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Governo Federal
retira urgência do
projeto de lei da
Reforma Tributária

Ciência mostra como
múmias e neandertais
fizeram parte da
evolução humana

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

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

NÚMERO ALARMANTE

Maranhão registra três
estupros por dia em 2020

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

DIA DA VELOCIDADE: Veja dicas de filmes de ação sobre o tema
PÁGINA 12

Saiba como solicitar o salário-maternidade

Sampaio e Juventude abrem semi do Estadual

Para a pessoa segurada que tem vínculo com carteira de trabalho, o saláriomaternidade deve ser solicitado diretamente ao empregador. Em nenhum
caso é necessária a intermediação de advogado, despachante ou outra pessoa.
PÁGINA 2

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

TEMPO E TEMPERATURA

APARTE
agora, Weverton?
APARTE ETransparentes
Antenas de alerta levantadas no círculo político em torno do governador Flávio Dino (PCdoB) diante das estratégias armadas pelo senador Weverton Rocha (PDT) com intuito de ampliar seu mapa eleitoral visando eleger o précandidato Neto Evangelista (DEM) à prefeitura de São Luís.
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FUNCIONAMENTO

ECONOMIA

Auxílioemergencial
melhorarendadepobres
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

Q

ual foi o impacto imediato
da pandemia da covid sobre
as classes econômicas brasileiras? Estudo da FGV Social esmiúça dados por regiões do
Brasil e por estados até julho de 2020.
Graças ao auxílio emergencial, a redução da pobreza foi maior nas regiões
onde havia mais necessitados, aponta
a pesquisa coordenada pelo economista Marcelo Neri. O número de pessoas que ganhavam até meio salário
mínimo caiu 28,7% no Nordeste, no
Norte (-25,12%) e no Centro-Oeste
(-17,01%).
Já no Sudeste, baixou 9,67%; no
Sul, 9,32%.Segundo o levantamento
de classes econômicas, a partir de dados factuais coletados durante a pandemia, a quantidade de pessoas consideradas pobres no Brasil ) caiu para
13,1 milhões entre 2019 e julho de
2020. Isso representa queda de
20,69%, ritmo muito superior ao observado em momentos de boom social no Brasil, como nos períodos seguintes ao lançamento dos planos de
estabilização, como o Cruzado, em
1986; e o Real, em 1994.
Em julho de 2020, o total de pessoas
que ganhavam até meio salário-mínimo era de 52,1 milhões de brasileiros,
ou 24,62% da população. Em 2019,
eram 65,2 milhões de pobres, ou
31,04%. “A taxa de pobreza na pandemia caiu 20,69% e cerca de 13,01 milhões de pessoas cruzaram essa linha
de renda”, constata a estatística. Já os

estratos com rendas per capita acima
de dois salários-mínimos perderam
5,8 milhões de pessoas em plena pandemia.
“Ambos os movimentos impulsionam o contingente populacional intermediário compreendido entre os
dois intervalos. Portanto, o miolo da
distribuição de renda tupiniquim
cresceu em cerca de 20,5 milhões de
pessoas, quase meia população argentina”, aﬁrma o levantamento.
O especialista em investimentos
Marcos Laplechade concorda com o
fato de que ocorreu uma diminuição
na pobreza no sentido restrito de renda, quando se olha que os mais pobres, uma camada da população que
convivia com rendimento abaixo de
meio salário-mínimo, passou a receber o auxílio emergencial de R$ 600.
“É nítido que há pessoas saindo da
miséria. Mas, a partir desse ponto,
concluir que reduziu a pobreza, na
minha concepção, é um pouco precipitado. O que retira as pessoas da pobreza é um sistema de produtividade,
pois o dinheiro é um sistema de troca.”
Ele reforça que o benefício é temporário. Se fosse mantido, haveria impacto expressivo nos índices de inﬂação, o que afetaria justamente a parcela de baixa renda e anularia esse
efeito de riqueza.

“Podemos observar, por exemplo, o
setor de alimentos puxando bem forte
os preços para cima. A alimentação é
uma base que consome muitos recursos das famílias brasileiras. Então,
mesmo que o governo conseguisse
manter o auxílio, em breve a inﬂação
subtrairia esses ganhos das famílias
que têm as rendas mais baixas”, conclui o economista.
Pnad Covid-19
Para além das mudanças de renda,
a Pnad Covid-19 de julho aponta efeitos diferentes da pandemia nos diferentes estratos econômicos. E o resultado do estudo revelou algo inesperado, de acordo com Marcelo Neri. O estrato mais pobre, alvo do auxílio
emergencial, apresenta taxas mais altas de isolamento social: 27,8% (com
renda inferior a meio mínimo) do grupo mantiveram-se rigorosamente isolados e 48,3% ﬁcaram em casa, saindo
apenas por necessidade básica.
“Estes resultados sugerem que o
auxílio emergencial impactou não só
a renda, mas também os comportamentos mais ajustados às necessidades impostas pela pandemia. Porém,
a manutenção deste auxílio não se
mostra ﬁscalmente sustentável”, destaca o responsável pelo levantamento. Ao considerar o total da população,
as estatísticas são de 23,3% e 43,6%,
respectivamente.

Câmara analisa projeto
que libera Ética
A Câmara dos Deputados pode analisar nesta quartafeira (9) projeto de resolução que permite o funcionamento do Conselho de Ética durante o estado de calamidade pública decretado por causa da covid-19. A sessão
do plenário está marcada para as 10h30.
Com a reabertura, o colegiado deve analisar o pedido
de representação contra a deputada Flordelis (PSD-RJ),
acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o
pastor Anderson do Carmo. Ele foi morto a tiros em junho do ano passado, em Niterói, região metropolitana
do Rio de Janeiro.
Como as atividades presenciais da Câmara estão suspensas desde março, em razão da pandemia do novo coronavírus, o corregedor, deputado Paulo Bengtson
(PTB-PA), apresentou um projeto de resolução para permitir a realização das reuniões do Conselho de Ética por
meio de videoconferência.
Segundo decisão da Mesa Diretora, a continuidade
dos trabalhos legislativos, possibilitada pelo sistema,
“mostrou a necessidade da eventual retomada das reuniões das comissões para deliberar sobre matérias inadiáveis”.
O texto que será analisado também prevê que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), possa autorizar o funcionamento de outras comissões permanentes
ou temporárias, a depender de condições técnicas e
operacionais e da evolução da pandemia de covid-19.
Essa liberação também depende do consenso entre os
líderes partidários e pode permitir a retomada das atividades da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a
comissão que analisará a reforma administrativa.
Nas reuniões presenciais, os colegiados deverão observar critérios de distanciamento social, permitindo-se
a presença nos plenários de um máximo de 25% dos integrantes.
O Conselho de Ética é formado por 42 deputados (21
titulares e 21 suplentes). Após o recebimento da representação pelo coleiado, o regimento interno da Câmara
determina o prazo de cinco sessões ordinárias para que
Flordelis apresente sua defesa por escrito.
Caberá ao presidente do colegiado, Juscelino Filho
(DEM-MA), deﬁnir o relator a partir de um sorteio de
uma lista tríplice, da qual são excluídos os deputados do
mesmo partido e do mesmo estado do alvo da representação.
Após a deﬁnição, o relator terá dez dias para apresentar um parecer no qual deverá recomendar o seguimento ou o arquivamento do processo.

INSS

PEDIDO

Como solicitar salário-maternidade

Governo retira urgência
da reforma tributária

BOLSONARO TIROU O PEDIDO DE URGÊNCIA DA REFORMA

É NECESSÁRIO TER INSCRIÇÃO NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) E FAZER UM CADASTRO PARA SER ACESSO AO SITE
Podem solicitar o benefício as muInteressados em pedir o benefício
do salário-maternidade, previsto na lheres que se afastam do trabalho por
Lei nº 8.213/1991, devem fazer a soli- causa do nascimento de ﬁlho e em racitação pela internet, no portal de zão de adoção ou de guarda judicial
atendimento Meu INSS. É necessário para ﬁns de adoção. Também têm diter inscrição no Instituto Nacional do reito as mulheres que precisaram pasSeguro Social (INSS) e fazer um cadas- sar por procedimento legal de aborto.
A Lei nº 12.873 prevê a possibilidatro para ser acesso ao site.
As regras e as condições para obter de de homens solicitarem o benefício.
“O salário-maternidade será devio benefício podem ser encontradas na
do ao adotante do sexo masculino,
página do INSS na internet.
De acordo com o INSS, “o atendi- para adoção ou guarda para ﬁns de
mento deste serviço será realizado a adoção”, diz instituto para casos de
distância, não sendo necessário o famílias monoparentais ou de pais
comparecimento presencial nas uni- homoafetivos.
O INSS também assinala a previsão
dades do INSS, a não ser quando solicitado para comprovação”. No mo- de pagamento “no caso de falecimenmento da comprovação, é necessário to do segurado, que tinha direito ao
apresentar uma série de documentos recebimento de salário-maternidade”
para o cônjuge ou companheiro sooriginais.
Para a pessoa segurada que tem brevivente, se este também possuir
vínculo com carteira de trabalho, o sa- “as condições necessárias à conceslário-maternidade deve ser solicitado são do benefício em razão de suas
diretamente ao empregador. Em ne- próprias contribuições.”
nhum caso é necessária a intermediação de advogado, despachante ou ou- Valores do benefício
O pagamento do salário maternitra pessoa.
dade é realizado por até 120 dias. O
cálculo do valor do benefício varia
Quem pode solicitar

conforme vínculo empregatício e a
condição da segurada. “Para a empregada ou trabalhadora avulsa, a Lei determina que o valor do benefício seja
no mesmo valor da sua remuneração
integral equivalente a um mês de trabalho”, informa o INSS.
No caso da empregada doméstica
em atividade, o INSS salienta que “a
Lei determina que o valor do benefício seja no mesmo valor do seu último
salário de contribuição.”
Para a segurada especial, o INSS
descreve que o valor mensal do benefício é de um salário-mínimo. Mas,
“caso efetue contribuições facultativamente, será o valor de 1/12 avos da
soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em um período
não superior a 15 meses.”
A contribuinte individual do INSS,
facultativa e desempregada – ainda
com status de segurada – terá direito a
1/12 avos da soma dos últimos 12 últimos salários de contribuição apurados em período não superior a 15 meses. Exemplos das formas de cálculo
do benefício estão disponíveis no site
do INSS.

O presidente Jair Bolsonaro retirou o pedido de urgência de tramitação da proposta de reforma tributária,
que foi entregue ao Congresso Nacional em julho. A
mensagem foi publicada em edição extra do Diário Oﬁcial da União.
“A urgência da CBS [Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços] trancaria a pauta e causaria
pressão desnecessária na discussão sobre o tema, que
continua prioritário, mas segue ritmo próprio na Comissão Mista da Reforma Tributária”, explicou a Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia,
em nota.
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.
Pela Constituição Federal, quando o presidente solicita urgência para análise de projetos de sua iniciativa, a
Câmara e o Senado têm 45 dias, cada Casa, para apreciar
a matéria. Caso isso não aconteça, o projeto passa a
trancar a pauta e as demais votações ﬁcam interrompidas, até que o texto seja votado. No caso da reforma tributária, o prazo terminaria amanhã (5).
O texto entregue ao Congresso é a primeira parte da
proposta do governo e trata apenas da uniﬁcação de impostos federais e estaduais num futuro Imposto sobre
Valor Agregado (IVA) dual.
O novo imposto prevê a uniﬁcação de diversos tributos em dois: um federal e outro regional. Em tese, tributos como os impostos sobre Produtos Industrializados
(IPI) e sobre Operações Financeiras (IOF) poderiam ser
uniﬁcados, mas, no nível federal, a proposta é que o IVA
fundirá o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição sobre o Financiamento da Seguridade Social
(Coﬁns).
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Eduardo Braide faz
reuniões em bairros
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

N

a sexta-feira, no lançamento da pré-candidatura a vereador do advogado e pedagogo Marcos Castro (PMN),
morador do bairro da Ilhinha que há
uma década desenvolve projetos sociais de assistência a idosos da periferia
de São Luís, Eduardo Braide destacou
a importância do trabalho desenvolvido pelas lideranças comunitárias.
“Marcos Castro presta um maravilhoso trabalho de assistência social comunitária. Se consegue realizar tudo
isso sem exercer cargo público, poderá fazer muito mais, caso conquiste
um mandato de vereador”, avaliou
ele.
No sábado, Eduardo Braide começou o dia em reunião com representantes do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde de São Luís (Sindacs). No encontro, o pré-candidato a
prefeito assinou uma Carta de Compromissos com as principais demandas da categoria, entre elas a correção
da defasagem no número de equipes
do programa Estratégia de Saúde da
Família e o enquadramento dos agentes comunitários de saúde no regime
trabalhista estatutário.
“Uma boa assistência à saúde é
aquela que evita a ida das pessoas ao
hospital, que permite ao cidadão ter
um atendimento preventivo e eﬁcaz
perto de sua casa. Daí a importância
do trabalho dos agentes comunitários
de saúde. Não existe atenção básica
em saúde sem a participação e o respeito a esses proﬁssionais. Por isso,
ﬁrmamos esse pacto, que representa
o nosso compromisso em dar prioridade à saúde”, destaca Eduardo Brai-

EDUARDO BRAIDE COM FRANCISCO CHAQUINHAS NO BAIRRO DO SÃO FRANCISCO
de.

Bate-papo com Braide

Em seguida, Eduardo Braide participou de uma concorrida e democrática roda de conversa com jovens e lideranças estudantis da capital. Durante quase
duas horas, o pré-candidato respondeu a diversos questionamentos
feitos por uma plateia lotada, composta por estudantes de vários bairros
da capital.
À tarde, o pré-candidato a prefeito
esteve na comunidade Novo Horizonte, no bairro São Raimundo. Ele andou pelas ruas, cumprimentou moradores de porta em porta e participou
do lançamento da pré-candidatura a
vereadora da enfermeira e líder co-

munitária Fátima Sales (PMN). A
agenda de compromissos do sábado
foi encerrada no bairro do Jardim São
Cristóvão, onde Eduardo Braide recebeu o apoio do vereador e pré-candidato à reeleição Francisco Chaguinhas (Podemos).
“Fui secretário municipal, presidente da Caema, deputado estadual
por dois mandatos e agora sou deputado federal. Acumulei conhecimento
e experiência e estou preparado para
ser prefeito de São Luís e fazer desta
cidade um lugar digno, onde todos
possam sentir orgulho de viver. Daqui
a pouco mais de dois meses, cada um
terá uma nova chance para reﬂetir e
dizer o que quer para nossa cidade. O
nosso futuro estará em nossas mãos”,
concluiu ele.

Neto Evangelista participa de cultos evangélicos

E agora Weverton?
Antenas de alerta levantadas no círculo político em
torno do governador Flávio Dino (PCdoB) diante das estratégias armadas pelo senador Weverton Rocha (PDT)
com intuito de ampliar seu mapa eleitoral visando eleger o pré-candidato Neto Evangelista (DEM) à prefeitura
de São Luís, tentando deixando o caldo de apoios transbordar para a eleição de 2022.
Tanto faz, tanto fez, o importante está em esquecer o
retrovisor cuidando de passar por cima para torna-se o
predileto candidato ao governo do estado de todos partidos que podem oferecer a facilidade eleitoral rumo ao
Palácio dos Leões.
Verdade que a ânsia de dominar todo cenário em
uma única tacada sempre causa reação de quem manda
no poder, jamais poderia ser diferente na relação do
chefe do executivo com o parlamentar mais bem avaliado no senado pelo Maranhão.
Primeiro deixaram de lado uma frutífera composição
com o PCdoB, prometendo caminhar junto com o précandidato Rubens Jr., saíram sem dar nenhuma satisfação. Depois, armaram em Brasília para tirar o Duarte Jr.
(Republicanos) do confortável acordo entre o vice-governador Carlos Brandão (Republicanos) e o presidente
estadual do PSL, vereador Chico Carvalho.
Dando passos longos, sugaram o MDB levando as famílias Sarney e Lobão, sem nenhum ressentimento em
relação ao golpe jurídico contra o governador Jackson
Lago (PDT). Roseana Sarney (MDB) deu um “oi” nas redes sociais e permitiu uma estranha foto na sua residência.
Nada mais. Sumiu de cena.
Como pouco para gulosos sempre será prato pequeno, tentaram tomar o comando PSL estadual do vereador Chico Carvalho para entregar ao novo colega Edson
Lobão, o ﬁlho. Nessa artimanha apanharam feio, muito
feio. Ficou parecendo coisa de menino do buchão.
Para piorar, conseguiram a rejeição de todos os ﬁliados do PSL municipal no apoio ao Neto Evangelista
(DEM). Quase impossível conseguiram reverter a mágoa.
Será que tem mais?
1 Futuro governador?
– Entrevista do deputado Federal Marreca Filho (Patriota) nos Os Analistas, na TV Guará, levantou a poeira
dos comentários sobre o futuro do jovem parlamentar
de Itapecuru Mirim para 2026.
2 Futuro Governador?
– Aliado incondicional do deputado federal Josimar
de Maranhãozinho (PL) não esconde seu voto ao parceiro em 2022. Vota primeiro em Josimar, no mínimo
aguardando a indicação para chegar a cadeira do executivo estadual na próxima eleição estadual.

O PASTOR JOAQUIM DESTACOU QUE NETO É UM POLÍTICO JOVEM, EXPERIENTE, DE FAMÍLIA, O QUE O TORNA UM BOM NOME.
O pré-candidato a prefeito de São
Luís, deputado estadual Neto Evangelista (DEM), participou, neste domingo (6), acompanhado da sua esposa
Thayanne Evangelista, dos cultos na
Igreja Batista do Angelim (IBA) e na
Igreja Assembleia de Deus, congregação Anil – área 10.
Na Igreja Batista do Angelim, Neto
Evangelista recebeu a benção do pastor Joaquim Neto, que lembrou que
esteve com o pastor André Neves e o
pré-candidato, em outra oportunidade, conversando sobre São Luís e ouviu do mesmo que “ele está com as
melhores intenções o que nos anima,
ver jovens, uma nova direção que se
levanta para nos governar”.
O pastor Joaquim destacou que Neto é um político jovem, experiente, de
família, boa reputação, o que o torna
um bom nome. “Já está no seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa
e dirigiu uma das mais importante secretaria do governo Flavio Dino, a de

Desenvolvimento Social; e agora está
abraçando o grande desaﬁo de gerir a
cidade de São Luís”.
“Vamos orar por ele, pedindo graças, sabedoria e estratégias para que
esse pleito seja exitoso. E que não lhe
falte o senso de missão cumprida para
que possa governar com justiça, equidade, pensando sempre no melhor
para a cidade e o futuro das próximas
gerações”, completou o pastor Joaquim.

Assembleia de Deus
Ainda no domingo, Neto Evangelista também esteve no culto da Igreja
Assembleia de Deus, congregação
Anil – área 10. Na ocasião, o Pastor Israel Lindoso conclamou os ﬁéis que
ﬁzessem uma oração abençoando a
caminhada de Neto e sua família. “Senhor, tome a frente, tome a direção; é
a sua vontade, abençoa, faz prosperar
a sua caminhada, faz prosperar os

seus desaﬁos, faz acontecer os teus
planos, gloriﬁca o seu nome na sua vida, na vida da sua família, no seu propósito”, abençoou.
Neto agradeceu a todos pelas orações, necessárias nesse momento de
caminhada e durante todo período
eleitoral. “É necessário que eu e minha família estejamos cobertos de
orações. O que eu peço, ao senhor e
sua igreja, é proteção para minha esposa e meus ﬁlhos. Quando a gente
entra numa batalha dessa muita coisa
acontece, no dia a dia, e a nossa família é a parte mais vulnerável de tudo
isso. Meus ﬁlhos já sentem a minha
ausência e isso dói, mas é necessário
pelo processo que estamos passando
e que eu me predispus a colocar meu
nome à disposição da cidade. Peço
oração e sabedoria para minha vida
que se for da vontade de Deus que a
gente chegue lá, que eu tenha sabedoria de conduzir bem os destinos da
nossa cidade”, garantiu.

Você acredita? – Saboreando os altos índices de aprovação, nunca visto em um ﬁnal de mandato, o prefeito
Edivaldo Holanda (PDT) continua inaugurando uma
obra atrás da outra enquanto todos os pré-candidatos a
vereador e prefeito continuam dizendo que sempre foram aliados de sua gestão. Pena que ninguém acredita!

APARTEANDO
Todos da imprensa querem saber quem foi a testemunha que Edinho Lobão (MDB) alega ter visto e escutado o vereador Chico Carvalho (PSL) afirmar que a direção estadual do partido estava à disposição do filho
do ex-senador Edson Lobão (MDB) enrolado na LavaJato. Que patacoada histórica!
Cresce dentro da torcida do Moto Clube a pré-campanha a vereador de São Luís do jornalista Natanael Junior (Cidadania) combinado com as tribos do Rock que
sabem fazer barulho. Completando a plataforma eleitoral conta com a força da senadora Eliziane Gama (Cidadania). Agora é driblar fazer um gol nas urnas!
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O Brasil que
queremos
» LUIZ FELIPE
Cientista político, fundador do Centro de Liderança Pública
(CLP), coordenador do #UnidosPeloBrasil

O verde-amarelo
Os países têm cores que os identiﬁcam. A França exibe azul, branco e
vermelho; os Estados Unidos, vermelho, branco e azul; Portugal, vermelho, verde e amarelo; o Brasil, verde e
amarelo. Elas funcionam como metonímia — a parte que retrata o todo. Ao
mirá-las, mira-se a nação.
Quando as seleções de futebol disputam campeonatos mundo afora,
vestem as cores nacionais. Os 11 jogadores em campo não representam este ou aquele time. Representam o país
com milhões ou bilhões de habitantes
e séculos de história. Nos pés dos brasileiros, por exemplo, são 520 anos de
lutas e conquistas que rolam no gramado.
Ali estão concentrados índios, negros e brancos cuja contribuição tornou os brasis Brasil. Durante séculos
não havia a deﬁnição de brasileiro.
Havia baianos, cearenses, piauienses,

mineiros, pernambucanos, paulistas
e tantas outras denominações. Nada
os unia.
Não foi fácil dar liga a culturas diferentes, distâncias continentais, interesses diversos e meios de transporte
precários. Revoltas separatistas eclodiram em províncias próximas e distantes do poder central. Proclamada a
Independência, muitos se negaram a
integrar o Império do Brasil.
Desligar-se da tutela portuguesa e
tomar as rédeas do próprio destino
exigiram diplomacia, negociações e
povo nas ruas. D. Pedro I, antes de abdicar em favor de quem viria a ser o
segundo imperador do país, sofreu
hostilidades da população que quase
lhe impossibilitaram o ir e vir.
Uma delas ocorreu às portas do palácio imperial. Em luta aberta, brasileiros atacaram casas de portugueses.
Receberam em resposta uma chuva

de garrafas. Foi a Noite das Garrafas.
Menos de um mês depois, o monarca
voltou para Lisboa. Num desabafo,
disse que invejava o ﬁlho por ele ser
brasileiro.
Era brasileiro por ter nascido no
Brasil. Quem mais seria brasileiro? Estrangeiros que aqui chegaram e ﬁcaram? Indígenas, negros, mestiços
também teriam direito à nacionalidade? Seria permitida a escravização de
brasileiros? As questões exigiam resposta política. A nação foi criada a
partir das deﬁnições jurídicas e imposições sociais dos dirigentes.
Hoje, o Brasil veste-se de verde e
amarelo. Bandeiras hasteadas, camisetas, prédios decorados exibem as
cores do país. Elas representam a nação. Não pertencem a este ou àquele
indivíduo, a este ou àquele estado, a
este ou àquele governo. São patrimônio dos 210 milhões de brasileiros.

Paradigma da gestão de pessoas nas organizações
ANDRÉIA GIRARDINI*
Diretora de Pessoas e Cultura do GetNinjas
Encontrar proﬁssionais com perﬁs que
possuam certiﬁcação – como graduação,
pós ou MBA – é uma tarefa simples no processo de recrutamento e seleção, assim como encontrar pessoas com qualiﬁcações
técnicas. O grande desaﬁo, que vem exigindo uma atuação cada vez mais humanizada
dos recrutadores e gestores, é acertar na
contratação para compor equipes grandes e
com habilidades, comportamentos e expectativas diversiﬁcadas e complementares.
Essa atuação é desaﬁadora porque existe
uma diferença grande entre formação acadêmica ou proﬁssionalizante e as habilidades pessoais adquiridas ao longo da vida,
sendo que ambas as características compõem o proﬁssional e deﬁnem sua atuação
no mercado de trabalho.
Imagine como seria mais fácil o trabalho
de um recrutador se o perﬁl proﬁssional fosse constituído como uma receita de bolo:
uma colher de sopa das habilidades essenciais, três xícaras de bom comportamento em
equipe e uma xícara de bom humor. Após
deixar alguns dias em integração, está pronto! Mas a realidade, obviamente, é muito diferente e mais complexa no que diz respeito
à seleção de candidatos e, depois, na adaptação dos novos colaboradores para compor
uma equipe.

ambientação. O processo de seleção não termina no ato da contratação. Integrar um novo colaborador e ambientá-lo de maneira
adequada estão entre as principais preocupações dos proﬁssionais de Recursos Humanos. Essa fase é muito importante para alinhar expectativas, reduzir a ansiedade e acelerar o processo de “encaixe” do novo colaborador na cultura da organização. Nesse
processo é preciso olhar com carinho para as
individualidades de cada ser humano. Aﬁnal, somos todos únicos, certo?
As pessoas podem ter perﬁs comportamentais e habilidades parecidos, mas cada
uma leva consigo anseios, crenças e dominâncias cerebrais diferentes, mas completamente únicas. Por isso, é importante se perguntar: como lidar com as particularidades
de cada um, para que assim consigamos potencializar seus talentos?
O segredo está nas relações interpessoais,
na harmonia com que as pessoas se complementam numa organização. São as pessoas
que levam a estratégia da empresa a cabo e,
em contrapartida, têm o poder de pará-la.
Pesquisas realizadas pela Universidade
de Harvard, pela Carnegie Foundation e pelo
Stanford Research Center, concluíram –
após 5 anos de pesquisa – que as razões pelas
quais uma pessoa é capaz de obter, manter e
seguir em frente em um trabalho é baseado:
15% em habilidades técnicas (hard skills) e
85% nas habilidades de relacionamentos
(soft/people skills).

Se de um lado existe esse desaﬁo no recrutamento, do outro, essa complexidade e
diversidade com a qual nos deparamos é a
beleza que encontro no trabalho com pessoas. Ao fugir do etnocentrismo, cultivado por
anos em grandes empresas, e focar num trabalho que gera um valor verdadeiro para formar equipes fortes, com pessoas que são
complementares entre si, podemos alcançar
não apenas engajamento, mas principalmente sinergia entre as pessoas.

Gerir esses relacionamentos interpessoais se torna mais fácil com uma gerência alinhada e diretrizes organizacionais bem planejadas e executadas. E para que essas diretrizes seja realmente eﬁcaz – isto é, contribua para que os relacionamentos interpessoais de uma organização ﬂuam com harmonia – é essencial que sejam criadas sob os
atributos da empatia. Olhar o mundo com o
ponto de vista do outro, valorizar as diferenças e entender as demandas de todos que fazem parte do time.

Essa sinergia, tão importante na construção de um time, é o que pode trazer um valor
verdadeiro para as organizações, criando
um ambiente prolífero não apenas para a
empresa, mas para o todo – cada qual com
seus anseios e particularidades.
Passada a fase de contratação, existe a de

Outro ponto essencial para que problemas comportamentais sejam superados e os
relacionamentos nutridos é a inteligência
emocional. Muita coisa mudou no mundo
corporativo, mas a área de Recursos Humanos ainda tende a carregar a máxima de que
os proﬁssionais são contratados por seus co-

nhecimentos técnicos, mas demitidos por
problemas comportamentais. Aqui, é preciso identiﬁcar se esse é mesmo um problema
que não tem solução ou se está ligado a uma
não adaptação à cultura da organização.
A inteligência emocional é a capacidade
de administrar emoções para alcançar objetivos. A partir desta deﬁnição, é possível entender porque as pessoas precisam saber lidar com seus medos, inseguranças e insatisfações para que tenham sucesso nas atividades pessoais e proﬁssionais.
Essa competência, que cada vez mais tem
o papel de diferenciar os proﬁssionais, permite desenvolver um ambiente harmonioso
e, ao mesmo tempo, gerar produtividade em
ideias e resultados. Saber agir emocionalmente com inteligência pode trazer diversas
vantagens no dia a dia e na carreira. Porém,
as empresas ainda não trabalham tanto nessa questão, estamos dando passos pequenos
rumo a uma evolução.
E agora, nesses últimos meses, a Covid-19
escancarou de vez essa necessidade de olhar
para questões humanas. Já está claro o aumento do nível de estresse, ansiedade e depressão diante desse cenário que nos pegou
desprevenidos e de surpresa. Precisamos
nos questionar quais medidas estamos tomando para olhar para as nossas pessoas em
meio a essa situação e agir rápido para gerar
as mudanças necessárias.
O dia que investirmos mais em treinamentos de autoconhecimento, forças de caráter, dominâncias cerebrais, valores individuais e tipo Psicológico (MBTI), teremos resultados incríveis. E quando focarmos em
desenvolver o ser humano, porque ele é um
ser humano – e nós queremos um ser humano melhor e não apenas um funcionário melhor – aí teremos evoluído corporativamente. Cuidar de pessoas, essa continua sendo a
mais complexa tarefa de qualquer empresa.
É preciso ter como prática uma escuta
ativa ao que pensam nossos colaboradores.
Para que, assim, possamos prover a melhor
experiência que eles podem ter durante suas
jornadas conosco. Para tornar isso cada vez
mais possível, as ideias precisam ser ouvidas
e tratadas com a devida atenção. Por isso, cocriar, colaborar e decidir juntos é o que faz a
diferença na gestão de pessoas.

O Brasil precisa de um projeto de país para tirar a nação do atoleiro da recessão econômica, do desemprego
recorde e da taxa de investimento mais baixa da história.
Como não há uma agenda de país, o governo deixa de
governar e se torna mero bombeiro: apaga incêndios,
tenta resolver crises emergenciais com soluções paliativas e abusa das polêmicas e do populismo para alimentar a base de ﬁéis seguidores. Felizmente, a sociedade civil começou a se mobilizar para preencher o vácuo de liderança.
O Movimento #UnidosPeloBrasil (www.unidospelobrasil.com.br) criou uma agenda de país capaz de unir a
sociedade civil, o parlamento e o governo em torno de
uma pauta objetiva de prioridades de curto prazo para
ser aprovada até dezembro. É urgente estabelecer uma
agenda de prioridades para ressuscitar a economia, o
emprego e a renda dos brasileiros, que foram dizimados
durante a pandemia.
Pensando em agenda positiva e pragmática de curto
prazo, até o ﬁnal de 2020, o #UnidosPeloBrasil criou
uma agenda propositiva para atacar três pilares: tirar o
país da recessão e do desemprego, avançar com as reformas de Estado e atacar a desigualdade social, que se
agravou durante a pandemia. Esses pilares embasaram
a escolha das medidas prioritárias. São 25 projetos de lei
e duas reformas constitucionais (administrativa e tributária) que mudarão o destino do Brasil — se aprovadas
pelo Congresso. A agenda é capaz de restaurar a conﬁança no país e atrair grandes investimentos privados em
infraestrutura que reavivarão a economia, gerarão emprego e resolverão o grande gargalo da baixa produtividade nacional.
A conﬁança é o elemento vital para impulsionar o
crescimento econômico, a criação de empregos e a volta
do investimento privado. Conﬁança é construída com
previsibilidade de políticas públicas, estabilidade das
regras do jogo e credibilidade das instituições. A aprovação da agenda do #UnidosPeloBrasil ajudará a reconstruir a conﬁança e a esperança no Brasil. Mas, para
transformá-la em decisões concretas, teremos de mudar de atitude e de comportamento.
Primeiro, o parlamento terá papel protagonista na
aprovação da agenda reformista. Trata-se de oportunidade ímpar para o Congresso ocupar o vácuo de liderança política e reconstruir a credibilidade perante a opinião pública. Os parlamentares vêm dando sinais de
que estão aptos a enfrentar a pressão do corporativismo
público e privado que busca sabotar as medidas de
combate aos privilégios e aos feudos de benefícios setoriais. Recentemente, o Congresso aprovou o novo marco
do saneamento, comprometeu-se em manter o teto do
gastos e vem liderando as negociações sobre a reforma
tributária.
Segundo, a sociedade civil precisa se mobilizar não só
para pressionar o Congresso como também para apoiar
os parlamentares a votar as medidas modernizadoras
do Estado. A mobilização cívica para aprovar o marco do
saneamento básico e a pressão da opinião pública para
coagir os deputados a vetar o aumento dos vencimentos
dos servidores públicos retratam bons exemplos de sintonia ﬁna entre Congresso e sociedade civil em torno
das prioridades nacionais.
Terceiro, a agenda do #UnidosPeloBrasil ajuda a fortalecer a ala sensata do governo que trava disputa de poder com a ala oportunista e demagógica que aventa ressuscitar a fórmula suicida do governo Dilma Rousseff:
aumentar o gasto público de maneira irresponsável para vencer as eleições. A fórmula desastrosa da líder petista acabou em impeachment da presidente, arruinou
as ﬁnanças do país e deixou como herança calamitosa
de recessão econômica e 13 milhões de desempregados.
Se nos unirmos como nação em torno da aprovação
dessa agenda de país, vamos ser capazes de colocar o
Brasil novamente no caminho do crescimento econômico, da estabilidade democrática e da paz social e de
superar o radicalismo político, o populismo e o cinismo
que nos impedem de construir as pontes do entendimento, da tolerância e da união em torno de uma agenda de país.
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Distanciamento

O elástico invisível
do coração

A

separação entre mãe e ﬁlha, nem que seja por
curtos períodos de tempo, pode ser assustadora
e angustiante para as duas partes da relação. O
medo de a mãe não voltar ou a preocupação
com a ﬁlha distante são alguns dos pensamentos que
tendem a surgir. E foi justamente a partir deste momento de desvinculação contínua que Graziela Andrade
pensou, idealizou e escreveu o livro Tic-tic: O elástico invisível do coração.
O livro, lançado em meio à pandemia do novo coronavírus, traz à tona a história de uma criança, Liz, que
revela um “segredo”, contado pela mãe, sobre um elástico invisível nascido no coração e que estica quando elas
se afastam, permitindo que, por mais que se distanciem,
retornem uma à outra, com a garantia de que não se perderiam nunca. Essa narrativa contada pela autora foi
baseada em uma experiência própria entre Graziela e
sua ﬁlha.
“É muito comum isso, tem esse período de diﬁculdade de ver a mãe partir, elas têm a sensação de que a mãe
vai desaparecer. Então, isso gera uma angústia muito
grande nas crianças. Na verdade, têm várias coisas antes, mas essa foi a que mais deu certo. Eu falei que a gente tinha um elástico invisível, que ligava o nosso coração, que a gente se abraçava, fazia ‘tic tic’, dava uma
apertadinha, fazia ‘toim toim toim toim’, o barulho do
elástico, e eu podia ir para casa e voltava para pegar depois, que ela entendia que o elástico tinha esticado e
voltado”, conta.

A metáfora deu tão certo que
Graziela relata que a ﬁlha passou a
pedir sempre para ligar o elástico
antes de sair para qualquer lugar.
“Essa tática foi bem potente no

materna. Isso porque, para Graziela, a ideia de que se
tem um elástico ali remete à ligação entre mãe e ﬁlha.
“No livro, até acontece o corte do cordão umbilical, que
é reatado depois com o elástico, o que tem encantado a
área da psicologia, porque explicita uma questão que
aparece muito em clínicas de análise, que é essa ruptura
do sujeito, da mãe com a criança, o corte do cordão umbilical é extremamente simbólico, porque ali se separam
dois sujeitos”, contextualiza.
E, justamente nesse sentido, a autora aponta para um
pensamento de liberdade e amor, de que o ato de amar o
outro é e precisa ser libertador. “Aquela criança que era
parte da mãe, até sair da barriga, com esse corte simbólico criam-se dois sujeitos que vão se construir a partir
dali. E muita mãe tem diﬁculdade também nesse afastamento. E acho que tem uma coisa rica nessa questão do
afastamento: que o amor é libertador e, se o elo está feito, está forte, e o elástico está ligado afetivamente, não
precisa prender o outro, pode deixar o outro ir, porque,
em algum momento, ele vai voltar. É um ato amoroso e
virtuoso, que não é um nó, porque você não amarra o
outro”, pontua.
REPERCUSSÃO
“O livro tem vida própria e, depois de lançado, quem
faz a história é o leitor”, diz a autora, parafraseando seu
marido, também escritor, ao comentar a repercussão da
obra. Isso porque a história, lançada em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, remeteu aos seus
leitores uma interpretação diferente da concebida originalmente.
Devido ao distanciamento social, as pessoas necessitam, por segurança, de ﬁcar longe umas das outras. E,
portanto, este tal elástico invisível tende a ser uma metáfora adequada para o momento, visto que, com a distância, as relações não são ‘cortadas’, mas, sim, ‘esticadas’. “Tem essa curiosidade de o livro ter sido lançado no
meio da pandemia. No entanto, a obra não foi criada
neste contexto, mas por conta deste momento encontrou esses outros lugares e interpretações. Muito legal
perceber isso”, aﬁrma.

sentido de abrandar um pouco essa
angústia da criança e fazer entender Além disso, Graziela conta que o
que esses são laços fortes e
livro tem sido usado, neste
potentes, que não se desligam

contexto, como uma ferramenta

jamais”, diz.

para falar sobre distanciamento e
saudade. “Outro dia, participei de

Para além da experiência, a autora conta que a história lhe permite reﬂetir sobre inúmeros aspectos da vida

uma transmissão ao vivo, e uma

criança que tinha perdido um ente
querido me perguntou se o elástico
também atravessava o céu. Achei
genial. E, claro, respondi que ele
atravessava céus e mares, pois além
de invisível era também invencível.”
Graziela conta que seus planos não mudaram com a
chegada da pandemia e, inclusive, diz que já está preparando uma nova história para o público infantil. E a inspiração veio, justamente, a partir do livro, haja vista que
no decorrer da trama o nome da mãe não se faz presente
em nenhum momento, o que, segundo a autora, foi um
ato falho de sua parte, remetendo-a a questões mais
pessoais e próximas da realidade materna.
“Veio-me à cabeça toda a minha experiência como
mãe pela primeira vez e da anulação da mulher. Pois,
quando uma mulher se torna mãe, ela desaparece como
sujeito e como mulher. Neste meu primeiro livro, a mãe
não tem um nome, ela se chama mãe. Eu até brinquei ao
falar que nem sei se minha ﬁlha sabe meu nome, porque
é só mãe, mãe e mãe o dia inteiro. E aí, percebi que precisava corrigir isso.”
Foi justamente pensando sobre isso, que a autora
conta ter criado, em uma madrugada, o novo livro, que
se chamará Mamãe Del, uma continuação da obra Tictic, em que a mãe dirá seu nome. A narrativa, segundo
Graziela, será em torno da história da mãe, que também
será inspirada em uma experiência da própria autora
com sua família.
“A minha ﬁlha me chamava o tempo todo de mãe e,
um dia, falei com ela da seguinte forma: ‘Não, agora eu
não sou mãe, agora eu sou Graziela, e a Graziela vai trabalhar, a Graziela vai sair para namorar com o papai, a
Graziela vai sair para passear e a Graziela vai ler um livro’. E aí foi muito engraçado, porque ela começou a entender que existia uma mulher para além da mãe”, diz a
autora.
A partir dessa vivência, Graziela conta que a própria
ﬁlha se entendeu como alguém além de ﬁlha. “Ela me
disse assim: ‘Agora, eu também não sou a Isa, eu sou a
Isadora’. Depois, foi fazer as coisinhas dela. Então, a próxima história vai ser baseada nisso, e eu vou trabalhar
com a mesma ilustradora. A ideia é fazer histórias dessa
família do Tic-tic, e até convidei o meu marido para escrever um livro a partir do ponto de vista do pai”, diz.

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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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
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
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
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 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
HOMOLOGAÇÃO Nº 010/2020-AGEM
TOMADA DE PREÇO 004/2019-AGEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0250332/2019 - AGEM
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
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 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 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 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 DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2020-CSL/SEGOV-MA

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 modalidade 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 Esperantinópolis-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

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.

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.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2020-CSL/SEGOV-MA
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
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB
AVISO DE REMARCAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – MOB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43935/2020 –MOB

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.

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/MA, 04 de setembro de 2020.
Anderson Araujo Perdigão
Pregoeiro da SEGOV/MA

São Luís, 03 de setembro de 2020.
CARLOS BATISTA TORRES DE ARRUDA
Presidente da Comissão Setorial de Licitações – CSL/MOB
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São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020

EVOLUÇÃO

TOMOGRAFIA

Cientistasusam3Dpara
desvendarmúmias

Adaptação neandertal
ao frio

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

S

e Indiana Jones tivesse vivido
no século 21, o personagem
criado por Steven Spielberg
poderia trocar o célebre chicote por um arsenal de dispositivos de
imagem. 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, permitem estudá-los sem o risco de daniﬁcar esses
tesouros do tempo. Na semana passada, pesquisadores da Universidade de
Bristol, na Inglaterra, publicaram um
estudo no qual revelam importantes
rituais místicos da Idade do Bronze,
descobertos graças à tomograﬁa computadorizada, o mesmo exame que as
pessoas fazem para que os médicos
visualizem órgãos internos. Esse método, aliado à datação por radiocarbono, trouxe à luz um costume macabro,
mas que, aparentemente, era uma
forma de homenagear entes queridos
4,5 mil anos atrás, na região em que
hoje ﬁca a Grã-Bretanha. O que os cientistas descobriram foi que as comunidades da época tinham o hábito de
retirar partes do corpo dos mortos e
guardar com elas. “Mesmo nas sociedades seculares modernas, os restos
mortais são vistos como objetos particularmente poderosos, e isso parece
ser verdade para as pessoas da Idade
do Bronze. No entanto, eles tratavam
e interagiam com os mortos de maneiras que são inconcebivelmente
macabras para nós, hoje”, aﬁrma o
autor principal do artigo publicado na
revista Antiquity, Thomas Booth, que

realizou o trabalho de datação por radiocarbono na Escola de Química da
universidade.Depois de determinar a
idade dos restos humanos e dos artefatos mantidos com eles, os pesquisadores descobriram que muitos foram
enterrados tempos depois da morte.
De acordo com Booth, a tradição da
época consistia em reter uma parte do
corpo, que tanto poderia voltar à sepultura quanto ser guardada como relíquia. O cientista aﬁrma que não
eram todos os mortos que mereciam
esses cuidados, apenas pessoas importantes para a comunidade ou para
as famílias Um dos casos mais curiosos foi encontrado em Wiltshire, na
Inglaterra. Um osso da coxa foi trabalhado para fazer, com ele, um instrumento musical. Nesse caso, a peça foi
devolvida ao túmulo. O artefato, cuidadosamente esculpido e polido, foi
encontrado com outros itens, como
machados de pedra e bronze, uma
placa de osso, uma presa e um objeto
de ponta cerimonial único. Todos são
exibidos no Museu de Wiltshire. “Embora fragmentos de ossos humanos
tenham sido incluídos como bens fúnebres com os mortos, eles também
foram mantidos nas casas dos vivos,
enterrados sob o chão das casas e até
mesmo colocados em exibição”, conta a professora Joanna Brück, investigadora principal do projeto. “Isso sugere que as pessoas da Idade do Bronze não viam os restos mortais humanos com a sensação de horror ou nojo
que podemos sentir hoje.”
Para detalhar o estudo, os cientistas
valeram-se da microtomograﬁa computadorizada, uma técnica de ima-

gem 3D que utiliza raios X para ver o
interior de um objeto, fatia por fatia.
Ela é parecida à tomograﬁa hospitalar,
mas trabalha em pequena escala, com
resolução muito mais aumentada. As
amostras podem ser visualizadas com
tamanhos de pixel tão pequenos
quanto 100 nanômetros, e objetos podem ser digitalizados com até 200mm
de diâmetro. Os escâneres de microTC capturam uma série de imagens
planares de raios X em duas dimensões e reconstroem os dados em cortes transversais, também em 2D. Essas fatias podem ser posteriormente
processadas em modelos tridimensionais e até mesmo impressas como
objetos físicos em impressoras 3D.
Dessa forma, é possível revelar as características internas de um objeto. A
tecnologia fornece informações volumétricas sobre a microestrutura, de
forma não destrutiva. Por isso, tem se
mostrado uma aliada de estudos paleontológicos e arqueológicos. No estudo britânico, a avaliação por imagem
permitiu observar as alterações microscópicas no osso produzido por
bactérias, indicando como os restos
mortais foram tratados durante a decomposição. “A varredura de microtomograﬁa computadorizada sugere
que esses ossos vieram de corpos que
foram tratados de maneira semelhante ao que vemos em restos humanos
da Idade do Bronze em geral. Alguns
foram cremados antes de serem separados, ossos foram exumados após o
sepultamento e também descarnados
ao serem deixados para se decompor
no solo”, diz Booth.

INTRIGANTE

Fila de Ovnis? O que são as luzes?

LUZES SÃO, NA VERDADE, OS PRIMEIROS 60 SATÉLITES LANÇADOS PELA EMPRESA AMERICANA SPACEX
Fila de Ovnis, chuva de meteoros,
ﬁm do mundo? Se você olhou para o
céu na noite dessa quinta-feira (4),
pode ter se assustado ao notar a movimentação de uma sequência de luzes
brilhantes.

No Twitter, internautas
de várias partes do
Brasil, como São Paulo,
Rio de Janeiro, Mato
Grosso e Belo Horizonte
comentaram sobre o
estranho
acontecimento.

Mas, aﬁnal, o que são essas luzes?
Os pontos luminosos que aparecem
agrupados em uma longa ﬁleira foram
observados também em outros países, como os EUA e Reino Unido. Mas
os internautas podem ﬁcar despreocupados, não se trata de uma invasão
alienígena. As luzes são, na verdade,
os primeiros 60 satélites lançados pela empresa americana SpaceX, dirigida pelo empresário sul-africano Elon
Musk, para enviar internet do espaço
para a Terra, um projeto que tem sido
criticado por astrônomos.
“Trata-se de um conjunto de satélites do projeto Starlink. O objetivo da
empresa é colocar no espaço por volta
de 40 mil desses satélites para proporcionar acesso a internet barata para
todos, para que você possa ter acesso
de onde estiver”, explicou o professor
de física e coordenador do laboratório
de astronomia da Universidade Federal de Minas Gerais, Renato Las Casas.
Vistos no mundo todo

Segundo Las Casas, os rastros de
luz podem ser vistos de qualquer lugar do planeta, mas tudo depende da
órbita do lançamento, do dia e do horário. Isso ao menos por enquanto, já
que os satélites ainda estão enﬁleirados. Com o tempo, cada um deles irá
adquirir órbita própria e se dissiparão
ao redor da terra. “Eles podem ser observados um pouco depois do pôr do
sol e um pouco antes do sol nascer
porque eles não têm luz própria, é a
luz do sol que reﬂete neles, outro fato
é que para vê-los a localidade de onde
você está observando não pode estar
recebendo luz.” O professor aﬁrma
ainda que trata-se de um projeto contraditório. “Esses satélites foram muito bem-vistos inicialmente em todo
mundo, porque a expectativa é que
eles tivessem uma pintura para não
reﬂetirem tanto a luz do sol, o que não
aconteceu. Para os astrônomos, isso
pode atrapalhar a observação e no futuro isso pode provocar uma poluição
muito grande no céu”, disse.

Os neandertais, ancestrais humanos que habitaram a
Europa e também algumas regiões da Ásia cerca de 230
mil anos atrás, tiveram que se adaptar a uma série de
mudanças climáticas ocorridas um pouco antes do seu
desaparecimento. Essas alterações — caracterizadas
por períodos muito frios — ﬁzeram com que eles desenvolvessem ferramentas complexas, segundo cientistas
alemães e italianos. Os pesquisadores chegaram a essa
conclusão ao analisar uma série de artefatos encontrados em uma caverna chamada Sesselfelsgrotte, na Baixa
Baviera, na Alemanha. Os dados foram divulgados na última edição da revista Plos One e trazem novas informações relacionadas ao comportamento dos antepassados
do homem moderno.
No estudo, os pesquisadores explicam que os neandertais viveram em grandes áreas da Europa, da Ásia e
do Oriente Médio, e até mesmo na periferia da Sibéria,
locais onde produziram ferramentas diversas usando
madeira e um material rochoso semelhante ao vidro. De
acordo com os especialistas, aproximadamente 100 mil
anos atrás, a ferramenta universal de corte e raspagem
dos neandertais era uma faca feita de pedra, com uma
espécie de cabo e uma ponta, chamada keilmesser.
“Keilmesser é uma reação ao estilo de vida altamente
móvel durante a primeira metade da última era do gelo.
Como elas podiam ser aﬁadas novamente quando necessário, puderam ser usadas por um longo tempo, quase como um canivete suíço hoje”, detalhou, em um comunicado, Thorsten Uthmeier, professor do Instituto de
Pré-história e História Antiga da Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg (FAU), na Alemanha.
Os cientistas explicam que a maioria dos estudos feitos até hoje sobre os neandertais deu foco ao uso apenas
da keilmesser. Dessa forma, outras peças de formato
distinto não foram avaliadas. “Os arqueólogos, muitas
vezes, esquecem que facas trabalhadas nesse molde não
eram as únicas ferramentas que os neandertais tinham.
As facas desse período são surpreendentemente variadas, mas os detalhes presentes nelas nunca foram observados de forma minuciosa”, aﬁrmou Davide Delpiano, professor da Università degli Studi die Ferrara (UNIFE), na Itália, e também autor do estudo. “Nossa pesquisa usou as possibilidades oferecidas pela análise digital
de modelos 3D para descobrir semelhanças e diferenças
entre os vários tipos de facas usando métodos estatísticos”, completou o cientista.
No estudo, os pesquisadores realizaram escavações
na caverna de Sesselfelsgrotte, um local que foi cuidadosamente protegido nos últimos anos para garantir que
as futuras gerações de pesquisadores consigam investigar possíveis artefatos com idade entre 11 mil e 115 mil
anos. Durante as escavações na caverna, mais de 100 mil
artefatos e inúmeros vestígios de caça deixados pelos
neandertais foram encontrados, incluindo evidências
de um enterro.
Usando escaneamento 3D, os cientistas analisaram
as ferramentas semelhantes a facas mais signiﬁcativas.
A tecnologia permite que a forma e as propriedades da
ferramenta sejam registradas com extrema precisão. Por
meio das análises avançadas, os pesquisadores observaram mudanças consideráveis nos utensílios usados pelos ancestrais do homem, o que indica uma possível
adaptação do formato das facas para a realização das tarefas. “O repertório técnico usado para criar outras versões de keilmesser não é apenas uma prova direta das
habilidades de planejamento avançado de nossos parentes extintos, mas também uma reação estratégica às
restrições impostas a eles por condições naturais adversas”, explicou Uthmeier.
Recursos escassos
Segundo o cientista, as “condições naturais adversas”
são as mudanças climáticas que ocorreram após o ﬁm
do último período interglacial, há mais de 100 mil anos,
e levaram a uma escassez de recursos naturais. Fases frias particularmente severas ocorreram no período e, para sobreviver, os neandertais tiveram que se tornar mais
móveis do que antes e ajustar suas ferramentas, segundo os autores do estudo cientíﬁco.
“Eles, provavelmente, copiaram a funcionalidade das
facas com dorso unifacial, as primeiras feitas, que têm o
formato apenas de um lado, e as usaram como ponto de
partida para desenvolver um tipo de keilmesser com
formato bifacial, com corte em ambos os lados”, ressaltou Delpiano. “Os dois tipos de faca, a versão mais antiga, mais simples, e a versão mais nova e signiﬁcativamente mais complexa, obviamente, têm a mesma função. A diferença mais importante entre as duas ferramentas é a vida útil mais longa das bifaciais, que representam um conceito de alta tecnologia”, completou o cientista.
Apesar de felizes com os resultados, os pesquisadores
adiantam que mais pesquisas serão necessárias para
conﬁrmar suas teorias.
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Maranhão

580 mulheres vítimas
de abuso sexual

PATRÍCIA CUNHA

O

s números de crimes sexuais praticados contra a mulher assustam. Estupros, agressão, violência, importunação, assédio, sejam eles
que modalidade for, deixam marcas profundas, não só no corpo, mas na alma de qualquer mulher
que seja vítima deles. Marcas que não se apagam com o
tempo. Marcas que podem começar quando a mulher
ainda é uma criança.
De janeiro a julho deste ano foram registradas 82
ocorrências de importunação sexual e 30 de assédio sexual contra a mulher na capital, segundo a Polícia Civil
do Maranhão (PC-MA). Crimes sexuais desse tipo se tornam ainda mais graves quando nos referimos a crianças
e adolescentes. Até agosto deste ano, segundo a DPCA
(Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) foram instaurados 125 inquéritos policiais sendo 72 com
crimes de natureza sexual. Desses, 56 eram de estupro
de vulnerável, que ocorrem em crianças e adolescentes
menores de 14 anos. Foram abertos ainda 10 inquéritos
de importunação, 4 de assédio.
Em 2019, de acordo com a DPCA, dos 405 inquéritos
instaurados para abertura de investigação de crimes sexuais no estado, 300 casos foram de crimes sexuais, sendo 250 estupros de vulneráveis, ou seja, cometidos contra crianças menores de 14 anos. Uma média de 25
inquéritos policiais foram instaurados por mês. “A grande demanda infelizmente é o estupro de vulnerável, que
ocorre com mais frequência em meninas menores de 14
anos e 90% deles com pessoas da família, ou conhecidos
da vítima. Depois da pandemia houve um aumento de
forma geral das denúncias, o que constata que esses crimes continuam acontecendo, mas que as pessoas também estão denunciando”, disse a delegada titular Adriana Meirelles, da DPCA.

580 mulheres vítimas

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. Em 2018 a DEM registrou 73 casos de
estupro, 13 estupros de vulnerável e 8 casos de importunação sexual. Em 2019, foram 64 estupros, 14 de vulnerável e 68 casos de importunação.
E em recente publicação, a Defensoria Pública do Estado revelou que cerca de 2.400 mulheres em situação
de violência já buscaram assistência no órgão até agosto
deste ano, para os mais diversos casos de violência contra a mulher.
O núcleo especializado da Defensoria Pública do Es-

zer a não ser me levantar e descer do ônibus na primeira
oportunidade, morrendo de medo de ele vir atrás de
mim. Ele estava se masturbando em mim”, contou ela.
Casos como o de A.P não chegam à delegacia. De
acordo com a delegada da DEM Karla Simone Barbosa,
os casos de importunação sexual acontecem geralmente em transportes coletivos, mas se vítima não ﬁzer a denúncia logo, é mais complicado abrir um inquérito. “O
caso que eu me lembro mais emblemático foi o ocorrido
no Terminal de Integração do São Cristóvão com uma
adolescente de 14 anos (o acusado identiﬁcado como
José Ricardo foi preso. O caso repercutiu nas redes sociais em São Luís). Fato é que nesses tipos de caso se não
houver uma reação logo para identiﬁcar essa pessoa, ﬁca mais difícil proceder com a investigação, porque a
Polícia não pode mais divulgar foto”, disse a delegada.
A recomendação da delegada é que a vítima comunique e peça ajuda ao motorista para que ele pare em uma
delegacia mais próxima e possa ser feito o ﬂagrante.
“Hoje em dia a população está mais atenta a esse tipo de
crime, então caso a mulher dê o alarme, os próprios
usuários podem ajudá-la para que ele seja identiﬁcado e
encaminhado à delegacia e a gente possa proceder com
o caso”, disse.
Ela lembra do caso de uma mulher que estava sendo
assediada e um usuário fez fotos, mas como por lei a Polícia não pode mais divulgar foto de suspeito de crime,
mesmo com o registro de ocorrência, ﬁcou difícil de
identiﬁcar o acusado.
Também em janeiro deste ano um adolescente de 17
82 ocorrências de importunação sexual
Não raro, porém sem ter tantos registros oﬁciais são anos ejaculou em uma passageira durante uma viagem
os crimes de importunação sexual. Aqueles de natureza de ônibus no município de Balsas. Segundo informasexual que ocorrem sem contato físico, necessariamen- ções da polícia, o jovem foi indiciado pelo crime de imte. Desde 2018 a importunação sexual passou a ser con- portunação sexual e está respondendo o processo em lisiderada crime, com pena que pode variar entre um e berdade.
O crime de importunação sexual descrito no artigo
cinco anos de prisão do infrator. Assim, todo ato libidinoso na presença de alguém, que não seja consensual e 215-A do Código penal passou a ser deﬁnido pela Lei n.
que tenha o objetivo de satisfação de seu desejo de cu- 13.718/18, e caracteriza-se pela realização de ato libidinho sexual, se não constituir crime mais grave, pode ser noso na presença de alguém de forma não consensual,
com o objetivo de “satisfazer a própria lascívia ou a de
enquadrado dentro da Lei número 13.718/18.
Com 82 ocorrências de importunação sexual este terceiro”. A pena será de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato
ano, você pode imaginar o que passam mulheres cotidi- não constituir crime mais grave, o que impede o arbitraanamente, vítima de pensamentos e atos libidinosos da mento de ﬁança em sede policial, mas admite a suspenmente masculina. Foi o que aconteceu com a estudante são condicional do processo, após oferecimento da deA. K, de 17 anos, (nome não pode ser divulgado), em um núncia pelo Ministério Público.
Nesse tipo de crime não há o emprego de violência ou
ônibus que fazia linha para a Estiva. Constrangida, envergonhada e enojada foram alguns dos objetivos que da grave ameaça, como ocorre no estupro, por exemplo.
ela utilizou para deﬁnir o que sentiu. “Foi no começo do Vale lembrar que a importunação sexual pode ser pratiano e eram 7 horas da manhã. Eu ia para a escola e sentei cada tanto por homens como também por mulheres. O
no banco do lado corredor. De vez em quando sentia um crime de importunação sexual é considerado um ato liempurrão no meu ombro, mas achava que era por causa bidinoso contra alguém, como, por exemplo, os homens
do freio do carro. Só que ﬁcou mais frequente. Aí olhei que se masturbam ou ejaculam em mulheres no transpara o moço e ele virou a cara, mas continuou a se esfre- porte público, ou pessoas que beijam outras sem congar em mim, e outras pessoas já estavam percebendo sentimento, ou ainda passar a mão no corpo alheio sem
também, mas não ﬁzeram nada. E eu não tive o que fa- permissão.
tado (DPE/MA) no combate a este tipo de ocorrência,
tem registrado, este ano, uma média de 300 atendimentos mensais.
Os crimes estão acontecendo mais, ou as pessoas estão denunciando mais? Com vários canais de atendimento e denúncia, e uma rede de atendimento à disposição da mulher, esses crimes vêm sendo denunciados.
E se esses números chocam, imagine que segundo a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena, muitos não sem nem registrados. Apenas 10% chegam aos
organismos oﬁciais.
O governo do estado reforça a rede de atendimento
disponível para a mulher em situação de violência, destacando a Casa da Mulher Brasileira, como um espaço
de acolhimento e atendimento humanizado, concentrando principais serviços especializados e multidisciplinares: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; Delegacia Especializada com atendimento 24h; Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra as
Mulheres; Promotoria Especializada; Defensoria Pública; dentre outros. “Neste mês, a Semu lançou a campanha permanente “Fia, não se cale”, cujo propósito, é
conscientizar sobre os diversos tipos de violência contra
a mulher. Há ainda a Patrulha Maria da Penha que desenvolve acompanhamento exclusivo à mulher vítima
de violência e compõe a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres”, informou a Polícia Civil.
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ALTO DO TURU

APÓS A PANDEMIA

Capital terá novo
hospital estadual

Polícia acaba com festa
clandestina de facção

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

A

rede pública de saúde do Maranhão vai dispor de uma nova e moderna unidade de
saúde dedicado a cirurgias.
Trata-se do Hospital Humberto Coutinho, que vai ser instalado onde hoje
funciona o Hospital de Cuidados Intensivos (HCI), primeira unidade exclusiva para assistência a pacientes
com o novo coronavírus no Estado.
Localizado na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, em São Luís, o HCI foi
alugado pelo Governo do Estado em
abril deste ano no auge da pandemia.
Até então ele era um hospital privado
que estava com a maior parte dos seus
serviços desativados desde 2018. Em
poucos meses de funcionamento como equipamento da rede estadual de
saúde, o HCI se tornou referência no
tratamento de pacientes com sintomas graves da Covid-19.
O governador Flávio Dino anunciou que a criação do Hospital Humberto Coutinho integra as ações do Plano
Emergencial de Empregos (PEE) Celso Furtado, pacote econômico que
destina R$ 558 milhões para aquecer a
economia maranhense, gerando emprego e renda aos maranhenses entre
os meses de agosto e dezembro de
2020. “Estamos promovendo a desapropriação do HCI para transformálo em um hospital que eu estou denominando de Hospital Humberto Coutinho. Vai ser um novo hospital estadual, dedicado a cirurgias, ampliando
a nossa capacidade [de atendimento]
após, claro, o coronavírus terminar”,
aﬁrmou o governador.

FESTA TERIA SIDO ORGANIZADA POR UMA FACÇÃO CRIMINOSA
A Polícia Civil e militar do Maranhão interrompeu
uma festa clandestina que estava sendo realizada no
bairro Alto do Turu, em São Luís. De acordo com informações preliminares, a festa teria sido organizada por
uma facção criminosa.
A operação foi realizada pela Superintendência de
Polícia Civil da Capital. Durante a operação, foram apreendidas uma grande quantidade de drogas, e um homem foi preso em ﬂagrante comercializando cocaína no
local.

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

tado voltadas para a Saúde, setor que
vai receber R$ 31 milhões do Tesouro
Estadual para a construção de obras
como policlínicas em Presidente Dutra, Santa Inês e Açailândia, bem como o início das obras do Socorrão de
Imperatriz.
Segundo o PEE Celso Furtado, as
empresas que executarem as obras
estaduais como a do Hospital Humberto Coutinho ﬁcarão responsáveis
por oferecer as vagas de empregos.
Com os investimentos e as compras feitas pelo governo estadual via
PEE, a projeção é que o volume de
empregos gerados até o ﬁnal do ano
Geração de empregos
A obra de adequação do Hospital se mantenha no mesmo patamar alHumberto Coutinho se enquadra no cançado entre agosto e dezembro de
conjunto de ações do PEE Celso Fur- 2019, que foi de 62.927 admissões, se-

gundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. “A meta é fazer
com que, apesar da recessão brasileira, das diﬁculdades econômicas que o
Brasil atravessa, nós passamos, no
Maranhão, manter uma grande conquista, que é o chamado Caged positivo”, disse o governador sobre o PEE
Celso Furtado.

HCI

Gerenciado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), o HCI conta com 51 leitos de
UTI e 58 de enfermaria. No total, 559
proﬁssionais atuaram na linha de
frente no combate do novo coronavírus na unidade.

OPORTUNIDADES

Confira vagas de emprego disponíveis em São Luís

Uma jovem também foi presa portando drogas para
consumo próprio, muitos participantes da festa fugiram
abandonando as drogas que estavam em posse. Um dos
presos foi apresentado ao Plantão Cohatrac e logo após
a realização dos procedimentos de praxe foi encaminhado ao Sistema Penitenciário onde ﬁcará à disposição da justiça.

CAXIAS

Bebê é feito de refém
pelo próprio pai

O SUSPEITO FOI APREENDIDO COM ESPINGARDA E UMA FACA

POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS VÁRIAS EMPRESAS PARARAM AS CONTRATAÇÕES, MAS AGORA TUDO ESTÁ RETORNANDO
LUCIANA GOMES
Mesmo com o feriadão prolongado, não perca a oportunidade de tentar uma nova vaga de emprego. Na capital maranhense diversas vagas estão
abertas esperando por você. Por conta
da pandemia do novo coronavírus várias empresas pararam as contratações, mas agora tudo está retornando
e essa pode ser sua oportunidade.
Supervisor Comercial – Experiência em vendas; experiência em gestão
de equipes, habilidade em negociações, visitações, prospecção de novos
clientes. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: vagas.slz2020@gmail.com
Auxiliar de serviços gerais – Ensino
médio completo; experiência na área

de limpeza hospitalar. Interessados
devem encaminhar currículo para o
e-mail:
rhconsultoriasaoluis@gmail.com
Serviços Gerais – O candidato interessado deve preencher formulário no
site da instituição www.coleiobiometria.com.br
Analista de controladoria – Ensino
superior completo em contabilidade;
desejável pós ou MBA em controladoria e ﬁnança. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: vagas@ibrapp.com
Auxiliar de consultório – Interessados devem encaminhar currículo
para o e-mail: rh@clinicadafamiliama.com.br
Atendente – Interessados devem
encaminhar currículo para o e-

mail: rh@clinicadafamiliama.com.br
Técnico em enfermagem – Interessados devem encaminhar currículo
para o e-mail: rh@clinicadafamiliama.com.br
Serviços gerais – Interessados devem encaminhar currículo para o email: rh@clinicadafamiliama.com.br
Digitador – Ter experiência em digitação de laudos em clínicas ou hospitais; ensino médio completo; ter
curso especiﬁco na área. Interessados
devem encaminhar currículo para o
e-mail:
rh@clinicadafamiliama.com.br
Mecânico de ar condicionado automotivo e eletricista – Interessados
devem encaminhar currículo para o
e-mail:
automotivacontrata@gmail.com

No último sábado (5), a Polícia Militar realizou a prisão de um que após uma desavença familiar, manteve o
próprio ﬁlho refém, no bairro Seriema, no município de
Caxias no Maranhão.
De acordo com informações preliminares da polícia,
além de manter o bebê, o homem efetuou alguns disparos em direção do seu cunhado, mas uma vizinha acabou sendo atingida por engano.
A criança foi resgatada sem lesões. A mulher que baleada foi encaminhada para o hospital da cidade, onde
recebeu atendimento médico e se encontra estável.
Com o suspeito foram apreendidas uma espingarda e
uma faca. O homem foi encaminhado para a Delegacia
de Polícia Civil de Caxias.

Criança morta em Caxias

Troca de tiros resultou na morte de uma criança de oito anos, na cidade de Codó. Segundo a polícia, Lucas
Stênio Silva Moreira foi atingido com um tiro no fatal no
rosto.
Lucas Stênio, estava brincando na porta de casa,
quando dois indivíduos começaram a trocas tiros no
meio da rua. A criança chegou a ser levadas para o hospital, mas não resistiu ao ferimento.
Ainda de acordo com a polícia, os dois envolvidos foram identiﬁcados como ‘Jeﬁnho’, de 20 anos, que levou
três tiros , passou por cirurgia e não corre risco de vida e
‘Gabrielzinho’, que está foragido.
A polícia ainda investiga o motivo da troca de tiros entre os suspeitos, que resultou na morte da criança.
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JUVENTUDE

CAMPEONATO MARANHENSE

Sampaio inicia hoje a
disputa da Semifinal

Marlon Cutrim
ainda tem dúvidas

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
LUCAS ALMEIDA

NERES PINTO

A

nimado com a conquista da
primeira vitória na Série B do
Campeonato Brasileiro, na
noite do último sábado,
quando derrotou o América-MG por 1
a 0 no Castelão, o Sampaio Corrêa “vira a chave” e foca na fase semiﬁnal do
Maranhense a partir desta quarta-feira (9). O Tricolor entra em campo às
15h30 no Estádio Pinheirão, em São
Mateus, para enfrentar o Juventude
Samas, no primeiro jogo entre as duas
equipes. O segundo será no dia 16,
em São Luís.
O vencedor da partida de hoje dará
grande passo para ser um dos ﬁnalistas da competição e enfrentar Moto
ou São José. Um empate deixa tudo
para ser decidido no jogo da volta. O
regulamento determina que em caso
de igualdade nos placares do confronto, a decisão será conhecida por meio
da cobrança de tiros livres diretos da
marca penal.
O técnico Léo Condé não quis antecipar qual o time que deverá colocar
em campo. Aliás, essa prática já se tornou uma rotina do treinador desde
seu retorno ao Tricolor. Na semana
passada, ele decidiu não mais informar nem mesmo a lista dos jogadores
que fazem parte das delegações.
A equipe que atuou contra o América-MG começou com Gustavo; Luís
Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e João
Victor; Vinicius Kiss, André Luís, Marcinho e Robson Duarte; Gustavo Ramos e Caio Dantas. Mais oito jogadores foram liberados pelo Departamento Médico e estão à disposição do
técnico boliviano.
Na última oportunidade em que as

MARLON DEVE DEFINIR EQUIPE QUE ENTRA EM CAMPO HOJE

SAMPAIO ESTÁ EM BUSCA DE MAIS UMA VITÓRIA APÓS A RETOMADA PÓS-PANDEMIA
duas equipes se enfrentaram, o Sampaio aplicou uma goleada no Juventude por 5 a 1, na segunda fase da competição. Condé, técnico tricolor, no
entanto, alerta para o fato de que naquela ocasião o que aconteceu foi atípico. “Sabemos que vai ser um jogo difícil, árduo e temos que ser bem organizados e fortes para trazermos um
bom resultado”, analisou.
No Campeonato Maranhense, o
Sampaio Corrêa ﬁcou em segundo lugar ao ﬁm da primeira fase classiﬁcatória com 16 pontos ganhos e cinco vitórias, uma derrota e um empate, nos
sete jogos. Já o Juventude, após a dis-

puta da repescagem, com o mesmo
número de jogos alcançou os 12 pontos, quatro vitórias, zero empate e
três derrotas.

Arbitragem

A Comissão Estadual de Arbitragem do Futebol (Ceaf) designou Ranilton Oliveira de Sousa (árbitro), tendo como assistentes Antônio Adriano
de Oliveira e Adriana Oliveira Carvalho.
Maykon Nunes será o quarto árbitro e Raimundo Benjamin Simas Junior o delegado da Federação Maranhense de Futebol (FM).

ESTADUAL

Moto tenta corrigir as falhas para semifinal

Para o jogo desta tarde no Estádio Pinheirão, o Juventude Samas ainda tem algumas dúvidas para deﬁnir a
formação inicial. O técnico Marlon Cutrim informou a O
Imparcial que, provavelmente, os onze jogadores só terão seus nomes divulgados na manhã de hoje (9). “Tenho dois atletas que ainda estão no Departamento Médico. São eles, o meia Márcio Diogo que já está voltando,
e o atacante Marciano. Por isso, só posso deﬁnir a equipe na quarta-feira (hoje) pela manhã. Se eles não estiverem em condições de jogo teremos que tomar outro rumo na escalação”, informou.
Até aqui, nos treinamentos, o técnico tem feito variações com a entrada de Vargas no lugar de Márcio Diogo
e, para a vaga de Marciano, o titular seria Rafael. Há ainda um problema na zaga, onde Wesley está machucado.
À disposição de Marlon Cutrim estão os seguintes jogadores: Igor e Mateus (goleiros); Betão, Anderson Alagoano e Dedé (zagueiros); Vivico e Diego Renan (laterais-direito); Chico Bala (lateral-esquerdo); Rômulo Ferreira, Alemão, Doda e Vitor Salvador e Vargas (meiocampo) Gotinha, Índio Potiguar, Cléber Pereira, Tiago e
Nike (atacantes). “Sabemos que a equipe do Sampaio é
forte principalmente para o Campeonato Maranhense,
temos que ser cautelosos, mas vamos buscar a vitória”,
ﬁnaliza Marlon Cutrim.

Reforços

Para as disputas do Brasileiro, o Juventude Samas
conﬁrmou a contratação do meio-campo Hiltinho, 34
anos, ex-Sampaio, Náutico, Paysandu e Ferroviário-CE,
que estava no Sergipe. Também foi contratado o atacante Alexsandro, 25 anos, formado no Bahia, que defendeu o Pinheiro no Campeonato Maranhense. (N.P)

SÉRIE C

Imperatriz procura
um novo treinador

A EQUIPE DO MOTO SENTIU BASTANTE A FALTA DE RITMO DE JOGO, QUE É JUSTIFICADA DEVIDO AO LONGO PERÍODO SEM JOGAR
Após o empate sem gols, na tarde
do último sábado, jogadores do Moto
têm o restante da semana para corrigir as falhas veriﬁcadas no primeiro
jogo a ﬁm de evitar um novo resultado
surpreendente diante do São José, na
segunda partida da fase semiﬁnal do
Campeonato Maranhense. As duas
equipes voltarão a se enfrentar na
próxima segunda-feira, às 21h, no Estádio Castelão.
De um modo geral, a igualdade no
marcador foi de muita lamentação,
principalmente, pelo desperdício da
penalidade máxima por parte do meia
Ancelmo, ainda no primeiro tempo,
quando este chutou para fora.
A equipe rubro-negra sentiu bastante a falta de ritmo de jogo, que é
justiﬁcada devido ao longo período
ausente dos gramados (30 dias). O time havia jogado pela última vez no
dia 4 de agosto, contra o MAC.
Na atual fase de preparação para a
partida decisiva diante do Peixe Pedra, o técnico Dejair Ferreira vai tentar montar um esquema ofensivo capaz de quebrar as linhas do adversá-

rio, que nos últimos jogos não mudou
sua maneira de atuar na defensiva e
jogando “por uma bola” para movimentar o placar. O preparador motense também vai intensiﬁcar os treinamentos de cobranças de penalidades
máximas, pois o São José mostrou no
confronto com o Imperatriz, que tem
bons batedores e um ótimo índice de
aproveitamento.

Brasileiro Série D

A Confederação Brasileira de Futebol ( CBF), divulgou modiﬁcação na
partida Moto Club x São RaimundoRR, pela Série D do Campeonato Brasileiro.
O jogo que estava marcado para o
dia 15 de outubro, às 21h, foi antecipado para 14, às 20h (quarta-feira), no
Estádio Castelão em São Luís. O motivo da antecipação foi para preservar
intervalo regulamentar entre partidas
Alterações
Para a segunda partida diante dos do Moto Club.
A tabela divulgada pela CBF no últiazulinos de São José de Ribamar, o Papão já poderá contar com o atacante mo ﬁm de semana mostra que o PaGeorge Hamilton, titular da posição. pão aguarda o vencedor da série entre
Seus substitutos não corresponderam Baré (RR) e Ypiranga (AP), pela fase
às expectativas. Em princípio, esta se- preliminar, para saber quem será o
rá a única alteração que deverá ser fei- adversário da estreia. No Estádio Casta na formação inicial. É possível, telão, o Papão fará sua primeira apretambém, que haja modiﬁcações no sentação na Série D no dia 27 de sesetor de meio-campo. Dejair quer tembro, às 17h, diante do Sinop (MT).
O Rubro-Negro está no Grupo 2,
mais eﬁciência na marcação e maior
aproximação com o ataque. Para isso, juntamente com Juventude Samas
o treinador poderá contar com o meia (MA), Altos (PI), Sinop-MT), Santos
Patrick, caso este se encontre em boas (AP), River (PI), São Raimundo (RR) e
condições físicas, em pelo menos o vencedor do confronto Baré x
Ypiranga. (NP)
uma etapa da partida.

O IMPERATRIZ PERDEU A ÚLTIMA PARTIDA NA SÉRIE C
O Imperatriz poderá anunciar oﬁcialmente, hoje, o
nome do novo treinador. O mais cotado, inicialente, é o
conhecido Estevam Soares, que teve passagens por Palmeiras, Guarani, Ponte Preta, Botafogo-SP e Ceará.
Após a derrota em casa por 2 a 1 para o Botafogo-PB,
no último sábado, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Cavalo de Aço anunciou a dispensa do técnico Luís
dos Reis.
A rescisão foi informada por meio de uma nota oﬁcial: “A diretoria da Sociedade Imperatriz de Desportos comunica que Luís dos Reis não é mais o técnico da equipe.
O clube agradece os seus trabalhos prestados e desejamos
sucesso na carreira”, publicou o clube nas redes sociais.
Luís dos Reis ﬁcou pouco mais de um mês no cargo,
comandou a equipe cinco vezes, com três derrotas, um
empate e apenas uma vitória. Na Série C, a equipe cavalinha terminou a rodada na penúltima colocação do
Grupo A, com apenas um ponto conquistado em três jogos, acima apenas do Treze. A torcida vem protestando
desde a eliminação no Estadual, pelo São José.
No próximo sábado, o Imperatriz vai a Belém enfrentar o Paysandu, na Curuzu, pela sexta rodada da Série D
do Campeonato Brasileiro. (N.P)
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PARA O CLÁSSICO

FLUMINENSE

Portoatravessanegócio
eacertacomEvanilson

BH continua sendo
desfalque no Fla

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

E

vanilson está de malas prontas para Portugal. O Porto
atravessou as negociações do
Crystal Palace, da Inglaterra, e
acertou a contratação do atacante, de
20 anos, que já viajou ontem, terçafeira e, portanto, não joga mais pelo
Fluminense. O novo vínculo do atleta
será válido por cinco temporadas.

A informação de que Evanilson viajaria para Portugal ainda nesta terça
foi dada inicialmente por Marcelo Jorand e conﬁrmada pelo ge, que apurou também que o clube de destino é
o Porto.
Vice-artilheiro do Fluminense na
temporada, com nove gols em 24 jogos, Evanilson já havia recebido proposta do “City Football Group”, grupo
que administra o Manchester City, da
Inglaterra, e outros clubes ao redor do
mundo, e do Crystal Palace, que também disputa a Primeira Divisão do futebol inglês. Além disso, o jovem foi
sondado por times brasileiros, como o

Internacional.
O Fluminense emitiu nota oﬁcial
sobre a saída do centroavante e informou que “permanecerá com 6% de direitos econômicos sobre o percentual
do Tombense numa futura venda que
seja realizada pelo clube português”.
O Tricolor, agora, receberá apenas
30% do valor da negociação. Isso porque o jogador pertence ao Tombense,
de Minas Gerais, clube ligado a Eduardo Uram, um de seus empresários, e
estava emprestado ao Flu. O clube de
Laranjeiras detém apenas 10% dos direitos econômicos e tem direito a 20%
de taxa de vitrine, que valeria caso o
jogador fosse vendido até o ﬁm de
2021, quando terminaria o empréstimo, por isso não pôde aceitar ou recusar qualquer proposta.
Evanilson chegou à base do Fluminense em 2013, após ser descoberto
no Estação, do Ceará. O atacante, que
começou atuando pelos lados do ataque, teve passagem pelo Samorin, antigo projeto tricolor na Eslováquia, e
explodiu no ano passado, seu último
de sub-20, quando se tornou artilheiro dos campeonatos Carioca e Brasileiro da categoria. Ele subiu para o
proﬁssional no ﬁm de 2019 e este ano
se tornou um dos principais jogadores do time.
No segundo semestre do ano passado, sem chegar a um acordo para renovação com o Fluminense, cujo vínculo se encerrava em fevereiro de
2020, Evanilson assinou um pré-contrato com o Tombense, clube gerenciado por Eduardo Uram, um de seus
representantes. Na época, ele chegou
a negociar com o Benﬁca, de Portugal,

mas as tratativas não avançaram.
Com isso, acertou a permanência no
Flu através de um empréstimo. O Tricolor, anteriormente, possuía 60% do
atacante.
Evanilson é mais uma aquisição do
agente português Jorge Mendes, que
praticamente “controla” o futebol europeu. Mendes é o dono da “Gestifute”, uma das maiores empresas de
gestão de carreiras do futebol que tem
entre seus clientes Cristiano Ronaldo,
Di María, João Félix, Mourinho… O
jovem atacante já desperta a atenção
dos scouts da “Gestifute desde” 2019.
Veja a nota do Flu na íntegra:
“Conforme informado ao Fluminense
pelo clube detentor dos direitos federativos do atleta, o atacante Evanilson
acertou sua transferência para uma
equipe de Portugal. O Fluminense tinha 10% de direitos econômicos do
atleta e 20% de taxa de vitrine, razão
pela qual ficará com 30% do resultado
financeiro obtido pela Tombense (MG)
na venda para o clube português. O
Tricolor permanecerá com 6% de direitos econômicos sobre o percentual
da Tombense numa futura venda que
seja realizada pelo clube português. O
Fluminense informa ainda que tentou
a permanência do atleta até o final do
Campeonato Brasileiro, mas o clube
português não flexibilizou e exigiu a
ida do atleta de forma imediata.
O Fluminense esclarece ainda que
não está divulgando o clube de destino do atleta a pedido da diretoria da
referida equipe, que pretende anunciar a contratação do atleta de forma exclusiva através dos canais de comunicação”.

DECISÃO JUDICIAL

ATACANTE ESTÁ HÁ 9 DIAS SEM FAZER ATIVIDADE NO CAMPO
O elenco do Flamengo teve folga na última segundafeira (7) e voltou a treinar ontem, de olho no Fla-Flu de
hoje, às 21h30, no Maracanã, em partida válida pela 9ª
rodada do Brasileirão.
Por outro lado o atacante Bruno Henrique foi até o Ninho do Urubu na folga para mais uma sessão de tratamento para tentar curar o edema no joelho direito.
Há 9 dias sem trabalho no campo, no entanto, ele ainda ﬁcará fora do clássico com o Fluminense.
A esperança é de que Bruno Henrique melhore e tenha chance de atuar contra o Ceará, no próximo domingo (13), no Estádio Castelão, na capital Fortaleza. Até
agora, o técnico Domènec Torrent adotou como estratégia escalar apenas atletas que não estiverem mais com
qualquer dor.
Além de Bruno Henrique, o Flamengo ganhou outro
problema para o sistema ofensivo. Pedro Rocha teve
uma lesão na coxa esquerda na vitória sobre o Fortaleza
e ainda não tem previsão de retorno.
Com isso, Dome tem como principais opções ofensivas para o Fla-Flu Gabigol, Pedro, Michael e Vitinho,
além de Lincoln que entrou durante a última partida.
O Flamengo é o quinto colocado do Brasileiro com 14
pontos, três menos do que o líder Internacional.

GP DA ITÁLIA

Bruno terá que usar tornozeleira Acidente marcado por desaceleração

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

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

A justiça do Acre determinou que Bruno
Fernandes, goleiro Rio Branco-AC, faço
uso da tornozeleira eletrônica de forma
ininterrupta durante o cumprimento de
sua pena em regime semiaberto, inclusive
durante treinamentos e jogos do clube.
A determinação assinada pelo juiz da
Vara de Execuções Penais, Hugo Torquato,
atende a um pedido Ministério Público do
Acre (MP-AC). O juiz considerou o fato que
todos os reeducandos em regime semiaberto no estado usam o equipamento, e
que Bruno não seria privilegiado por ser
público.
O goleiro foi condenado a 20 anos e 9
meses de prisão pelo homicídio triplamente qualiﬁcado de Eliza Samudio e pelo se-

O acidente de Charles Leclerc no GP da
Itália, no último domingo, não foi assustador apenas pelas imagens da batida violenta da Ferrari contra o muro da curva
Parabolica, mas também pelas estatísticas do o incidente que interrompeu a corrida por 30 minutos para reparo da barreira de pneus.
A batida da Ferrari do monegasco com
o muro de proteção resultou em um impacto de 17.7 vezes a força da gravidade.
Leclerc perdeu o controle do carro na última curva da pista, feita em sexta marcha e
sofreu uma desaceleração de 220 km/h
até a inércia em 3s88.
Para efeito de comparação, de acordo
com o gráﬁco abaixo, as forças experi-

questro e cárcere privado do ﬁlho Bruninho.

Ele deve começar a usar a tornozeleira
assim que for intimado pela justiça. Se a
defesa de Bruno conseguir provar que o
equipamento atrapalha o trabalho, o pedido poderá ser analisado.

mentadas por Leclerc ao longo de uma
volta no veloz circuito de Monza não chegavam a 4 vezes a força da gravidade.
Um fortíssimo acidente interrompeu o
Grande Prêmio da Itália. Apesar da violência do impacto, Leclerc saiu sozinho do
carro e correu para voltar aos boxes, mas
teve de fazer exames de rotina no centro
médico.
Leclerc havia largado em 13º e, após fazer a troca de pneus, foi beneﬁciado por
uma entrada do safety car para a retirada
do carro de Kevin Magnussen (Haas), já
que seus adversários pararam nos boxes
durante a bandeira amarela. Na relargada,
o monegasco pulou para o quarto lugar,
mas logo depois sofreu o acidente.
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SENEGAL

ACELERA

Filmes para ver no
Dia da Velocidade

Akon quer criar
“Wakanda real”

Hoje é comemorado o Dia da Velocidade e por isso listamos os principais filmes sobre o
tema

P

ara os apaixonados por velocidade e por carros, nada melhor do que poder assistir diversos modelos e poderosos
motores nos ﬁlmes de corrida, envolvidos em muita ação e aventura. O
que você prefere fazer nesse ﬁm de semana: viver a experiência de uma eletrizante corrida de Fórmula 1, fugir da
polícia em carros cheios de nitro, ver
todos os modelos de carro que você
sonha em ter serem mandados para o
espaço em explosões e batidas no Dia
da Velocidade.
Sendo assim, decidimos preparar
uma lista com alguns dos ﬁlmes mais
velozes da história do cinema. Apertem os cintos!

O cenário pós-apocalíptico, os veículos monstruosos, a presença de um
músico com uma guitarra ﬂamejante,
a construção de uma das maiores heroínas da sétima arte, a Imperatriz Furiosa (Charlize Theron), e o fato de
que a perseguição termina em uma
tempestade cósmica de proporções
bíblicas, elevam Estrada da Fúria ao
patamar de um dos melhores ﬁlmes
de ação de todos os tempos.
Vale lembrar também que o diretor
George Miller criou a maioria das cenas com o mínimo de efeitos digitais,
preferindo investir em efeitos práticos.
FÚRIA SOBRE RODAS

VELOZES & FURIOSOS

Sob a embalagem de muita violência, Fúria Sobre Rodas é estiloso do
Na série Velozes & Furiosos ne- primeiro ao último minuto. Estrelado
nhum dos personagens participa de por Nicolas Cage e Amber Heard, o
qualquer tipo de categoria do auto- longa é tão louco que por vezes provomobilismo, mas isto não signiﬁca que ca boas gargalhadas. Trash assumido,
eles não tenham velocidade no san- o ﬁlme traz Milton (Cage), um homem
gue. Especialmente Dominic Toretto que volta do inferno — literalmente —
(Vin Diesel), que adora participar de para se vingar do líder de uma seita
um pega com carros possantes. O ﬁl- satânica (Billy Burke), que matou sua
me original foi lançado em 2001 e des- ﬁlha e sequestrou sua neta. Para comde então vieram oito sequências, sen- pletar, o bebê em breve será sacriﬁcado que a mais recente, Velozes & Furi- do em um culto. Na aventura há ainda
Piper (Heard), uma ex-garçonete boa
osos 8, foi lançada em 2017.
de briga e e o Contador (William Fichtner), um representante do demôMAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA
nio em pessoa que veio à Terra para
O quarto longa estrelado pelo silen- trazer de volta o fugitivo. Aproveite
cioso guerreiro Max (Tom Hardy) é que Fúria Sobre Rodas está disponível
uma imensa caçada automobilística. no Telecine Play para conferir esta co-

média surrealmente divertida.
RUSH – NO LIMITE DA EMOÇÃO
Durante os anos 70, a Fórmula 1 foi
impulsionada pela competição entre
Niki Lauda e James Hunt. Com métodos bem diferentes, os dois disputaram pelos mesmos prêmios com manobras cada vez mais perigosas. Em
Rush – No Limite da Emoção os atores
Daniel Brühl e Chris Hemsworth deram vida aos pilotos. O ﬁlme acompanha os bastidores do campeonato de
Fórmula 1 em 1976, onde Lauda sofreu um grave acidente, quebrando
vários ossos e deixando seu rosto desﬁgurado por conta de queimaduras.
Apesar da gravidade do ocorrido, ele
retornou ao campeonato 42 dias. O
tricampeão faleceu em maio deste
ano, aos 70 anos.
EM RITMO DE FUGA
Com ótimas cenas de perseguição e
ação, Em Ritmo de Fuga conta a história de Baby (Ansel Elgort), um jovem
precisa ouvir músicas o tempo todo
para silenciar o zumbido que perturba seus ouvidos desde um acidente na
infância. Piloto de fuga oﬁcial dos assaltos de Doc (Kevin Spacey), ele não
vê a hora de deixar o cargo, principalmente quando percebe que está apaixonado pela garçonete Debora (Lily
James).
Curiosidade: a trama do longa foi
inspirada no clipe da música “Blue
Song”, de Mint Royale.

MÚSICO QUER CRIAR “AKON CITY” NO SENEGAL
O músico Akon revelou seus planos para a construção
da Akoncity, que promete ser a “Wakanda da vida real”,
cidade futurista mostrada em Pantera Negra. Segundo o
músico, o projeto foi pensado antes do lançamento da
produção da Marvel, mas a Wakanda mostrada no longa
foi quase uma “conﬁrmação” e ele se sente honrado com
a comparação.
A realização do projeto tem o valor de US$ 6 bilhões e
a construção deve começar em 2021 em Senegal. “Queremos que a Akoncity seja o começo do futuro da África.
Nossa ideia é construir uma cidade futurística que incorpore as tecnologias mais recentes, criptomoedas, e
também o futuro de como a sociedade africana deve se
tornar”, aﬁrmou o músico durante o lançamento do
projeto ao lado de autoridades do país. A ideia é que o
local tenha sua própria criptomoeda, a Akoin, e que as
movimentações sejam feitas por celular.
O país Wakanda foi apresentado nos quadrinhos da
Marvel na década de 60. A nação ﬁctícia é carregada de
conceitos do afrofuturismo, que une tecnologia avançada e tradições africanas, exatamente como o projeto de
Akon.
Nos cinemas, o Pantera Negra foi interpretado por
Chadwick Boseman, que morreu no último dia 28 de
agosto em decorrência de um câncer no cólon.

KARATÊ KID

CARCARÁ E ROSA

Ator de Cobra Kai comemora redenção

Minidocumentáriosobre
músicadoNatiruts

IZABELLA ROCHA CONTA PROCESSO DE ARRANJO DA CANÇÃO

“JOHNNY É O OPOSTO DE QUEM EU REALMENTE SOU.”
A franquia Karatê Kid desperta uma
carga de nostalgia para aqueles com
mais de uma certa idade, e ver a série
derivada encontrar um novo lar na
Netﬂix torna ainda mais fácil para os
fãs dos ﬁlmes originais acompanharem a saga.
Cobra Kai, que é uma espécie de
sequência dos FIlmes de Karatê Kid,
era anteriormente exibida no
YouTube, mas foi adquirida pela Netﬂix antes do lançamento de sua terceira temporada.

William Zabka, que
interpretou Johnny
Lawrence no ﬁlme
original de 1984 e
reprisa seu papel na
série, disse que foi

“incrível” se reconectar
com o personagem.
Chance de redenção
Foi uma reconexão incrível”, disse
ele ao New York Post. “Karatê Kid tem
sido uma grande parte da minha vida
por todo esse tempo, e dar a Johnny
mais dimensão e humanidade tem sido emocionante.”
“Johnny é o oposto de quem eu realmente sou. Mas na cena ﬁnal do ﬁlme Karatê Kid, quando ele entrega o
troféu a Danny… Eu pensei que ele realmente tem um núcleo muito bom.”
Zabka explicou que Johnny teve um
começo de vida difícil, mas ele está
“no caminho para sua própria versão
de redenção” na série Cobra Kai.
“Ele está tentando descobrir as coisas e esquecer seu passado e mudar e
crescer. Isso é o que é tão incrível para
mim sobre o que os escritores zeram
com o personagem.”
É

Ele acrescentou: “É muito graticante para um ator interpretar alguém
que não é totalmente bom ou mau.”
Cobra Kai segue os rivais Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence do ﬁlme original, que estão
seguindo caminhos muito diferentes
na vida agora que são adultos.
Johnny passou por tempos difíceis,
mas decidiu abrir seu próprio dojo,
Cobra Kai, para ensinar caratê a um
grupo de adolescentes que sofrem
bullying.
Enquanto isso, Daniel se tornou
um vendedor de carros de sucesso e
um homem de família dedicado, mas
ele começa a encontrar seu caminho
de volta ao mundo das artes marciais
ao se reconectar ao espírito de seu
sensei dos ﬁlmes, Nariyoshi Miyagi
(Pat Morita).
As duas primeiras temporadas de
Cobra Kai estão disponíveis para
transmissão na Netﬂix agora, com a
terceira temporada chegando apenas
em 2021.

Depois de gravar uma nova versão da música O carcará e a rosa, de Alexandre Carlo, vocalista e guitarrista do
Natiruts, Izabella Rocha conta o processo de arranjo da
canção, mais voltado para o jazz, no mini documentário
Um novo voo- o carcará e a rosa. Desta vez, a composição leva a assinatura de Izabella e do pianista Renato
Vasconcellos e tem uma tonalidade diferente do que
sempre foi cantada pela artista.
A cantora participou do processo de criação do Natiruts e da banda InNatura, ao lado de Bruno Dourado, na
percussão, e Kiko Péres, na guitarra, gravando diversos
álbuns durante a carreira. Embora tenha seguido carreira solo, com novos estilos, ela não deixa de carregar as
origens, homenageando a música O carcará e a rosa,
que completa 20 anos e representa uma boa lembrança
da trajetória.
O primeiro disco solo, Gaia, lançado em 2016, trouxe
a inspiração que recebe do sagrado feminino e da natureza. Após se tornar mãe de Rafael, Gabriela e Elis, a cantora compôs as canções do projeto com base no que vivia e sentia. O álbum Bella, o último a ser lançado, mistura o inédito com versões de músicas com signiﬁcado
especial para cantora, trazendo inﬂuência de reggae,
soul, jazz e bossa nova.
Izabella Rocha compartilha que encontra novas formas de se apresentar e viver a música, devido à pandemia do novo coronavírus, mas não deixa de lado a vontade de realizar um show ao vivo, com a presença do público. A ideia central, no momento, é lançar um mini documentário para cada uma das nove músicas que compõe o segundo disco solo da artista.

