor tu ni da de.

Su per vi sor Co mer ci al – Ex pe ri ên- 
cia em ven das; ex pe ri ên cia em ges tão
de equi pes, ha bi li da de em ne go ci a- 
ções, vi si ta ções, pros pec ção de no vos
cli en tes. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va- 
gas.slz2020@gmail.com

Au xi li ar de ser vi ços ge rais – En si no
mé dio com ple to; ex pe ri ên cia na área

de lim pe za hos pi ta lar. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: rh con sul to ri a sa o- 
luis@gmail.com

Ser vi ços Ge rais – O can di da to in te- 
res sa do de ve pre en cher for mu lá rio no
si te da ins ti tui ção www.co lei o bi o me- 
tria.com.br

Ana lis ta de con tro la do ria – En si no
su pe ri or com ple to em con ta bi li da de;
de se já vel pós ou MBA em con tro la do- 
ria e fi nan ça. In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va- 
gas@ibrapp.com

Au xi li ar de con sul tó rio – In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: rh@cli ni ca da fa mi li a- 
ma.com.br

Aten den te – In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-

mail: rh@cli ni ca da fa mi li a ma.com.br
Téc ni co em en fer ma gem – In te res-

sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: rh@cli ni ca da fa mi li a-
ma.com.br

Ser vi ços ge rais – In te res sa dos de-
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: rh@cli ni ca da fa mi li a ma.com.br

Di gi ta dor – Ter ex pe ri ên cia em di- 
gi ta ção de lau dos em clí ni cas ou hos-
pi tais; en si no mé dio com ple to; ter
cur so es pe ci fi co na área. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: rh@cli ni ca da fa mi li a-
ma.com.br

Me câ ni co de ar con di ci o na do au-
to mo ti vo e ele tri cis ta – In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: au to mo ti va con tra- 
ta@gmail.com

Cri an ça mor ta em Ca xi as

ALTO DO TURU

Polícia acaba com festa
clandestina de facção

FESTA TERIA SIDO ORGANIZADA POR UMA FACÇÃO CRIMINOSA

A Po lí cia Ci vil e mi li tar do Ma ra nhão in ter rom peu
uma fes ta clan des ti na que es ta va sen do re a li za da no
bair ro Al to do Tu ru, em São Luís. De acor do com in for- 
ma ções pre li mi na res, a fes ta te ria si do or ga ni za da por
uma fac ção cri mi no sa.

A ope ra ção foi re a li za da pe la Su pe rin ten dên cia de
Po lí cia Ci vil da Ca pi tal. Du ran te a ope ra ção, fo ram apre- 
en di das uma gran de quan ti da de de dro gas, e um ho- 
mem foi pre so em fla gran te co mer ci a li zan do co caí na no
lo cal.

Uma jo vem tam bém foi pre sa por tan do dro gas pa ra
con su mo pró prio, mui tos par ti ci pan tes da fes ta fu gi ram
aban do nan do as dro gas que es ta vam em pos se. Um dos
pre sos foi apre sen ta do ao Plan tão Coha trac e lo go após
a re a li za ção dos pro ce di men tos de pra xe foi en ca mi- 
nha do ao Sis te ma Pe ni ten ciá rio on de fi ca rá à dis po si- 
ção da jus ti ça.

CAXIAS

Bebê é feito de refém
pelo próprio pai

O SUSPEITO FOI APREENDIDO COM ESPINGARDA E UMA FACA

No úl ti mo sá ba do (5), a Po lí cia Mi li tar re a li zou a pri- 
são de um que após uma de sa ven ça fa mi li ar, man te ve o
pró prio fi lho re fém, no bair ro Se ri e ma, no mu ni cí pio de
Ca xi as no Ma ra nhão.

De acor do com in for ma ções pre li mi na res da po lí cia,
além de man ter o be bê, o ho mem efe tu ou al guns dis pa- 
ros em di re ção do seu cu nha do, mas uma vi zi nha aca- 
bou sen do atin gi da por en ga no.

A cri an ça foi res ga ta da sem le sões. A mu lher que ba- 
le a da foi en ca mi nha da pa ra o hos pi tal da ci da de, on de
re ce beu aten di men to mé di co e se en con tra es tá vel.

Com o sus pei to fo ram apre en di das uma es pin gar da e
uma fa ca. O ho mem foi en ca mi nha do pa ra a De le ga cia
de Po lí cia Ci vil de Ca xi as.

Tro ca de ti ros re sul tou na mor te de uma cri an ça de oi- 
to anos, na ci da de de Co dó. Se gun do a po lí cia, Lu cas
Stê nio Sil va Mo rei ra foi atin gi do com um ti ro no fa tal no
ros to.

Lu cas Stê nio, es ta va brin can do na por ta de ca sa,
quan do dois in di ví du os co me ça ram a tro cas ti ros no
meio da rua. A cri an ça che gou a ser le va das pa ra o hos- 
pi tal, mas não re sis tiu ao fe ri men to.

Ain da de acor do com a po lí cia, os dois en vol vi dos fo- 
ram iden ti fi ca dos co mo ‘Je fi nho’, de 20 anos, que le vou
três ti ros , pas sou por ci rur gia e não cor re ris co de vi da e
‘Ga bri el zi nho’, que es tá fo ra gi do.

A po lí cia ain da in ves ti ga o mo ti vo da tro ca de ti ros en- 
tre os sus pei tos, que re sul tou na mor te da cri an ça.

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020
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O Tricolor entra em campo às 15h30 no Pinheirão, em São Mateus, para enfrentar o
Juventude, no primeiro jogo entre as equipes. O segundo será no dia 16, em São Luís

Al te ra ções

Bra si lei ro Sé rie D

CAMPEONATO MARANHENSE

Sampaio inicia hoje a
disputa da Semifinal
NERES PINTO

A
ni ma do com a con quis ta da 
pri mei ra vi tó ria na Sé rie B do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, na 
noi te do úl ti mo sá ba do, 

quan do der ro tou o Amé ri ca-MG por 1 
a 0 no Cas te lão, o Sam paio Cor rêa “vi- 
ra a cha ve” e fo ca na fa se se mi fi nal do 
Ma ra nhen se a par tir des ta quar ta-fei- 
ra (9). O Tri co lor en tra em cam po às 
15h30 no Es tá dio Pi nhei rão, em  São 
Ma teus, pa ra en fren tar o Ju ven tu de 
Sa mas, no pri mei ro jo go en tre as du as 
equi pes. O se gun do se rá no dia 16,  
em São Luís.

O ven ce dor da par ti da de ho je da rá 
gran de pas so pa ra ser um dos fi na lis- 
tas da com pe ti ção e en fren tar Mo to 
ou São Jo sé. Um em pa te dei xa tu do 
pa ra ser de ci di do no jo go da vol ta. O 
re gu la men to de ter mi na que em ca so 
de igual da de nos pla ca res do con fron- 
to, a de ci são se rá co nhe ci da por meio 
da co bran ça de ti ros li vres di re tos da 
mar ca pe nal.

O téc ni co Léo Con dé não quis an te- 
ci par qual o ti me que de ve rá co lo car 
em cam po. Aliás, es sa prá ti ca já se tor- 
nou uma ro ti na do trei na dor des de 
seu re tor no ao Tri co lor. Na se ma na 
pas sa da, ele de ci diu não mais in for- 
mar nem mes mo a lis ta dos jo ga do res 
que fa zem par te das de le ga ções.

A equi pe que atu ou con tra o Amé ri- 
ca-MG co me çou com Gus ta vo; Luís 
Gus ta vo, Joé cio, Da ni el Fe li pe e João 
Vic tor; Vi ni cius Kiss, An dré Luís, Mar- 
ci nho e Rob son Du ar te; Gus ta vo Ra- 
mos e Caio Dan tas. Mais oi to jo ga do- 
res fo ram li be ra dos pe lo De par ta- 
men to Mé di co e es tão à dis po si ção do 
téc ni co bo li vi a no.

Na úl ti ma opor tu ni da de em que as

Ar bi tra gem

SAMPAIO ESTÁ EM BUSCA DE MAIS UMA VITÓRIA APÓS A RETOMADA PÓS-PANDEMIA

 LUCAS ALMEIDA

du as equi pes se en fren ta ram, o Sam- 
paio apli cou uma go le a da no Ju ven tu- 
de por 5 a 1, na se gun da fa se da com- 
pe ti ção. Con dé, téc ni co tri co lor, no 
en tan to, aler ta pa ra o fa to de que na- 
que la oca sião o que acon te ceu foi atí- 
pi co. “Sa be mos que vai ser um jo go di- 
fí cil, ár duo e te mos que ser bem or ga- 
ni za dos  e for tes pa ra tra zer mos um 
bom re sul ta do”, ana li sou.

No Cam pe o na to Ma ra nhen se, o 
Sam paio Cor rêa fi cou em se gun do lu- 
gar ao fim da pri mei ra fa se clas si fi ca- 
tó ria com 16 pon tos ga nhos e cin co vi- 
tó ri as, uma der ro ta e um em pa te, nos  
se te jo gos. Já o Ju ven tu de, após a dis- 

pu ta da re pes ca gem, com o mes mo 
nú me ro de jo gos al can çou os 12 pon- 
tos, qua tro vi tó ri as,  ze ro em pa te e 
três der ro tas.

A Co mis são Es ta du al de Ar bi tra-
gem do Fu te bol (Ce af)  de sig nou Ra- 
nil ton Oli vei ra de Sou sa (ár bi tro), ten-
do co mo as sis ten tes Antô nio Adri a no 
de Oli vei ra e  Adri a na Oli vei ra Car va- 
lho.

Maykon Nu nes se rá o quar to ár bi-
tro e Rai mun do Ben ja min Si mas Ju ni-
or o de le ga do da Fe de ra ção Ma ra-
nhen se de Fu te bol (FM).

ESTADUAL

Moto tenta corrigir as falhas para semifinal

A EQUIPE DO MOTO SENTIU BASTANTE A FALTA DE RITMO DE JOGO, QUE É JUSTIFICADA DEVIDO AO LONGO PERÍODO SEM JOGAR

Após o em pa te sem gols, na tar de
do úl ti mo sá ba do, jo ga do res do Mo to
têm o res tan te da se ma na pa ra cor ri- 
gir as fa lhas ve ri fi ca das no pri mei ro
jo go a fim de evi tar um no vo re sul ta do
sur pre en den te di an te do São Jo sé,  na
se gun da par ti da da fa se se mi fi nal do
Cam pe o na to Ma ra nhen se. As du as
equi pes vol ta rão a se en fren tar na
pró xi ma se gun da-fei ra, às 21h, no Es- 
tá dio Cas te lão.

De um mo do ge ral, a igual da de no
mar ca dor foi de mui ta la men ta ção,
prin ci pal men te, pe lo des per dí cio da
pe na li da de má xi ma por par te do meia
An cel mo, ain da no pri mei ro tem po,
quan do es te chu tou pa ra fo ra.

A equi pe ru bro-ne gra sen tiu bas- 
tan te a fal ta de rit mo de jo go,  que é
jus ti fi ca da de vi do ao lon go pe río do
au sen te dos gra ma dos (30 di as). O ti- 
me ha via jo ga do pe la úl ti ma vez no
dia 4 de agos to,  con tra o MAC.

Na atu al fa se de pre pa ra ção pa ra a
par ti da de ci si va di an te do Pei xe Pe- 
dra,  o téc ni co De jair Fer rei ra vai ten- 
tar mon tar um es que ma ofen si vo ca- 
paz de que brar as li nhas do ad ver sá- 

rio,  que nos úl ti mos jo gos não mu dou
sua ma nei ra de atu ar na de fen si va e
jo gan do “por uma bo la” pa ra mo vi- 
men tar o pla car. O pre pa ra dor mo ten- 
se  tam bém vai in ten si fi car os trei na- 
men tos de co bran ças de pe na li da des
má xi mas, pois o São Jo sé mos trou no
con fron to com o Im pe ra triz, que tem
bons ba te do res e um óti mo ín di ce de
apro vei ta men to.

Pa ra a se gun da par ti da di an te dos
azu li nos de São Jo sé de Ri ba mar, o Pa- 
pão já po de rá con tar com o ata can te
Ge or ge Ha mil ton, ti tu lar da po si ção.
Seus subs ti tu tos não cor res pon de ram
às ex pec ta ti vas. Em prin cí pio, es ta se- 
rá a úni ca al te ra ção que de ve rá ser fei- 
ta na for ma ção ini ci al. É pos sí vel,
tam bém, que ha ja mo di fi ca ções no
se tor de meio-cam po. De jair quer
mais efi ci ên cia na mar ca ção e mai or
apro xi ma ção com o ata que.  Pa ra is so,
o trei na dor po de rá con tar com o meia
Pa trick, ca so es te se en con tre em bo as
con di ções fí si cas, em  pe lo me nos
uma eta pa da par ti da.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol ( CBF), di vul gou mo di fi ca ção na
par ti da Mo to Club x São Rai mun do-
RR, pe la Sé rie D do Cam pe o na to Bra- 
si lei ro.

O jo go que es ta va mar ca do pa ra o
dia 15 de ou tu bro, às 21h, foi an te ci- 
pa do pa ra 14, às 20h (quar ta-fei ra), no
Es tá dio Cas te lão em São Luís. O mo ti- 
vo da an te ci pa ção foi pa ra pre ser var
in ter va lo re gu la men tar en tre par ti das
do Mo to Club.

A ta be la di vul ga da pe la CBF no úl ti- 
mo fim de se ma na mos tra que o Pa- 
pão aguar da o ven ce dor da sé rie en tre
Ba ré (RR) e Ypiranga (AP), pe la fa se
pre li mi nar, pa ra sa ber quem se rá o
ad ver sá rio da es treia. No Es tá dio Cas-
te lão,  o Pa pão fa rá sua pri mei ra apre- 
sen ta ção na Sé rie D no dia 27 de se- 
tem bro, às 17h, di an te do Si nop (MT).

O Ru bro-Ne gro es tá no Gru po 2, 
jun ta men te com Ju ven tu de Sa mas
(MA), Al tos (PI), Si nop-MT), San tos
(AP), Ri ver (PI), São Rai mun do (RR) e
o ven ce dor do con fron to Ba ré x
Ypiranga. (NP)

Re for ços

JUVENTUDE

Marlon Cutrim
ainda tem dúvidas

MARLON DEVE DEFINIR EQUIPE QUE ENTRA EM CAMPO HOJE

Pa ra o jo go des ta tar de no Es tá dio Pi nhei rão, o Ju ven- 
tu de Sa mas ain da  tem al gu mas dú vi das pa ra de fi nir a
for ma ção ini ci al. O téc ni co Mar lon Cu trim in for mou a O
Im par ci al que, pro va vel men te, os on ze jo ga do res só te- 
rão seus no mes di vul ga dos na ma nhã de ho je (9). “Te- 
nho dois atle tas que ain da es tão no De par ta men to Mé- 
di co. São eles, o meia Már cio Di o go que já es tá vol tan do,
e o ata can te Mar ci a no. Por is so, só pos so de fi nir a equi- 
pe na quar ta-fei ra (ho je) pe la ma nhã. Se eles não es ti ve- 
rem em con di ções de jo go te re mos que to mar ou tro ru- 
mo na es ca la ção”, in for mou.

Até aqui, nos trei na men tos,  o téc ni co tem fei to va ri a- 
ções com a en tra da de Var gas no lu gar de Már cio Di o go
e, pa ra a va ga de Mar ci a no, o ti tu lar se ria Ra fa el. Há ain- 
da um pro ble ma na za ga,  on de Wesley es tá ma chu ca do.

À dis po si ção de Mar lon Cu trim es tão os se guin tes jo- 
ga do res: Igor e Ma teus (go lei ros); Be tão, An der son Ala- 
go a no e De dé (za guei ros); Vi vi co e Di e go Re nan (la te- 
rais-di rei to); Chi co Ba la (la te ral-es quer do); Rô mu lo Fer- 
rei ra, Ale mão,  Do da e Vi tor Sal va dor e  Var gas (meio-
cam po) Go ti nha, Ín dio Po ti guar, Clé ber Pe rei ra, Ti a go e
Ni ke (ata can tes). “Sa be mos que a equi pe do Sam paio é
for te prin ci pal men te pa ra o Cam pe o na to Ma ra nhen se,
te mos que ser cau te lo sos, mas va mos bus car a vi tó ria”,
fi na li za Mar lon Cu trim.

Pa ra as dis pu tas do Bra si lei ro, o Ju ven tu de Sa mas
con fir mou a con tra ta ção do meio-cam po Hil ti nho, 34
anos, ex-Sam paio, Náu ti co, Paysandu e Fer ro viá rio-CE,
que es ta va no Ser gi pe.  Tam bém foi con tra ta do o ata can- 
te Alex san dro, 25 anos,  for ma do no Bahia, que de fen- 
deu o Pi nhei ro no Cam pe o na to Ma ra nhen se. (N.P)

SÉRIE C

Imperatriz procura
um novo treinador

O IMPERATRIZ PERDEU A ÚLTIMA PARTIDA NA SÉRIE C 

O Im pe ra triz  po de rá anun ci ar ofi ci al men te, ho je, o
no me do no vo trei na dor. O mais co ta do, ini ci a len te, é o
co nhe ci do Es te vam So a res, que te ve pas sa gens por Pal- 
mei ras, Gua ra ni, Pon te Pre ta, Bo ta fo go-SP e Ce a rá.

Após a der ro ta em  ca sa por 2 a 1 pa ra o Bo ta fo go-PB,
no úl ti mo sá ba do, pe la Sé rie C do Cam pe o na to Bra si lei- 
ro, o Ca va lo de Aço anun ci ou a dis pen sa do téc ni co Luís
dos Reis.

A res ci são foi in for ma da por meio de uma no ta ofi ci- 
al: “A di re to ria da So ci e da de Im pe ra triz de Des por tos co- 
mu ni ca que Luís dos Reis não é mais o téc ni co da equi pe.
O clu be agra de ce os seus tra ba lhos pres ta dos e de se ja mos
su ces so na car rei ra”, pu bli cou o clu be nas re des so ci ais.

Luís dos Reis fi cou pou co mais de um mês no car go,
co man dou a equi pe cin co ve zes, com três der ro tas, um
em pa te e ape nas uma vi tó ria. Na Sé rie C, a equi pe ca va- 
li nha ter mi nou a ro da da na pe núl ti ma co lo ca ção do
Gru po A, com ape nas um pon to con quis ta do em três jo- 
gos, aci ma ape nas do Tre ze. A tor ci da vem  pro tes tan do
des de a eli mi na ção no Es ta du al, pe lo São Jo sé.

No pró xi mo sá ba do, o Im pe ra triz vai a Be lém en fren- 
tar o Paysandu, na Cu ru zu, pe la sex ta ro da da da Sé rie D
do Cam pe o na to Bra si lei ro. (N.P)

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020
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Atacante de 20 anos viajou para Portugal já nesta terça-feira e, portanto, não joga mais
pelo Flu e é desfalque para o clássico com o Flamengo, hoje, no Maracanã

FLUMINENSE

Porto atravessa negócio
e acerta com Evanilson

E
va nil son es tá de ma las pron- 
tas pa ra Por tu gal. O Por to
atra ves sou as ne go ci a ções do
Crystal Pa la ce, da In gla ter ra, e

acer tou a con tra ta ção do ata can te, de
20 anos, que já vi a jou on tem, ter ça-
fei ra e, por tan to, não jo ga mais pe lo
Flu mi nen se. O no vo vín cu lo do atle ta
se rá vá li do por cin co tem po ra das.

A in for ma ção de que Eva nil son vi a- 
ja ria pa ra Por tu gal ain da nes ta ter ça
foi da da ini ci al men te por Mar ce lo Jo- 
rand e con fir ma da pe lo ge, que apu- 
rou tam bém que o clu be de des ti no é
o Por to.

Vi ce-ar ti lhei ro do Flu mi nen se na
tem po ra da, com no ve gols em 24 jo- 
gos, Eva nil son já ha via re ce bi do pro- 
pos ta do “City Fo ot ball Group”, gru po
que ad mi nis tra o Man ches ter City, da
In gla ter ra, e ou tros clu bes ao re dor do
mun do, e do Crystal Pa la ce, que tam- 
bém dis pu ta a Pri mei ra Di vi são do fu- 
te bol in glês. Além dis so, o jo vem foi
son da do por ti mes bra si lei ros, co mo o

In ter na ci o nal.
O Flu mi nen se emi tiu no ta ofi ci al

so bre a saí da do cen tro a van te e in for- 
mou que “per ma ne ce rá com 6% de di- 
rei tos econô mi cos so bre o per cen tu al
do Tom ben se nu ma fu tu ra ven da que
se ja re a li za da pe lo clu be por tu guês”.

O Tri co lor, ago ra, re ce be rá ape nas
30% do va lor da ne go ci a ção. Is so por- 
que o jo ga dor per ten ce ao Tom ben se,
de Mi nas Ge rais, clu be li ga do a Edu ar- 
do Uram, um de seus em pre sá ri os, e
es ta va em pres ta do ao Flu. O clu be de
La ran jei ras de tém ape nas 10% dos di- 
rei tos econô mi cos e tem di rei to a 20%
de ta xa de vi tri ne, que va le ria ca so o
jo ga dor fos se ven di do até o fim de
2021, quan do ter mi na ria o em prés ti- 
mo, por is so não pô de acei tar ou re cu- 
sar qual quer pro pos ta.

Eva nil son che gou à ba se do Flu mi- 
nen se em 2013, após ser des co ber to
no Es ta ção, do Ce a rá. O ata can te, que
co me çou atu an do pe los la dos do ata- 
que, te ve pas sa gem pe lo Sa mo rin, an- 
ti go pro je to tri co lor na Es lo vá quia, e
ex plo diu no ano pas sa do, seu úl ti mo
de sub-20, quan do se tor nou ar ti lhei- 
ro dos cam pe o na tos Ca ri o ca e Bra si- 
lei ro da ca te go ria. Ele su biu pa ra o
pro fis si o nal no fim de 2019 e es te ano
se tor nou um dos prin ci pais jo ga do- 
res do ti me.

No se gun do se mes tre do ano pas- 
sa do, sem che gar a um acor do pa ra re- 
no va ção com o Flu mi nen se, cu jo vín- 
cu lo se en cer ra va em fe ve rei ro de
2020, Eva nil son as si nou um pré-con- 
tra to com o Tom ben se, clu be ge ren ci- 
a do por Edu ar do Uram, um de seus
re pre sen tan tes. Na épo ca, ele che gou
a ne go ci ar com o Ben fi ca, de Por tu gal,

mas as tra ta ti vas não avan ça ram.
Com is so, acer tou a per ma nên cia no
Flu atra vés de um em prés ti mo. O Tri-
co lor, an te ri or men te, pos suía 60% do
ata can te.

Eva nil son é mais uma aqui si ção do
agen te por tu guês Jor ge Men des, que
pra ti ca men te “con tro la” o fu te bol eu- 
ro peu. Men des é o do no da “Ges ti fu- 
te”, uma das mai o res em pre sas de
ges tão de car rei ras do fu te bol que tem
en tre seus cli en tes Cris ti a no Ro nal do,
Di Ma ría, João Fé lix, Mou ri nho… O
jo vem ata can te já des per ta a aten ção
dos scouts da “Ges ti fu te des de” 2019.

Ve ja a no ta do Flu na ín te gra:
“Con for me in for ma do ao Flu mi nen se
pe lo clu be de ten tor dos di rei tos fe de ra- 
ti vos do atle ta, o ata can te Eva nil son
acer tou sua trans fe rên cia pa ra uma
equi pe de Por tu gal. O Flu mi nen se ti- 
nha 10% de di rei tos econô mi cos do
atle ta e 20% de ta xa de vi tri ne, ra zão
pe la qual fi ca rá com 30% do re sul ta do
fi nan cei ro ob ti do pe la Tom ben se (MG)
na ven da pa ra o clu be por tu guês. O
Tri co lor per ma ne ce rá com 6% de di-
rei tos econô mi cos so bre o per cen tu al
da Tom ben se nu ma fu tu ra ven da que
se ja re a li za da pe lo clu be por tu guês. O
Flu mi nen se in for ma ain da que ten tou
a per ma nên cia do atle ta até o fi nal do
Cam pe o na to Bra si lei ro, mas o clu be
por tu guês não fle xi bi li zou e exi giu a
ida do atle ta de for ma ime di a ta.

O Flu mi nen se es cla re ce ain da que
não es tá di vul gan do o clu be de des ti-
no do atle ta a pe di do da di re to ria da
re fe ri da equi pe, que pre ten de anun ci- 
ar a con tra ta ção do atle ta de for ma ex- 
clu si va atra vés dos ca nais de co mu ni- 
ca ção”.

PARA O CLÁSSICO

BH continua sendo
desfalque no Fla

ATACANTE ESTÁ HÁ 9 DIAS SEM FAZER ATIVIDADE NO CAMPO

O elen co do Fla men go te ve fol ga na úl ti ma se gun da-
fei ra (7) e vol tou a trei nar on tem, de olho no Fla-Flu de
ho je, às 21h30, no Ma ra ca nã, em par ti da vá li da pe la 9ª
ro da da do Bra si lei rão.

Por ou tro la do o ata can te Bru no Hen ri que foi até o Ni- 
nho do Uru bu na fol ga pa ra mais uma ses são de tra ta- 
men to pa ra ten tar cu rar o ede ma no jo e lho di rei to.

Há 9 di as sem tra ba lho no cam po, no en tan to, ele ain- 
da fi ca rá fo ra do clás si co com o Flu mi nen se.

A es pe ran ça é de que Bru no Hen ri que me lho re e te- 
nha chan ce de atu ar con tra o Ce a rá, no pró xi mo do min- 
go (13), no Es tá dio Cas te lão, na ca pi tal For ta le za. Até
ago ra, o téc ni co Domènec Tor rent ado tou co mo es tra té- 
gia es ca lar ape nas atle tas que não es ti ve rem mais com
qual quer dor.

Além de Bru no Hen ri que, o Fla men go ga nhou ou tro
pro ble ma pa ra o sis te ma ofen si vo. Pe dro Ro cha te ve
uma le são na co xa es quer da na vi tó ria so bre o For ta le za
e ain da não tem pre vi são de re tor no.

Com is so, Do me tem co mo prin ci pais op ções ofen si- 
vas pa ra o Fla-Flu Ga bi gol, Pe dro, Mi cha el e Vi ti nho,
além de Lin coln que en trou du ran te a úl ti ma par ti da.

O Fla men go é o quin to co lo ca do do Bra si lei ro com 14
pon tos, três me nos do que o lí der In ter na ci o nal.

DECISÃO JUDICIAL

Bruno terá que usar tornozeleira

BRUNO FERNANDES TERÁ QUE USAR TORNOZELEIRA ASSIM QUE FOR INTIMADO PELA JUSTIÇA

A jus ti ça do Acre de ter mi nou que Bru no
Fer nan des, go lei ro Rio Bran co-AC, fa ço
uso da tor no ze lei ra ele trô ni ca de for ma
inin ter rup ta du ran te o cum pri men to de
sua pe na em re gi me se mi a ber to, in clu si ve
du ran te trei na men tos e jo gos do clu be.

A de ter mi na ção as si na da pe lo juiz da
Va ra de Exe cu ções Pe nais, Hu go Tor qua to,
aten de a um pe di do Mi nis té rio Pú bli co do
Acre (MP-AC). O juiz con si de rou o fa to que
to dos os re e du can dos em re gi me se mi a- 
ber to no es ta do usam o equi pa men to, e
que Bru no não se ria pri vi le gi a do por ser
pú bli co.

O go lei ro foi con de na do a 20 anos e 9
me ses de pri são pe lo ho mi cí dio tri pla men- 
te qua li fi ca do de Eli za Sa mu dio e pe lo se- 

ques tro e cár ce re pri va do do fi lho Bru ni- 
nho.

Ele de ve co me çar a usar a tor no ze lei ra
as sim que for in ti ma do pe la jus ti ça. Se a
de fe sa de Bru no con se guir pro var que o
equi pa men to atra pa lha o tra ba lho, o pe di- 
do po de rá ser ana li sa do.

GP DA ITÁLIA

Acidente marcado por desaceleração

A BATIDA NO MURO DE PROTEÇÃO RESULTOU EM IMPACTO DE 17.7 VEZES A FORÇA DA GRAVIDADE

O aci den te de Char les Le clerc no GP da
Itá lia, no úl ti mo do min go, não foi as sus ta- 
dor ape nas pe las ima gens da ba ti da vi o- 
len ta da Fer ra ri con tra o mu ro da cur va
Pa ra bo li ca, mas tam bém pe las es ta tís ti- 
cas do o in ci den te que in ter rom peu a cor- 
ri da por 30 mi nu tos pa ra re pa ro da bar rei- 
ra de pneus.

A ba ti da da Fer ra ri do mo ne gas co com
o mu ro de pro te ção re sul tou em um im- 
pac to de 17.7 ve zes a for ça da gra vi da de.
Le clerc per deu o con tro le do car ro na úl ti- 
ma cur va da pis ta, fei ta em sex ta mar cha e
so freu uma de sa ce le ra ção de 220 km/h
até a inér cia em 3s88.

Pa ra efei to de com pa ra ção, de acor do
com o grá fi co abai xo, as for ças ex pe ri- 

men ta das por Le clerc ao lon go de uma
vol ta no ve loz cir cui to de Mon za não che- 
ga vam a 4 ve zes a for ça da gra vi da de.

Um for tís si mo aci den te in ter rom peu o
Gran de Prê mio da Itá lia. Ape sar da vi o lên- 
cia do im pac to, Le clerc saiu so zi nho do
car ro e cor reu pa ra vol tar aos bo xes, mas
te ve de fa zer exa mes de ro ti na no cen tro
mé di co.

Le clerc ha via lar ga do em 13º e, após fa- 
zer a tro ca de pneus, foi be ne fi ci a do por
uma en tra da do safety car pa ra a re ti ra da
do car ro de Ke vin Mag nus sen (Ha as), já
que seus ad ver sá ri os pa ra ram nos bo xes
du ran te a ban dei ra ama re la. Na re lar ga da,
o mo ne gas co pu lou pa ra o quar to lu gar,
mas lo go de pois so freu o aci den te.

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020
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Hoje é comemorado o Dia da Velocidade e por isso listamos os principais filmes sobre o
tema

VE LO ZES & FU RI O SOS

MAD MAX: ES TRA DA DA FÚ RIA

FÚ RIA SO BRE RO DAS

RUSH – NO LI MI TE DA EMO ÇÃO

EM RIT MO DE FU GA

Chan ce de re den ção

ACELERA

Filmes para ver no
Dia da Velocidade

P
a ra os apai xo na dos por ve lo- 
ci da de e por car ros, na da me- 
lhor do que po der as sis tir di- 
ver sos mo de los e po de ro sos

mo to res nos fil mes de cor ri da, en vol- 
vi dos em mui ta ação e aven tu ra. O
que vo cê pre fe re fa zer nes se fim de se- 
ma na: vi ver a ex pe ri ên cia de uma ele- 
tri zan te cor ri da de Fór mu la 1, fu gir da
po lí cia em car ros chei os de ni tro, ver
to dos os mo de los de car ro que vo cê
so nha em ter se rem man da dos pa ra o
es pa ço em ex plo sões e ba ti das no Dia
da Ve lo ci da de.

 Sen do as sim, de ci di mos pre pa rar
uma lis ta com al guns dos fil mes mais
ve lo zes da his tó ria do ci ne ma. Aper- 
tem os cin tos!

Na sé rie Ve lo zes & Fu ri o sos ne- 
nhum dos per so na gens par ti ci pa de
qual quer ti po de ca te go ria do au to- 
mo bi lis mo, mas is to não sig ni fi ca que
eles não te nham ve lo ci da de no san- 
gue. Es pe ci al men te Do mi nic To ret to
(Vin Di e sel), que ado ra par ti ci par de
um pe ga com car ros pos san tes. O fil- 
me ori gi nal foi lan ça do em 2001 e des- 
de en tão vi e ram oi to sequên ci as, sen- 
do que a mais re cen te, Ve lo zes & Fu ri- 
o sos 8, foi lan ça da em 2017.

O quar to lon ga es tre la do pe lo si len- 
ci o so guer rei ro Max (Tom Hardy) é
uma imen sa ca ça da au to mo bi lís ti ca.

O ce ná rio pós-apo ca líp ti co, os veí cu- 
los mons tru o sos, a pre sen ça de um
mú si co com uma gui tar ra fla me jan te,
a cons tru ção de uma das mai o res he- 
roí nas da sé ti ma ar te, a Im pe ra triz Fu- 
ri o sa (Char li ze The ron), e o fa to de
que a per se gui ção ter mi na em uma
tem pes ta de cós mi ca de pro por ções
bí bli cas, ele vam Es tra da da Fú ria ao
pa ta mar de um dos me lho res fil mes
de ação de to dos os tem pos. 

Va le lem brar tam bém que o di re tor
Ge or ge Mil ler cri ou a mai o ria das ce- 
nas com o mí ni mo de efei tos di gi tais,
pre fe rin do in ves tir em efei tos prá ti- 
cos.

Sob a em ba la gem de mui ta vi o lên- 
cia, Fú ria So bre Ro das é es ti lo so do
pri mei ro ao úl ti mo mi nu to. Es tre la do
por Ni co las Ca ge e Am ber He ard, o
lon ga é tão lou co que por ve zes pro vo- 
ca bo as gar ga lha das. Trash as su mi do,
o fil me traz Mil ton (Ca ge), um ho mem
que vol ta do in fer no — li te ral men te —
pa ra se vin gar do lí der de uma sei ta
sa tâ ni ca (Billy Bur ke), que ma tou sua
fi lha e se ques trou sua ne ta. Pa ra com- 
ple tar, o be bê em bre ve se rá sa cri fi ca- 
do em um cul to. Na aven tu ra há ain da
Pi per (He ard), uma ex-gar ço ne te boa
de bri ga e e o Con ta dor (Wil li am Fi- 
cht ner), um re pre sen tan te do demô- 
nio em pes soa que veio à Ter ra pa ra
tra zer de vol ta o fu gi ti vo. Apro vei te
que Fú ria So bre Ro das es tá dis po ní vel
no Te le ci ne Play pa ra con fe rir es ta co- 

mé dia sur re al men te di ver ti da.

Du ran te os anos 70, a Fór mu la 1 foi
im pul si o na da pe la com pe ti ção en tre
Ni ki Lau da e Ja mes Hunt. Com mé to- 
dos bem di fe ren tes, os dois dis pu ta-
ram pe los mes mos prê mi os com ma-
no bras ca da vez mais pe ri go sas. Em
Rush – No Li mi te da Emo ção os ato res
Da ni el Brühl e Ch ris Hemsworth de- 
ram vi da aos pi lo tos. O fil me acom pa- 
nha os bas ti do res do cam pe o na to de
Fór mu la 1 em 1976, on de Lau da so- 
freu um gra ve aci den te, que bran do
vá ri os os sos e dei xan do seu ros to des- 
fi gu ra do por con ta de quei ma du ras.
Ape sar da gra vi da de do ocor ri do, ele
re tor nou ao cam pe o na to 42 di as. O
tri cam peão fa le ceu em maio des te
ano, aos 70 anos.

Com óti mas ce nas de per se gui ção e
ação, Em Rit mo de Fu ga con ta a his tó- 
ria de Baby (An sel El gort), um jo vem
pre ci sa ou vir mú si cas o tem po to do
pa ra si len ci ar o zum bi do que per tur-
ba seus ou vi dos des de um aci den te na
in fân cia. Pi lo to de fu ga ofi ci al dos as- 
sal tos de Doc (Ke vin Spacey), ele não
vê a ho ra de dei xar o car go, prin ci pal- 
men te quan do per ce be que es tá apai-
xo na do pe la gar ço ne te De bo ra (Lily
Ja mes).

 Cu ri o si da de: a tra ma do lon ga foi
ins pi ra da no cli pe da mú si ca “Blue
Song”, de Mint Royale.

KARATÊ KID

Ator de Cobra Kai comemora redenção

“JOHNNY É O OPOSTO DE QUEM EU REALMENTE SOU.”

A fran quia Ka ra tê Kid des per ta uma
car ga de nos tal gia pa ra aque les com
mais de uma cer ta ida de, e ver a sé rie
de ri va da en con trar um no vo lar na
Net flix tor na ain da mais fá cil pa ra os
fãs dos fil mes ori gi nais acom pa nha- 
rem a sa ga.

Co bra Kai, que é uma es pé cie de
sequên cia dos FIl mes de Ka ra tê Kid,
era an te ri or men te exi bi da no
YouTube, mas foi ad qui ri da pe la Net- 
flix an tes do lan ça men to de sua ter- 
cei ra tem po ra da.

Wil li am Zab ka, que

in ter pre tou Johnny

La wren ce no fil me

ori gi nal de 1984 e

re pri sa seu pa pel na

sé rie, dis se que foi

“in crí vel” se re co nec tar

com o per so na gem.

Foi uma re co ne xão in crí vel”, dis se
ele ao New York Post. “Ka ra tê Kid tem
si do uma gran de par te da mi nha vi da
por to do es se tem po, e dar a Johnny
mais di men são e hu ma ni da de tem si- 
do emo ci o nan te.”

“Johnny é o opos to de quem eu re- 
al men te sou. Mas na ce na fi nal do fil- 
me Ka ra tê Kid, quan do ele en tre ga o
tro féu a Danny… Eu pen sei que ele re- 
al men te tem um nú cleo mui to bom.”

Zab ka ex pli cou que Johnny te ve um
co me ço de vi da di fí cil, mas ele es tá
“no ca mi nho pa ra sua pró pria ver são
de re den ção” na sé rie Co bra Kai.

“Ele es tá ten tan do des co brir as coi- 
sas e es que cer seu pas sa do e mu dar e
cres cer. Is so é o que é tão in crí vel pa ra
mim so bre o que os es cri to res ze ram
com o per so na gem.”

É

Ele acres cen tou: “É mui to gra ti can- 
te pa ra um ator in ter pre tar al guém
que não é to tal men te bom ou mau.”

Co bra Kai se gue os ri vais Da ni el La- 
Rus so (Ralph Mac chio) e Johnny La-
wren ce do fil me ori gi nal, que es tão
se guin do ca mi nhos mui to di fe ren tes
na vi da ago ra que são adul tos.

Johnny pas sou por tem pos di fí ceis,
mas de ci diu abrir seu pró prio do jo,
Co bra Kai, pa ra en si nar ca ra tê a um
gru po de ado les cen tes que so frem
bullying.

En quan to is so, Da ni el se tor nou
um ven de dor de car ros de su ces so e
um ho mem de fa mí lia de di ca do, mas
ele co me ça a en con trar seu ca mi nho
de vol ta ao mun do das ar tes mar ci ais
ao se re co nec tar ao es pí ri to de seu
sen sei dos fil mes, Nariyoshi Miyagi
(Pat Mo ri ta).

As du as pri mei ras tem po ra das de
Co bra Kai es tão dis po ní veis pa ra
trans mis são na Net flix ago ra, com a
ter cei ra tem po ra da che gan do ape nas
em 2021.

 

SENEGAL

Akon quer criar
“Wakanda real”

MÚSICO QUER CRIAR “AKON CITY” NO SENEGAL

O mú si co Akon re ve lou seus pla nos pa ra a cons tru ção
da Akoncity, que pro me te ser a “Wa kan da da vi da re al”,
ci da de fu tu ris ta mos tra da em Pan te ra Ne gra. Se gun do o
mú si co, o pro je to foi pen sa do an tes do lan ça men to da
pro du ção da Mar vel, mas a Wa kan da mos tra da no lon ga
foi qua se uma “con fir ma ção” e ele se sen te hon ra do com
a com pa ra ção.

A re a li za ção do pro je to tem o va lor de US$ 6 bi lhões e
a cons tru ção de ve co me çar em 2021 em Se ne gal. “Que- 
re mos que a Akoncity se ja o co me ço do fu tu ro da Áfri ca.
Nos sa ideia é cons truir uma ci da de fu tu rís ti ca que in- 
cor po re as tec no lo gi as mais re cen tes, crip to mo e das, e
tam bém o fu tu ro de co mo a so ci e da de afri ca na de ve se
tor nar”, afir mou o mú si co du ran te o lan ça men to do
pro je to ao la do de au to ri da des do país. A ideia é que o
lo cal te nha sua pró pria crip to mo e da, a Akoin, e que as
mo vi men ta ções se jam fei tas por ce lu lar.

O país Wa kan da foi apre sen ta do nos qua dri nhos da
Mar vel na dé ca da de 60. A na ção fic tí cia é car re ga da de
con cei tos do afro fu tu ris mo, que une tec no lo gia avan ça- 
da e tra di ções afri ca nas, exa ta men te co mo o pro je to de
Akon.

Nos ci ne mas, o Pan te ra Ne gra foi in ter pre ta do por
Chadwick Bo se man, que mor reu no úl ti mo dia 28 de
agos to em de cor rên cia de um cân cer no có lon.

CARCARÁ E ROSA

Minidocumentário sobre
música do Natiruts

IZABELLA ROCHA CONTA  PROCESSO DE ARRANJO DA CANÇÃO

De pois de gra var uma no va ver são da mú si ca O car ca- 
rá e a ro sa, de Ale xan dre Car lo, vo ca lis ta e gui tar ris ta do
Na ti ruts, Iza bel la Ro cha con ta o pro ces so de ar ran jo da
can ção, mais vol ta do pa ra o jazz, no mi ni do cu men tá rio
Um no vo voo- o car ca rá e a ro sa. Des ta vez, a com po si- 
ção le va a as si na tu ra de Iza bel la e do pi a nis ta Re na to
Vas con cel los e tem uma to na li da de di fe ren te do que
sem pre foi can ta da pe la ar tis ta.

A can to ra par ti ci pou do pro ces so de cri a ção do Na ti- 
ruts e da ban da In Na tu ra, ao la do de Bru no Dou ra do, na
per cus são, e Ki ko Pé res, na gui tar ra, gra van do di ver sos
ál buns du ran te a car rei ra. Em bo ra te nha se gui do car rei- 
ra so lo, com no vos es ti los, ela não dei xa de car re gar as
ori gens, ho me na ge an do a mú si ca O car ca rá e a ro sa,
que com ple ta 20 anos e re pre sen ta uma boa lem bran ça
da tra je tó ria.

O pri mei ro dis co so lo, Gaia, lan ça do em 2016, trou xe
a ins pi ra ção que re ce be do sa gra do fe mi ni no e da na tu- 
re za. Após se tor nar mãe de Ra fa el, Ga bri e la e Elis, a can- 
to ra compôs as can ções do pro je to com ba se no que vi- 
via e sen tia. O ál bum Bel la, o úl ti mo a ser lan ça do, mis- 
tu ra o iné di to com ver sões de mú si cas com sig ni fi ca do
es pe ci al pa ra can to ra, tra zen do in fluên cia de reg gae,
soul, jazz e bos sa no va.

Iza bel la Ro cha com par ti lha que en con tra no vas for- 
mas de se apre sen tar e vi ver a mú si ca, de vi do à pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus, mas não dei xa de la do a von- 
ta de de re a li zar um show ao vi vo, com a pre sen ça do pú- 
bli co. A ideia cen tral, no mo men to, é lan çar um mi ni do- 
cu men tá rio pa ra ca da uma das no ve mú si cas que com- 
põe o se gun do dis co so lo da ar tis ta.

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020

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

