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06H00 ................ 1.7M

12H30 ................ 4.7M

18H13 ................ 1.8M

A eleição de prefeito de São Luís em 2.020 tem um enigma a ser decifrado por 
pesquisadores e um legado político que vai ficar em suspensão. Ou simples-
mente um significado histórico para PDT. 

Protagonismo do PDT 

FERIADÃO 
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IGOR MARTINS C. ALMEIDA 
Mestre em Direito. Professor Universitário

Quem é o Povo? É tarde ?!…
AURELIANO NETO
Juiz de Direito. Professor Universitário, 
Membro da Academia Maranhense de Letras

São Luís e a Pandemia
EUCLIDES MOREIRA NETO 

Professor Mestre em Comunicação Social e 
Investigador Cultural.

OPINÃO- PÁGINA 4

Os problemas do homem e da 
humanidade:  dá  para  despertar ? 

408 anos da capital : covid-19  deixou 
as festivade sem alegria do povo

Uso do termo "povo" como instrumento 
para legitimar atos  democráticos  

NOVO se mobiliza para eleições na ilha
Formado por jovens empresários, partido trabalha para ter 

mais de um representante na Câmara  de São Luís e afirma que 
virá com chapa completa para eleições 2022. PÁGINA 3

Duarte escolhe Fabiana Vilar como vice
 Duarte Junior (Republicanos) pré-candidato a prefeito de São 

Luis  anunciou a advogada Fabiana Vilar Rodrigues como pré-
candidata a vice na chapa para  as eleições municipais. PÁGINA 3

Trump é 
indicado 

ao prêmio 
Nobel da Paz
A indicação foi feita pelo 
parlamentar norueguês 
Christian Tybring-Gjed-
de, que atua como presi-
dente da delegação no-

rueguesa na Otan
PÁGINA  7

O feriado da Independência, que virou feriadão para quem folgou em São 
Luís por causa do aniversário da cidade, fez a volta para casa ser marcada por 

grandes engarrafamentos que exigiram muita paciência dos motoristas.

Com um movimento mais elevado do que era esperado para a data, o feriado da Independência, que virou feriadão para quem folgou em São Luís por 
causa do aniversário da cidade, fez a volta para casa ser marcada por grandes engarrafamentos que exigiram muita paciência. PÁGINA 9

BR-135 : engarrafamento  na volta para casa 
Cerca de 100 manifestantes interditaram, na ma-

nhã de ontem, quarta-feira (9), os dois sentidos do 
km 295 da BR-316, na altura da cidade de Pio XII.

 BR-316 : Via interditada

PÁGINA 10PÁGINA 10

ELEIÇÕES  2020

Sampaio 
goleia  o 

Juventude e 
fica com um 
pé na final

TSE define  medidas sanitárias para eleitores e mesários

PÁGINA  11

CAMPEONATO 
MARANHENSE
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Medidas sanitárias rezam que eleitores deverão permanecer de máscara desde o
momento que sair de casa e evitar contato físico com outras pessoas

 

Pro ce di men tos pa ra o elei tor

Pas so a pas so den tro da se ção
Di cas pa ra os me sá ri os

PANDEMIA

TSE edita regras para
eleitores e mesários

O
pre si den te do Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral (TSE), mi- 
nis tro Luís Ro ber to Bar ro so,
apre sen tou à im pren sa e à

so ci e da de o Pla no de Se gu ran ça Sa ni- 
tá ria pa ra as Elei ções Mu ni ci pais de
2020, ela bo ra do pe la con sul to ria sa ni- 
tá ria gra tui ta for ma da por es pe ci a lis- 
tas da Fi o cruz e dos hos pi tais Sí rio Li- 
ba nês e Al bert Eins tein.

 
Du ran te a en tre vis ta co le ti va, Bar- 

ro so apre sen tou o his tó ri co das prin- 
ci pais ações re a li za das pe la Jus ti ça
Elei to ral, co mo as reu niões com os es- 
pe ci a lis tas em epi de mi o lo gia e mé di- 
cos sa ni ta ris tas, pa ra dis cu tir o adi a- 
men to do plei to e pro por pro to co los
sa ni tá ri os de se gu ran ça.

 O mi nis tro ain da des ta cou quais
cui da dos de vem ser to ma dos nos di as
de vo ta ção, de mo do a im pe dir que as
elei ções sir vam de ve tor de pro pa ga- 
ção do no vo co ro na ví rus.

 
A vo ta ção nes te ano ocor re rá no dia

15 de no vem bro, em pri mei ro tur no, e
no dia 29 do mes mo mês, em se gun do
tur no, on de hou ver.

 
To das as ori en ta ções sa ni tá ri as ela- 

bo ra das du ran te a con sul to ria se rão
di vul ga das à po pu la ção atra vés da
cam pa nha ” Vo te com Se gu ran ça”,
que se rá exi bi da nos mei os de co mu- 
ni ca ção do país a par tir de ou tu bro.

De acor do com o pro to co lo, as se- 
ções elei to rais te rão ál co ol em gel pa- 
ra lim pe za das mãos dos elei to res an- 
tes e de pois da vo ta ção, e os me sá ri os

re ce be rão más ca ras, fa ce shi eld (pro- 
te tor fa ci al) e ál co ol em gel pa ra pro te- 
ção in di vi du al. Car ta zes se rão afi xa- 
dos com os pro ce di men tos a se rem
ado ta dos por to dos. Os ma te ri ais fo- 
ram do a dos ao TSE por im por tan tes
em pre sas e en ti da des bra si lei ras, evi- 
tan do cus to ao erá rio num mo men to
em que o fo co do po der pú bli co é
com ba ter a pan de mia.

Além dis so a Jus ti ça

elei to ral ori en ta que o

elei tor per ma ne ça de

más ca ra des de o

mo men to em que sair

de ca sa, evi te con ta to

fí si co com ou tras

pes so as e cum pra o

de ver cí vi co da for ma

mais ágil pos sí vel, sem

per ma ne cer tem po

des ne ces sá rio nos lo cais

de vo ta ção.

O elei tor de ve rá ve ri fi car, an tes de
sair de ca sa, seu lo cal de vo ta ção, já
que al gu mas se ções elei to rais fo ram
al te ra das. A che ca gem po de ser fei ta
atra vés do apli ca ti vo e-Tí tu lo, na op- 
ção on de vo tar ou pe lo Por tal do TSE.

 
O TSE ain da in di ca que, ca so se ja

pos sí vel, ca da elei tor de ve le var sua
pró pria ca ne ta pa ra as si nar o ca der no
de vo ta ção e le var ano ta dos os no mes
e nú me ros dos can di da tos (a “co la
elei to ral”) pa ra vo tar o mais rá pi do
pos sí vel. Além dis so, é ori en ta do que
o elei tor não le ve cri an ças ao lo cal de
vo ta ção.

 

O ho rá rio de vo ta ção

nes te ano foi am pli a do

em uma ho ra e

co me ça rá mais ce do, o

ho rá rio se rá das 7h às

17h.

O ho rá rio das 7h às 10h é pre fe ren-
ci al pa ra mai o res de 60 anos. Os de-
mais elei to res não se rão proi bi dos de
vo tar nes te ho rá rio, mas de vem, se
pos sí vel, com pa re cer a par tir das 10h,
res pei tan do a pre fe rên cia.

 
 

Uso de álcool em gel deve ser obrigatório

O HORÁRIO DAS 7H ÀS 10H É PREFERENCIAL PARA MAIORES DE 60 ANOS

Pa ra ga ran tir mai or se gu ran ça ao
elei tor, nos lo cais de vo ta ção, o uso de
más ca ra se rá obri ga tó rio, e o elei tor
se rá ori en ta do man ter uma dis tân cia
mí ni ma de um me tro de ou tras pes so- 
as e evi tar qual quer con ta to fí si co.
Além dis so, é proi bi do se ali e men tar,
be ber ou fa zer qual quer ati vi da de que
exi ja a re ti ra da da más ca ra.

Ao en trar em sua res pec ti va se ção
elei to ral, o elei tor de ve rá fi car em
fren te à me sa res pei tan do a dis tân cia
de pe lo me nos um me tro. Após is so, o
elei tor de ve rá exi bir o seu do cu men to
ao me sá rio a dis tân cia, es ti can do os
bra ços em di re ção a ele.

Ca so o me sá rio não con si ga fa zer a
iden ti fi ca ção, po de rá re qui si tar que o
elei tor dê dois pas sos pa ra trás e abai- 
xe ra pi da men te a más ca ra.

Após di gi tar os da dos, o me sá rio irá
ler em voz al ta o no me do elei tor. Ca so
o no me es te ja cor re to, o elei tor po de- 
rá guar dar seu do cu men to e lim par as
mãos com ál co ol em gel pa ra as si nar o
ca der no de vo ta ção. O com pro van te

de vo ta ção de ve rá ser so li ci ta do ao
me sá rio.

As sim que a ur na for li be ra da, o
elei tor se gui rá pa ra a ca bi ne de vo ta- 
ção pa ra di gi tar o nú me ro dos can di- 
da tos a pre fei to e a ve re a dor. Após vo- 
tar, de ve rá lim par no va men te as mãos
com ál co ol em gel e sair da se ção.

As más ca ras des car tá veis de ve rão
ser tro ca das a ca da qua tro ho ras, e o
pro te tor fa ci al de ve rá ser uti li za do du- 
ran te to do o tem po de per ma nên cia
nos lo cais de vo ta ção.

Quan do o elei tor exi bir o do cu- 
men to es ti can do o bra ço, o me sá rio
de ve rá ve ri fi car a dis tân cia sem en- 
cos tar em na da.

 Ca so o elei tor não le var

a pró pria ca ne ta, se rá

ne ces sá rio bor ri far

ál co ol na ca ne ta de uso

co mum após o uso de

ca da elei tor.

Além dis so, ha ve rá um lo cal es pe cí-
fi co pa ra os me sá ri os fa ze rem su as re- 
fei ções, o lo cal de ve rá ser aber to com
ven ti la ção na tu ral e com dis tân cia
mí ni ma de dois me tros das ou tras
pes so as. Se o me sá rio pre ci sar sair de
sua se ção, a ca da vez que re tor nar, de- 
ve rá lim par sua res pec ti va ca dei ra e
me sa com ál co ol 70%.

Aten ção! Me sá ri os e elei to res que
es ti ve rem com fe bre no dia da vo ta- 
ção ou que te nham tes ta do po si ti vo
pa ra a Co vid-19 nos úl ti mos 14 di as
an te ri o res à da ta da elei ção de ve rão
fi car em ca sa. Os elei to res po de rão
jus ti fi car a fal ta por es se mo ti vo. Já os
me sá ri os pre ci sam co mu ni car ime di- 
a ta men te à sua zo na elei to ral pa ra
que se ja pro vi den ci a da sua subs ti tui- 
ção

Si nais mis tu ra dos

Fal ta de re cur sos for ça re for ma

PRO GRA MA

“Ren da Bra sil se rá
lan ça do após au xí lio
emer gen ci al”, diz Onyx

As dis cus sões no go ver no fe de ral so bre o Ren da Bra- 
sil, no vo pro gra ma de ren da mí ni ma que de ve subs ti tuir
o Bol sa Fa mí lia e ou tros be ne fí ci os, se guem sem um
con sen so en tre Jair Bol so na ro e seus au xi li a res. On tem,
en quan to o pre si den te che gou a fa lar que o pro je to se ria
ca ro de mais pa ra sair do pa pel, o mi nis tro da Ci da da nia,
Onyx Lo ren zo ni, dis se que “o pro gra ma es tá pron to” e
que se rá lan ça do as sim que o go ver no con cluir os pa ga- 
men tos do au xí lio emer gen ci al, em de zem bro pró xi mo.

No fim do pri mei ro se mes tre des te ano, o Ren da Bra- 
sil ga nhou for ça den tro do Pa lá cio do Pla nal to de pois
que Bol so na ro viu sua po pu la ri da de cres cer en tre a par- 
ce la me nos fa vo re ci da da po pu la ção por con ta do au xí- 
lio emer gen ci al de R$ 600. Em um pri mei ro mo men to,
foi ven ti la da a pos si bi li da de de o pro gra ma en glo bar,
além do Bol sa Fa mí lia, o abo no sa la ri al, o se gu ro-de fe so
e o Far má cia Po pu lar. Além dis so, na pro pos ta ini ci al
apre sen ta da pe lo mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des,
o no vo be ne fí cio te ria va lor mé dio de R$ 247.

De vi do à re per cus são ne ga ti va de co mo o Ren da Bra- 
sil fun ci o na ria, Bol so na ro pe diu, no mês pas sa do, que o
pro gra ma fos se re e la bo ra do. Além de “sus pen der” o be- 
ne fí cio, o pre si den te não o in cluiu no tex to do Pro je to de
Lei Or ça men tá ria Anu al (PLOA) pa ra 2021, que foi en tre- 
gue ao Con gres so Na ci o nal tam bém em agos to. Ca so o
pla ne ja men to ini ci al do Exe cu ti vo fos se con so li da do, o
pro gra ma po de ria cus tar até R$ 70 bi lhões por ano.

On tem, ao con ver sar com apoi a do res em fren te ao
Pa lá cio da Al vo ra da, o pre si den te dis se a um ho mem
que o va lor anu al do Ren da Bra sil é o que po de com pro- 
me ter o lan ça men to do pro gra ma. “Ren da Bra sil? Sa be
quan to cus ta?”, ques ti o nou o pre si den te.

A re a ção de Bol so na ro foi uma res pos ta à su ges tão
apre sen ta da pe lo elei tor de que “a so lu ção” pa ra o be ne- 
fí cio se ria a isen ção de pa ga men tos de pe dá gi os a mo to- 
ci cle tas. “Al guns pre fei tos já fa zem is so no in te ri or pau- 
lis ta. De 67 mi lhões de pes so as, mui tos que rem con tri- 
buir com o Bra sil, pre si den te. A so lu ção pa ra o Ren da
Bra sil es tá lá”, afir mou o mo to ci clis ta.

Mas, ao con trá rio do pre si den te, Onyx ga ran tiu que o
Ren da Bra sil es tá bem en ca mi nha do. Se gun do ele, o go- 
ver no só não deu um ve re dic to por que não que ria atra- 
pa lhar o pa ga men to do au xí lio emer gen ci al.

“O pro gra ma es tá pron to, são coi sas di ver sas. O que
ca be ao Mi nis té rio da Ci da da nia é mon tar um pro gra ma
de ren da mí ni ma que pos sa fa zer os pi la res do mé ri to e
da qua li fi ca ção, e fa zer com que as fa mí li as pros pe rem.
A par tir daí, o que nós to ma mos co mo de ci são do go ver- 
no é que nós con clui ría mos o au xí lio emer gen ci al. En- 
tão, nós es ta mos mui to se gu ros com a qua li da de do
Ren da Bra sil, dos im pac tos po si ti vos que ele te rá na vi da
das pes so as e na con di ção de eman ci pa ção que ele vai
ge rar na vi da das pes so as”, res pon deu o mi nis tro da Ci- 
da da nia à Rá dio Sa gres, de Goi â nia.

Se gun do Onyx, o go ver no não propôs re cur sos pa ra o
pro gra ma no PLOA do ano que vem por que não que ria
“mis tu rar os si nais”. O mi nis tro ain da des ta cou que,
nes te mês e no pró xi mo, o go ver no de ve “con ver sar e
ajus tar os de ta lhes do or ça men to do ano que vem” pa ra
en cai xar o Ren da Bra sil no Or ça men to de 2021.

“Em mar ço, ele es ta va mais ou me nos pron to, mas
veio a pan de mia e ti ve mos de usar to da nos sa es tru tu ra
pa ra cui dar do au xí lio emer gen ci al. E a par tir de ju lho
nós re to ma mos es se tra ba lho. En tão, es se pro gra ma es tá
pron to. Nós to ma mos a de ci são de não mis tu rar os si- 
nais. Nós va mos con cluir o au xí lio emer gen ci al e de pois
o Ren da Bra sil vi rá”, ga ran tiu Onyx.

O de pu ta do Agui nal do Ri bei ro (PP-PB) dis se, nes ta
ter ça-fei ra (8/9), que a in ca pa ci da de do go ver no de
aten der as de man das da so ci e da de, da do o aper to nas
con tas pú bli cas, em pur ra o país a não adi ar mais as re- 
for mas. “Es ta mos num mo men to em que ca da vez mais
a ne ces si da de de cor ri gir ine fi ci ên ci as es ta rá mais ex- 
pos ta, à me di da que o Es ta do pas sa a ser mais de fi ci en te
do pon to de vis ta de su as en tre gas cons ti tu ci o nais”, co- 
men tou Ri bei ro, que é re la tor da re for ma tri bu tá ria, du- 
ran te de ba te no Te le bra sil, con gres so pa tro ci na do por
em pre sas de te le co mu ni ca ções. “Não es tá no mo men to
de se cri ar os pu xa di nhos que sem pre se cri ou ao lon go
da nos sa his tó ria”, com ple men tou o par la men tar.

Ao com pa rar a ma té ria da qual é re la tor com a re for- 
ma da Pre vi dên cia, Ri bei ro dis se que, em bo ra as mu- 
dan ças no sis te ma tri bu tá rio te nham me nor re sis tên cia,
já que é um de se jo de pra ti ca men te to dos, ca da um quer
a “sua re for ma tri bu tá ria”. “Ca da um tem a sua cus to mi- 
za ção da re for ma tri bu tá ria”, dis se o de pu ta do.

O ex-go ver na dor do Es pí ri to San to Pau lo Har tung,
que tam bém par ti ci pou do de ba te, de fen deu que au- 
men tar a car ga tri bu tá ria não de ve ser o ca mi nho da re- 
for ma. Se gun do ele, o sis te ma tri bu tá rio pre ci sa ser atu- 
a li za do jun to com o Es ta do, de mo do que a re for ma tri- 
bu tá ria pre ci sa ter co ne xão com a re for ma ad mi nis tra ti- 
va, re me ti da há pou cos di as pa ra o Con gres so, atin ge so- 
men te os fu tu ros in te gran tes do fun ci o na lis mo e não
traz alí vio pa ra o cai xa do Te sou ro a mé dio pra zo. “De- 
fen do com con tun dên cia a re for ma do Es ta do. Pre ci sa- 
mos ter ou tra es tru tu ra pú bli ca no Bra sil”, fri sou Har- 
tung. Nu ma ava li a ção mais téc ni ca da re for ma, o eco no- 
mis ta Ma no el Pi res afir mou du ran te o de ba te que trans- 
fe rir a tri bu ta ção da pro du ção pa ra o con su mo abre es- 
pa ço pa ra re du zir o cus to de bens de ca pi tal, per mi tin do
a mo der ni za ção do par que in dus tri al.

São Luís, quinta-feira, 10 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Formado por jovens empresários, partido trabalha para ter mais de um representante
na Câmara  de São Luís e afirma que virá com chapa completa para eleições 2022

SAMARTONY MAR TINS

NO VO vi rá com cha pa     
com ple ta em 2022

ELEIÇÕES 2020

NOVO se mobiliza
para eleições na ilha

O
Par ti do NO VO re a li za nes te
sá ba do (14), a par tir das
16h, no Picaddily, pró xi mo
do re tor no do Co man do da

Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão, a sua
con ven ção que vai ho mo lo gar seus
re pre sen tan tes ao car go de ve re a dor
pa ra as elei ções de 2020.

Em vi si ta à se de de O Im par ci al na
tar de de on tem (9), o pre si den te do di- 
re tó rio mu ni ci pal da le gen da, o em- 
pre sá rio Ra fa el Som bra e o pre si den te
do di re tó rio es ta du al, Le o nar do Ar ru- 
da re ve la ram de que for ma o par ti do
es tá se mo bi li zan do pa ra ocu par um
lu gar na Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Luís. Um to tal de 20 pos tu lan tes ao
car go de ve re a dor pas sa ram por um
ri go ro so pro ces so se le ti vo, on de ape- 
nas no ve ob ti ve ram êxi to. “Par ti ci pa- 
ram des te pro ces so se le ti vo 20 pes so- 
as, des tes no ve fo ram apro va dos. Fo- 
ram três eta pas e to dos pas sa ram por
um trei na men to pre pa ra tó rio pa ra as
elei ções que vai des de qual o pa pel de
um ve re a dor, pas san do por ações de
co mo fa zer a cam pa nha. O nos so in te- 
res se não é en cher o “bar co” com as 47
pes so as pa ra atin gir o co e fi ci en te. O
nos so ob je ti vo é ter pes so as pre pa ra- 
das e ca pa ci ta das pa ra es te plei to, se- 
guin do os prin cí pi os do par ti do dos
quais nós não va mos sair de les”, res- 
sal tou Som bra.

 Ques ti o na do so bre o que o par ti do
se di fe ren cia das de mais le gen das que
es tão par ti ci pan do des ta cor ri da elei- 
to ral, Ra fa el Som bra, o pre si den te
mu ni ci pal do par ti do fez ques tão de

res sal tar que os can di da tos elei tos pe- 
lo par ti do em to do o país são os po lí ti- 
cos mais econô mi cos, pois não re ce- 
bem fun do par ti dá rio, nem fun do
elei to ral, as ges tões são ba se a das em
or ça men to en xu to e o res pei to ao di- 
nhei ro pú bli co. Os nos sos pré-can di- 
da tos as si na ram um com pro mis so
on de ca so te nha mos re pre sen tan tes
elei tos ca da um te rá di rei to a cin co as- 
ses so res e não tre ze co mo man da o re- 
gi men to in ter no da Câ ma ra, on de to- 
dos pas sa rão por um pro ces so se le ti- 
vo. Além dis so, to dos os pré-can di da- 
tos não re ce be rá ne nhum ou tro ti po
de ver ba a não ser o seu sa lá rio e com
a ver ba de ga bi ne te re du zi da em 60%.
Ou se ja, te mos um com pro mis são
com o di nhei ro pú bli co e uma ges tão
efi ci en te pa ra atu ar no ver da dei ro pa- 
pel do que é ser um ve re a dor”, dis se
Ra fa el Som bra.

O pre si den te do di re tó rio mu ni ci- 
pal do NO VO tam bém des car tou a
pos si bi li da de da le gen da com por
apoio pa ra ne nhum can di da to a pre- 
fei to de São Luís. “O can di da to elei to e
as pau tas que fo rem con si de ra da de
acor do com o par ti do, á exem plo das
pau tas li be rais ou pau tas con ver gen- 
tes ao par ti do, o NO VO vai apoi ar e se
apro fun dar nas ma té ri as e o que for
con tra os prin cí pi os do par ti do va mos
ser de uma ma nei ra ava li za da ser mos
con trá ri os. Po de mos con ver sar com
os pré-can di da tos à pre fei to de São
Luís, mas sem ne nhum ti po de ne go- 
ci a ção”, ex pli cou Ra fa el Som bra.

Ra fa el Som bra en fa ti zou ain da que
o pró xi mo Pre fei to de São Luís te rá
um de sa fio mui to gran de, pois vai en- 
con trar uma dí vi da mu ni ci pal mais

al ta, mui ta res pon sa bi li da de com o
di nhei ro pú bli co e es pe ra que ele im- 
ple men te no mu ni cí pio po lí ti cas mais
li be rais pa ra o de sen vol vi men to de
São Luís.

Já Le o nar do Ar ru da pre si den te do
di re tó rio es ta du al re ve lou tam bém
que além das elei ções de 2020, o NO- 
VO já es tá tra ba lhan do pa ra ter re pre-
sen tan tes em uma cha pa úni ca nas
elei ções de 2022 com de pu ta do es ta- 
du al, fe de ral, go ver na dor e se na dor.
“O nos so pro je to que pe a mé dio e
lon go pra zo vai ter um pe río do de ma- 
tu ra ção, pri mei ro com fo co nas elei-
ções de São Luís e pos te ri or men te nas
elei ções 2022 on de pre ten de mos con-
cor rer ao de pu ta do es ta du al, fe de ral,
go ver na dor e se na dor, uma cha pa
com ple ta. E pa ra is so já es ta mos tra-
ba lhan do”, dis se Le o nar do Ar ru a da.

O pre si den te es ta du al da le gen da
con tou que o NO VO tem um pro je to
de ex pan são em di ver sas ci da des co- 
mo Im pe ra triz, Bal sas e Ti mon, além
de ou tras. O NO VO con ta ho je em São
Luís com 228 fi li a dos e no Ma ra nhão
apro xi ma da men te 350, e a nos sa in- 
ten ção é che gar a 2022 com 1.500 fi li a- 
dos, lem bran do que o fi li a do é aque le
que con tri bui com R$ 31, 42 men sais.
Le o nar do Araú jo, res sal tou que em
2022, o par ti do não de ve com por nem
com o go ver na dor Flá vio Di no ca so
se ja can di da to a pre si den te e nem
com o ex-pre si den te Lu la, afir man do
que não po de as se gu rar se a le gen da
te rá um can di da to pró prio.

Duarte escolhe Fabiana Vilar como vice

A ADVOGADA  FABIANA VILARDE 33 ANOS É EX-SECRETÁRIA DA SAGRIMA NO GOVERNO FLÁVIO DINO ,  SERÁ A VICE  DE DUARTE JR.

 Du ar te Ju ni or (Re pu bli ca nos) pré-
can di da to a pre fei to de São Luis 
anun ci ou a ad vo ga da Fa bi a na Vi lar
Ro dri gues co mo pré-can di da ta a vi ce
na cha pa pa ra  as elei ções mu ni ci pais.

Fa bi a na Vi lar
Fa bi a na Vi lar tem 33 anos, é ad vo- 

ga da e pre si den te mu ni ci pal do Par ti- 
do Li be ral (PL). Ela é ex-se cre tá ria de
Agri cul tu ra Pe cuá ria e Pes ca (Sa gri- 
ma) do go ver no Flá vio Di no, car go
que ocu pou de fe ve rei ro de 2019 a
maio de 2020. Em sua ges tão, des ta- 
que pa ra ações co mo o Zo ne a men to
Agro pe cuá rio do Ma ra nhão (Za ma);
Sa gri fei ra; pro gra ma Mais Se men tes e
Mu das; Workshop Ca deia Pro du ti va
do Pes ca do; Fó rum de Se cre tá ri os e
Ges to res de Agri cul tu ra dos Mu ni cí pi- 
os do Ma ra nhão; e Cen tral Vir tu al de
Abas te ci men to. Mes mo jo vem, a ago- 
ra pré-can di da ta a vi ce-pre fei ta, an tes
da ti tu la ri da de na pas ta da Sa gri ma, já
acu mu la va ex pe ri ên cia de 10 anos de
ges tão mu ni ci pal atu an do no in te ri or
do Ma ra nhão.

Se gun do Du ar te, a es co lha é de ca- 
rá ter téc ni co. Vi lar foi um dos no mes
apre sen ta dos a Du ar te por sua ba se
de apoio com pos ta pe lo Pa tri o ta, Par- 
ti do Li be ral (PL), Avan te e PTC. Cou be
ao pró prio de pu ta do dar a pa la vra fi- 
nal. Ele ain da res sal tou se tra tar de

uma re pre sen tan te de gran de par te
do per fil da mu lher lu do vi cen se, que é
mãe, tem fi lha pe que na e pre ci sa tra- 
ba lhar pra sus ten tar o lar. “Qua ren ta e
oi to por cen to das re si dên ci as de São
Luís são che fi a das por mu lhe res”, dis- 
se Du ar te, que re for çou a ra zão pa ra
es co lher Fa bi a na Vi lar:

“Mui to me or gu lha por tê-la ao
meu la do. Há al gum tem po eu con- 
ver sa va com a mi nha es po sa, Ka ren,
di zen do que eu gos ta ria de ter uma
mu lher co mo a mi nha vi ce, por que eu
de fen do a ban dei ra da mu lher. E a Fa- 
bi a na é mais que uma mu lher, é um
no me téc ni co, ocu pou vá ri os car gos
na ges tão pú bli ca no es ta do do Ma ra- 
nhão e até re cen te men te foi se cre tá ria
do go ver no Flá vio Di no. E as sim co mo
nós mu da mos o PRO CON e o VI VA, ela
mu dou a Sa gri ma. Fo ram vá ri os no- 
mes apre sen ta dos pe lo nos so gru po,
mas, co mo não po de ria ser di fe ren te,
eu ti ve a li ber da de pra fa zer a es co lha.
Não se rá uma vi ce de co ra ti va, que te- 
rá co mo fun ção ape nas ir pa ra so le ni- 
da des, ela vai me aju dar a ge rir, com
uma fun ção pri mor di al, que é mo ni- 
to rar as me tas de to dos os se cre tá ri os,
e se pre ci so ela irá in ter vir pra as se gu- 
rar re sul ta dos”, adi an tou Du ar te.

Ali nha da com o dis cur so do de pu- 
ta do, Vi lar ga ran tiu que se rá uma vi ce-

pre fei ta atu an te, alheia a qual quer ca- 
rac te rís ti ca que lem bre uma fi gu ra de-
co ra ti va. “São Luís re al men te vai ter
uma vi ce-pre fei ta pre sen te, que tra- 
ba lha, que a ci da de sai ba quem é, es-
ta rei ao la do das pes so as. Não é o meu
per fil fi car em ga bi ne te. Fo ram co lo- 
ca dos vá ri os no mes, e Du ar te dis se
pra mim: ‘Tu é téc ni ca, tu vai so mar
co mi go, ad mi ro o teu tra ba lho’. Fi quei
mui to hon ra da com a es co lha. E es ta- 
rei to do dia de fen den do a ban dei ra fe- 
mi ni na, es ta rei ao la do de Du ar te pra
me lho rar a nos sa ci da de. Va mos fa zer
uma ges tão que fi ca rá na his tó ria de
São Luís”, afir mou a pré-can di da ta a
vi ce-pre fei ta. Além da con tri bui ção
na vi da pú bli ca, ter uma vi ce-pre fei ta
vai ao en con tro de uma das cau sas de- 
fen di das por Du ar te, a de que as mu-
lhe res ocu pem ca da vez mais es pa ços
on de há pre do mi nân cia mas cu li na. À
fren te do PRO CON, por exem plo, 80%
dos car gos no ór gão eram ocu pa dos
por mu lhe res.

Con ven ção
Com a cha pa de fi ni da, acon te ce, nes- 
te sá ba do (12), a con ven ção de Du ar te
Jr e Fa bi a na Vi lar pa ra as can di da tu ras
a pre fei to e vi ce-pre fei ta, res pec ti va-
men te, às 16h, no Par que Fol cló ri co
da Vi la Pal mei ra. 
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Con vo ca do

Com pro mis so fe cha do (1)

Com pro mis so fe cha do (2)

“E olhar fa la mais do que pa la vras. O
olhar de ca ri nho por mim foi mui to bom”

No vi da de

Bai xa ria

Pro ta go nis mo do PDT
A elei ção de pre fei to de São Luís em 2.020 tem um enig- 

ma a ser de ci fra do por pes qui sa do res e um le ga do po lí ti co
que vai fi car em sus pen são. Ou sim ples men te um sig ni fi ca- 
do his tó ri co pa ra PDT. Des de o dis tan te ano de 1988, quan- 
do Jack son La go es tre ou em car go exe cu ti vo, elei to pre fei to
de São Luís, até ho je, o par ti do de raiz bri zo lis ta pro ta go ni- 
zou to das as elei ções da ca pi tal ma ra nhen se, ele gen do fi li- 
a dos, ou apoi an do quem ven ceu.

Ago ra, o PDT vai fi car fo ra da elei ção, quan do Edi val do
Ho lan da Jú ni or en cer ra seus oi to anos à fren te da pre fei tu- 
ra com o pres tí gio em al ta, o no me lim po e dei xan do um le- 
ga do de ges tão pro du ti va, mes mo em épo ca de pan de mia e
de cri se econô mi ca. Sig ni fi ca que o PDT es tá dei xan do a
pre fei tu ra sem can di da to, mas não aban do nan do a sua his- 
tó ria de po der. Vai apoi ar can di da to do PC doB, Ru bens Pe- 
rei ra Jú ni or, sem se atri tar com os de mais in te gran tes do
Con sór cio de can di da tos li ga dos ao go ver na dor Flá vio Di- 
no. O PDT, que pro ta go ni zou por 30 anos a po lí ti ca de São
Luís, es tá na mes ma si tu a ção do MDB que man dou por 50
no Ma ra nhão. Se o PDT vai apoi ar o ‘co mu nis ta’ Ru bens Pe- 
rei ra Jú ni or (PC doB), o MDB, por sua vez, não dis põe de um
no me com pe ti ti vo. Po rém, de ci diu abra çar a can di da tu ra
de Ne to Evan ge lis ta, do DEM. De ta lhe: os dois pré-can di- 
da tos são ori gi ná rio do mes mo tron co po lí ti co – o gru po
Sarney. Eles, igual men te, se guem Flá vio Di no des de o pri- 
mei ro man da to, par ti ci pan do do go ver no. Ru bens Jú ni or
foi se cre tá rio de Ci da des, en quan to Ne to Evan ge lis ta as su- 
miu a pas ta de De sen vol vi men to So ci al.

A di fe ren ça en tre o PDT de ho je e o MDB é que o pri mei- 
ro tem no co man do uma li de ran ça for te no Ma ra nhão e
cons truiu um es pa ço ge ne ro so no Con gres so. We ver ton
Ro cha foi elei to se na dor em 2018 com a mai or vo ta ção já
con quis ta da por um po lí ti co no Ma ra nhão: 1.997.443 vo- 
tos. Ele se mo vi men ta co mo pré-can di da to a go ver na dor
em 2022, en quan to o MDB dos Sarney e dos Lo bão, não
tem no me pa ra pro je tar uma vol ta ao po der. Já o pe de tis ta
se im põe num es pa ço que, ine xo ra vel men te te rá, lá adi an- 
te, no ano da elei ção, o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão,
com a ca ne ta do Pa lá cio dos Leões que as si na atos e o Diá- 
rio Ofi ci al, que os trans for ma em ação go ver na men tal. Es se
jo go é pa ra cra ques.

O pro fes sor de eco no mia Jo sé Cur si no Mo rei ra dis se que
foi “con vo ca do” pe lo pre fei to Edi val do Jú ni or pa ra tro car a
Se cre ta ria de Pla ne ja men to pe la de Edu ca ção, em subs ti- 
tui ção ao pro fes sor Moacyr Fei to sa, que vai se de di car à
can di da tu ra do fi lho a ve re a dor.

Sur pre en den te: o pre fei to de Co dó, Fran cis co Na gib
(PDT) de sis tiu de con cor rer à re e lei ção des te ano. O pró- 
prio al cai de anun ci ou a de ci são e o acor do pa ra apoi ar de- 
pu ta do es ta du al Zi to Ro lim, seu ali a do na elei ção vi to ri o sa
de 2016.

No meio das ne go ci a ções, en con tra-se o se na dor We ver- 
ton Ro cha, man da chu va no par ti do de Na gib. Co dó tem a
po pu la ção mai or que Pa ço do Lu mi ar é o 6º do Ma ra nhão.
O cum pri men to do acor do Na gib x Ro lim é coi sa ra ra na
po lí ti ca.

 

Da tra ves ti Ad di la Cos ta, de pois de al mo çar no Al vo ra do
com o pre si den te Jair Bol so na ro, que a im pres si o nou com a
aco lhi da e lhe ga ran tiu não ser ho mo fó bi co.

 
Es tra nha ar ru ma ção po lí ti ca em La go da Pe dra. O

PDT de We ver ton Ro cha vai in di car Ge ral do Ca- 
tin guei ro vi ce da pré-can di da ta Mau ra Jor ge

(PSDB). Ela era Ro se a nis ta e em 2018 vi rou bol so- 
na ris ta no Ma ra nhão, quan do con cor reu con tra Flá vio Di- 
no.

 
Mau ra Jor ge, ro se a nis ta de raiz, foi pre fei ta de La- 

go da Pe dra por du as ve zes. Em 1019 não con se- 
guiu o con tro le do PSL no Ma ra nhão e fi li ou-se
ao PSDB do se na dor Ro ber to Ro cha, que a em- 

pla cou na Su pe rin ten dên cia da Fu na sa. Ele Bol so- 
na ro des de cri an ci nha.

 
O pré-can di da to a Pre fei tu ra de São Luís pe lo So li- 

da ri e da de, Car los Ma dei ra, se gue in ter na do no
Hos pi tal São Do min gos, se re cu pe ran do da Co- 
vid-19. Se gun do a as ses so ria, ele re a ge a tem tu do

pa ra ven cer a ba ta lha da covid19.

Sem con cor rer à pre fei tu ra de São Luís e sem ali an ça na
ma jo ri tá ria, o Par ti do No vo lan ça rá no ve can di da tos a ve- 
re a dor. Foi pro cu ra do por três pré-can di da tos, mas impôs
a con di ção de ali an ça: abrir mão dos fun dos par ti dá rio e
elei to ral. Ne nhum to pou.

O ve re a dor de Ca xi as, Re pór ter de Pu li ça, can di da to à re- 
e lei ção e o con cor ren te opo si tor, Fe li ci a no do Bom bom
tra va ram uma “de ba te” da mais pu ra bai xa ria. Sin ce ra men- 
te, o po vo de Ca xi as não me re ce. Tan ta tra di ção cul tu ral
mis tu ra da com an ti po lí ti ca.

São Luís, quinta-feira, 10 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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EU CLI DES MO REI RA NE TO
Pro fes sor Mes tre em Co mu ni ca ção So ci -
al e In ves ti ga dor Cul tu ral.

É TARDE?!…

É tar de. Pre ci sa mos to dos nós des per tar.
Os po e tas pre ci sam des per tar. Os mú si cos
pre ci sam des per tar. As mães, os pais e os fi- 
lhos pre ci sam des per tar. As fa mí li as uni das
ou di la ce ra das pe las con tra di ções pre ci sam
des per tar. A vi da pre ci sa ser des per ta da. Pre- 
ci sa mos fu gir des sa pan de mia. A mor te pre- 
ci sa ser mo men ta ne a men te ador me ci da,
aco me ti da de uma le tar gia ain da que sim bó- 
li ca, por quan to pas sa gei ra e pa ra do xal men- 
te eter na. De ve mos ru mi nar os nos sos so- 
nhos, sem re nun ci ar às nos sas uto pi as. So- 
nhos de amar.

Uto pia de ser fe liz. O po e ta con do rei ro de
Vo zes d’Áfri ca can ta a che ga da da noi te pa ra
a ama da: “Boa noi te, Ma ria! Eu vou-me em- 
bo ra / A lua nas ja ne las ba te em cheio. / Boa
noi te, Ma ria! É tar de… é tar de… / Mas não
me aper tes as sim con tra teu seio.” E con clui
o va te bai a no: “Co mo ne gro e som brio fir- 
ma men to, / So bre mim de sen ro la teu ca be- 
lo… / E dei xa-me dor mir bal bu ci an do: / –
Boa noi te! – for mo sa Con su e lo.”

No eflú vio des se cân ti co lí ri co, só nos res- 
ta ir mos em bo ra pra Pa sár ga da, por que lá
so mos ami gos do rei e te re mos a mu lher que
se quer na ca ma que es co lher mos. Ou de ve- 
mos vi ver o pre sen te e es pe rar com for te es- 
pe ran ça o fu tu ro. O som tar dio da ma dru ga- 
da nos des per ta, em bo ra se dur ma o so no in- 
com ple to da in cer te za. É tar de. O fu tu ro, co- 
mo o ven to for te, que as so bia vin do das nos- 
sas ma tas, es tá pas san do. Pas sou?, eis a dú vi- 
da! Pou co sen ti mos. So mos pas sa dos, so- 
nhan do o fu tu ro in cer to. Os ca mi nhos, por
on de ca mi nha mos, es tão or na dos de flo res.
São ipês ama re la dos ou ro xos, dis pos tos de
ca da la do des sa tri lha pro ce lo sa, com dis po- 
si ção pa ra em be le zar o vi ver tran si tó rio. É

tar de. Des ça mos de nos sa so ber ba, des sa
vai da de fu gi dia, de ser mos ape nas nós mes- 
mos, pa ra, sob a som bra es cas sa dos ipês,
apa rar mos as pé ta las des sas frá geis e fu ga- 
zes vir tu des, pe da ços de ca da vi da.

É tar de. Os ci ne mas ain da es tão chei os?!
Fi las pa ra com pra das en tra das. A ân sia dos
jo vens aos gri tos tro can do fi gu ri nhas do ál- 
bum da mo da e das ve lhas re vis tas em qua- 
dri nhos. Ca va lei ro Ne gro. Zor ro. Fan tas ma, o
Es pí ri to que An da. Fle cha Li gei ra. Su per- 
man. Roy Ro gers. Du ran go Kid. Man dra ke, o
má gi co dos má gi cos. Quem tem, quem não
tem. Dois por um. Um por três. É tar de. Lá
vem o bon de can sa do, ar ras tan do-se em ca- 
da pe da ço de tri lho, mas com von ta de de
che gar, pa ra atra pa lhar a fes ta des se im pro- 
vi sa do es cam bo. O so nho lo go se des faz. É
pas sa do.

Lá se vem o tem po pa ra ator men tar a vi- 
da. Ain da não é tar de. Os fi lhos são pre pa ra- 
dos pa ra o mer ca do. Vi ve-se o fu tu ro. To dos
são re féns des se exi gen te tem po. O fu tu ro é o
pre sen te em ro da de mo vi men to nos im pul- 
si o nan do pa ra um es pa ço que vem che gan- 
do e che gan do. Sem pre che gan do. Não há
tem po pa ra o pre sen te. È tar de. Si ga mos pa- 
ra o in fi ni to, en quan to há tem po.

A ma nhã é de sol. A ma nhã é de chu va.
Chu va fi na. Tor ren ci al. Qua se sem chu va. É
tar de pa ra o sol. É tar de pa ra chu va. É tar de
pa ra vi da. A pri são é uma sa la her mé ti ca na
qual se res pi ra um ar me câ ni co, que re ti ra o
pra zer da na tu ra li da de do oxi gê nio prai a no
que ina la mos. É tar de. A vi da es tá ina tu ral.
Do lo ro sa men te ina tu ral. Vi ve-se a com pa- 
nhia do si lên cio. O si lên cio é a pa la vra não
di ta, e da pa la vra di ta pa ra si mes mo. É ape- 
nas a von ta de de di zer. O si lên cio é o in fer no
em que as al mas fi cam apri si o na das mur- 
mu ran do a sua dor inau dí vel. Nin guém es- 

cu ta. O si lên cio é o mor to en for ca do pe las
pa la vras su fo ca das.

É tar de. O rio Do ce de sa pa re ceu na la ma
da Sa mar co. Gran de de sas tre da hu ma ni da-
de. Te tri ca men te a la ma es pa lhou a mor te e a
so li dão da par ti da. Lu gar-co mum re pe ti do
pe la tri vi a li da de sen sa ci o na lis ta, em to das
as vo zes, em to das as pa la vras, em to das as
lín guas, rom pen do o si lên cio, que en tris te- 
ce. Ca la mi da de: rom peu-se im pu ne men te a
bar ra gem do Fun dão. A vi da rom peu-se. Só
res ta a res sur rei ção. Quan do? É tar de. A res- 
pos ta é um de sa fio a des per tar nos sa in dig- 
na ção, ain da que in sig ni fi can te in dig na ção.
Só Deus cri a rá um no vo rio Do ce. Ele que fez
o mun do. E fez o rio Do ce, des truí do pe la la- 
ma in cle men te da Sa mar co. Cho re mos as lá-
gri mas das im pos si bi li da des da res sur rei ção
da mor te de uma obra di vi na, so ter ra da nes-
se abo mi ná vel ho lo caus to am bi en tal.

Ain da é tar de. A água, a ca da dia, a ca da
mi nu to, a ca da se gun do, se trans for ma ao
nos so re dor em um bem em de ex tin ção. Os
ri os mor rem de mor te ma ta da, ou ma ta dos.
So mos ter ro ris tas eco ló gi cos. A tra gé dia hí- 
dri ca es tá bem à fren te. A flo res ta amazô ni- 
ca, o pul mão do mun do, de sa pa re ce con su- 
mi da pe las la ba re das dos im pu nes cri mi no- 
sos. A par dis so, nas ru as, nos ba res, nas lan-
cho ne tes, nas bo a tes, nos ci ne mas, nos es tá- 
di os, nas es qui nas, nas te vês, há pe da ços de
cor pos, tru ci da dos por ar te fa tos inu ma nos
sui ci das. Cri an ças as sas si na das e es tu pra-
das. Al mas em pe da ços. Vi das em pe da ços.
Fé em pe da ços. Mor te em pe da ços. O mun- 
do em pe da ços. E Deus sen do ser vi do no al- 
tar dos mo der nos e mi diá ti cos fa ri seus. É
tar de. Pre ci sa mos des per tar e jun tar, tan ti- 
nho por tan ti nho, to dos es ses pe da ços, pa ra
re com por a nos sa ân sia de vi ver co mo se res
des ti na dos à di vin da de. Por que, se não, tu do
se rá tar de.

SÃO LUÍS E A PANDEMIA CORONAVÍRUS

A ca pi tal ma ra nhen se com ple ta
408 anos em ple na Pan de mia do no vo
Co ro na ví rus 19, no dia 8 de se tem bro
de 2020. E por es tar mos nes te mo- 
men to de mui tos cui da dos, às co me- 
mo ra ções des te ano vão acon te ce de
for ma mui to di fe ren te do que po de- 
ría mos ima gi nar an tes des se pe río do
de res tri ções. Atu al men te vi ve mos os
efei tos de re co men da ções de pro to- 
co los de ins ti tui ções li ga das à saú de,
ape sar do ne ga ci o nis mo de uns pou- 
cos ges to res pú bli cos mun di ais, en tre
os quais o nos so Pre si den te.

Mas, in de pen den te das ques tões
com ple xas re la ci o na das aos de ten to- 
res do po der, a po pu la ção lu do vi cen- 
se vi ve e con vi ve com a ame a ça de um
ví rus que fez a po pu la ção lo cal e de
to do pla ne ta re ver seus atos re la ci o- 
na dos à so ci a bi li da de.Mui tos pa ra- 
dig mas fo ram mo di fi ca dos abrup ta- 
men te e com cer te za, o mun do não
se rá mais o mes mo após a pas sa gem
da ame a ça de con ta mi na ção pe lo ví- 
rus Co vid 19.

Nes se con tex to, nos sa que ri da ci- 
da de de São Luís com ple ta seus 408
anos de fun da ção. Sem as tra di ci o nais
fes ti vi da des que de vi am mar car es se
ani ver sá rio, além dis so, a mu ni ci pa li- 

da de es tá sob a égi de do pe río do elei- 
to ral, pois no pró xi mo mês de no vem- 
bro, a po pu la ção lo cal vai es co lher
seus no vos di ri gen tes, en tre os quais o
no vo ges tor do exe cu ti vo e os seus 31
ve re a do res, por is so as li mi ta ções re- 
co men da das pe los Pro to co los das au- 
to ri da des de saú de vi e ram a ca lhar de
for ma su per pro vi den ci al pa ra que
não fos sem fei tos gas tos com co me- 
mo ra ções fes ti vas.

Se por um la do es ses pro to co los fo- 
ram vis tos co mo ali a dos dos atu ais
ges to res pa ra não pro mo ver gas tos,
por ou tro la do a ci da de fi cou mais
tris te, sem os sor ri sos e a ale gria na tu- 
ral de sua gen te, que in du bi ta vel men- 
te ado ra co me mo rar e re ve ren ci ar su- 
as da tas im por tan tes, co mo o ni ver da
ci da de. Nos sas pra ças, ru as, la dei ras e
pal cos que de ve ri am ter si do mon ta- 
dos nos di ver sos can tos da ci da de, es- 
te ano fi ca ram mu dos, si len ci a dos
for ço sa men te, sem dar ao seu po vo a
ale gria da so no ri da de, o sa bor da gas- 
tro no mia e a di ver si da de das ma ni fes- 
ta ções cul tu rais que tan to en can tam o
po vo que aqui vi ve ou nos vi si tam co- 
mo apre ci a do res de nos sa his tó ri ca
ci da de.

Nes te ano, as gar ga lha das e os sor- 
ri sos fi ca ram con ti dos, mas pron tos
pa ra ex plo dir co mo um bó li do lú di co
quan do o me do for ven ci do pe la ci ên- 

cia, por meio da des co ber ta de uma
va ci na efi caz e que dê ao nos so po vo a
se gu ran ça de que a ame a ça do Co ro- 
na ví rus 19 es tá do mi na da. O nos so
país per deu até ago ra qua se 150 mil
vi das, dei xan do mi lha res de fa mí li as
en lu ta das e de ses tru tu ran do so nhos
que es ta vam pla ne ja dos e sen do
cons truí do com mui ta lu ta. Nos sa tor-
ci da é pa ra que  nos sa con vi vên cia co- 
mu ni tá ria se res ta be le ça ple na men te
o mais rá pi do pos sí vel e a nor ma li da-
de re tor ne aos sei os fa mi li a res, de vol- 
ven do a ale gria e os so nhos co lo ca dos
em qua ren te na.

A ci da de de São Luís e o seu po vo
são sím bo los de re sis tên cia, por is so a
nos sa ilha tem tan tos co di no mes con- 
quis ta dos ao lon go do tem po pe la sua
gen te e seus fi lhos ilus tres, a exem plo
de “Ilha do Amor”, “Ate nas Bra si lei ra,
“Ter ra Tim bi ra”, “Ilha Re bel de”, “Ja- 
mai ca Bra si lei ra”, en tre tan tos ou tros.
O cer to é que ca da um des ses cog no-
mes sur gi ram em épo cas di fe ren tes e
re pre sen tam a gar ra e a pu jan ça de
um po vo que con ti nua com a for ça da
re sis tên cia in crus ta da nas su as vei as.
As sim, com ou sem fes ti vi da des co- 
me mo ra ti vas aos 408 anos de fun da- 
ção da ci da de de São Luís, en con trar
no vos ru mos são atri bu tos de so bre vi-
vên cia pa ra to do um po vo. Pen se nis- 
so. Con ti nu a mos atra ves san do a pan-
de mia do Co ro na vi rus 19.

IGOR MAR TINS CO E LHO AL MEI DA
Mes tre em Di rei to. Pro fes sor Uni ver si tá rio

Quem é o Po vo?

Bra sil, 1984. Vin te anos de pois da su pres são de di rei tos ci vis
bá si cos com a ins tau ra ção do au to ri ta ris mo da di ta du ra mi li tar,
mi lha res de bra si lei ros fo ram às ru as ma ni fes tar o re tor no do di- 
rei to de ele ger, pe la via di re ta, o Pre si den te da Re pú bli ca. Ape sar
da pres são po pu lar, so men te em 1989 hou ve a re con quis ta des se
di rei to fun da men tal.

Bra sil, 1992. Com a di vul ga ção de de nún ci as fei tas pe lo pró- 
prio ir mão, mi lha res de bra si lei ros fo ram às ru as pe dir o im pe a ch- 
ment de Fer nan do Col lor por sua li ga ção di re ta com es que mas de
cor rup ção. Um che que de uma con ta fan tas ma do PC Fa ri as foi
usa do pa ra com prar um FI AT El ba.

Bra sil, 2013, 2015 e 2016. Em uma es pé cie de ca tar se co le ti va,
mi lha res de bra si lei ros ocu pam as ru as e ave ni das das gran des e
mé di as ci da des pa ra ma ni fes tar des con ten ta men to com o sis te- 
ma po lí ti co, gas tos con si de ra dos exor bi tan tes com os even tos es- 
por ti vos que se ri am re a li za dos e a in sa tis fa ção com a si tu a ção
econô mi ca do país. To dos es ses even tos so ma dos re sul ta ram no
afas ta men to de fi ni ti vo de Dil ma Rous seff, o se gun do em me nos
de trin ta anos de re de mo cra ti za ção.

Bra sil, des de 1530 até os di as atu ais. Mi lha res de bra si lei ros se
ma ni fes tam pe rió di ca e sis te ma ti ca men te con tra as de si gual da- 
des que as so lam es te ter ri tó rio des de os tem pos da co lo ni za ção.
Em bre ve per cur so his tó ri co, po de mos ci tar a lu ta con tra os pro- 
ces sos de es cra vi za ção in dí ge na e afri ca na; as ba ta lhas re gi o nais
con tra a opres são da me tró po le Lis boa e pe la in de pen dên cia; as
ações e ma ni fes ta ções pe las li ber da des ci vis e con tra a tor tu ra; as
mar chas po pu la res pe la re for ma agrá ria, con tra o des ma ta men to,
con tra o des mon te nos di rei tos tra ba lhis tas e de mais di rei tos so- 
ci ais; as ma ni fes ta ções de nun ci an do a vi o lên cia po li ci al nas fa ve- 
las e co mu ni da des mais ca ren tes, o ex ter mí nio de po vos in dí ge- 
nas e da ju ven tu de ne gra, con tra o ra cis mo e a LGBTT fo bia, e,
mais re cen te men te, con tra a ra di ca li za ção e a in cli na ção au to ri tá- 
ria do go ver no Bol so na ro. Atos reu nin do ci da dãos com iden ti da- 
des e es pec tros po lí ti cos dos mais di ver sos e plu rais.

O que to dos es ses fa tos têm em co mum? Mi lha res de pes so as
saí ram ou con ti nu am sain do às ru as pa ra ma ni fes tar-se so bre al- 
go, di rei to ho je cons ti tu ci o nal men te as se gu ra do. Con tu do, um jo- 
go se mân ti co tem si do uti li za do por se to res da im pren sa e agen- 
tes po lí ti cos pa ra de mar car cam pos de dis tin ção ide o ló gi ca en tre
ma ni fes ta ções: quem é qua li fi ca do co mo “po vo”.

O tí tu lo des ta co lu na re me te à obra do ju ris ta ale mão Fri e dri ch
Mul ler (um co nhe ce dor do sis te ma cons ti tu ci o nal bra si lei ro). Em
li nhas ge rais e aper ta da sín te se, Mul ler apre sen ta o porquê de as
cons ti tui ções mo der nas fa la rem tan to do “po vo”. Na cons tru ção
po lí ti co-ju rí di ca dos úl ti mos sé cu los, é o “po vo” que con fe re le gi- 
ti mi da de aos sis te mas de go ver nan ça ba se a dos na de mo cra cia re- 
pre sen ta ti va. O au tor ale mão dis cu te quem ou quais ca te go ri as
po de ri am ser iden ti fi ca das co mo “po vo”, pa ra, ao fi nal, es ta be le- 
cer o “po vo” co mo um con cei to em com ba te, ne ces sá rio pa ra a
afir ma ção de mo crá ti ca.

Es se con cei to em com ba te pau ta o sis te ma de mo crá ti co. A
qua li fi ca ção des sas ou da que la ma ni fes ta ção co mo sen do al go
“es pon tâ neo”, do “po vo”, tem por ob je ti vo re ve ren ci ar uma su- 
pos ta ma triz de mo crá ti ca. Com o mí ni mo de es for ço na me mó ria
– ou res ga tan do as no tí ci as ali no Go o gle – po de mos per ce ber a di- 
fe ren ça de tra ta men to da da pe los prin ci pais veí cu los de im pren sa
do Bra sil so bre os even tos de 1984, 1992 e 2013/2016 em re la ção a
ou tras ma ni fes ta ções e mar chas mais po pu la res. As pri mei ras
qua li fi ca das co mo “o po vo vai às ru as”, “ma ni fes ta ções po pu la res
e es pon tâ ne as to mam as prin ci pais ci da des do país”. As se gun das
são ge ral men te tra ta das com ad je ti va ções que vi sam re ti rar a le gi- 
ti mi da de do “po vo”: “sin di ca lis tas vão às ru as”; “in dí ge nas blo- 
quei am es tra das”; “es tu dan tes opo si ci o nis tas mar cham con tra
cor tes na edu ca ção”.

Sin di ca lis tas, in dí ge nas, es tu dan tes e mem bros da opo si ção a
um go ver no não são “po vo”? Qual o fun da men to ra zoá vel pa ra
não qua li fi car es sas mar chas e ma ni fes ta ções co mo mo vi men tos
oriun dos do “po vo”? Lem bra Fri e dri ch Mul ler que a ideia de “po- 
vo” (to do o po der ema na de le, lem bra a nos sa Cons ti tui ção) con- 
fe re le gi ti mi da de à pau ta de rei vin di ca ções. A for ça se mân ti ca
des sa ex pres são foi cons truí da ao lon go dos úl ti mos sé cu los pa ra
dar den si da de e le gi ti mi da de a uma de mo cra cia. O mo vi men to
iden ti fi ca do co mo sen do “do po vo” é le gí ti mo. Os ou tros, não ta- 
cha dos des sa for ma, se ri am ile gí ti mos. Em no me de uma su pos ta
li ber da de de ex pres são, ao lon go dos úl ti mos me ses al gu mas
aglo me ra ções têm le van ta do ban dei ras co mo dis cur so de ódio e
idei as an ti de mo crá ti cas. Se ria ali “o po vo” a se ma ni fes tar?

Se gun do Mul ler, pa ra que “o po vo” não se ja ape nas uma me tá- 
fo ra ide o lo gi ca men te abs tra ta e de má-qua li da de, é fun da men tal
que ela es te ja ali nha da ao es pí ri to da von ta de cons ti tu ci o nal e à
prá ti ca dos di rei tos hu ma nos. Na fun ção nor ma ti va é ape nas com
o res pei to a es sa prá ti ca que o “po vo” po de ser com pre en di do co- 
mo “ins tân cia de atri bui ção glo bal de le gi ti mi da de”. Bin go!

São Luís, quinta-feira, 10 de setembro de 2020
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Pres são

Di fe ren tes téc ni cas

La bo ra tó rio in ter rom pe tes tes de va ci na
Uni fesp diz que pau sa é pro ce di men to co -
mum

Mudanças

Corrida por vacina
deve ser segura

A
pa ra li sa ção de um dos pro je tos de va ci na mais
avan ça dos con tra a co vid-19, por par te do la bo- 
ra tó rio As tra Ze ne ca e da Uni ver si da de de Ox- 
ford, evi den cia o quan to res pei tar os pro ce di- 

men tos de se gu ran ça é cru ci al em uma cor ri da de sen- 
fre a da por de sen vol ver o an tí ge no.

“É uma me di da pru den te, to tal men te ra zoá vel”, diz à
AFP o es pe ci a lis ta fran cês Alain Fis cher, pa ra quem a
sus pen são de ve ser in ter pre ta da co mo “um bom fun ci o- 
na men to do sis te ma de ava li a ção” do pro je to.

Em as so ci a ção com a uni ver si da de bri tâ ni ca de Ox- 
ford, o gru po far ma cêu ti co an glo-su e co As tra Ze ne ca
anun ci ou uma pau sa nos tes tes de sua va ci na em vá ri os
paí ses, após a de tec ção de uma “do en ça inex pli cá vel”
em um vo lun tá rio no Rei no Uni do.

A va ci na ção foi sus pen sa, en quan to o co mi tê in de- 
pen den te que su per vi si o na os tes tes ava lia o in ci den te.
Ne nhum de ta lhe foi re ve la do, mas po de se tra tar de um
efei to co la te ral não des pre zí vel.

A va ci na da As tra Ze ne ca/Ox ford é um dos no ve pro je- 
tos que já en tra ram, ou se pre pa ram pa ra ini ci ar, a ter- 
cei ra e úl ti ma fa se de tes tes clí ni cos. Es sa eta pa im pli ca a
par ti ci pa ção de de ze nas de mi lha res de vo lun tá ri os.

A sus pen são dos tes tes pre ten de de ter mi nar, prin ci- 
pal men te, até que pon to a en fer mi da de inex pli cá vel se
de ve à va ci na, ou a al gum ou tro fa tor, afir ma Fis cher.

“Du ran te as pri mei ras eta pas dos tes tes clí ni cos des ta
va ci na, fo ram de tec ta dos efei tos co la te rais le ves e mo- 
de ra dos, co mo fe bre e do res”, de cla rou à AFP o pro fes- 
sor Da vid Lo, da Uni ver si da de da Ca li fór nia, em Ri ver si- 
de.

“Nes te ca so, po de ser al go mais gra ve”, com ple ta.
A cor ri da mun di al pa ra de sen vol ver uma va ci na con- 

tra a co vid-19 é ca da vez mais in ten sa.
Nos Es ta dos Uni dos, mui tos ana lis tas te mem que Do- 

nald Trump pres si o ne por au to ri zar uma va ci na an tes
das elei ções de 3 de no vem bro.

Na Rús sia, as au to ri da des anun ci a ram que co me ça- 
ram a tes tar a va ci na ba ti za da co mo “Sput nik V” en tre 40
mil ha bi tan tes de Mos cou, sem aguar dar os re sul ta dos
da fa se fi nal dos tes tes clí ni cos.

“Co mo to dos, con cor da mos que é ne ces sá rio avan çar
ra pi da men te, mas is to não po de ser fei to em de tri men to
da se gu ran ça dos par ti ci pan tes, que de ter mi na aque les
que se rão va ci na dos as sim que o pro du to for co mer ci a- 
li za do”, de cla rou à AFP Bru no Ho en, di re tor de pes qui sa
mé di ca do Ins ti tu to Pas teur da Fran ça, que pre pa ra a fa- 
se 1 dos tes tes de sua pró pria va ci na.

De acor do com a Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS), 34 pro je tos de va ci na es tão em tes tes clí ni cos
com hu ma nos, e 145, na fa se pré-clí ni ca.

Exis tem vá ri os ti pos, e a va ci na da As tra Ze ne ca/Ox- 
ford é de “ve tor vi ral”, ou se ja, uti li za ou tro ví rus pa ra
trans for má-lo e adap tá-lo con tra a co vid-19. Nes te ca so,
tra ta-se do ade no ví rus – uma fa mí lia mui to co mum – de
chim pan zé.

“Quan to mais pro je tos de téc ni cas di fe ren tes, mais
pos si bi li da des te mos de con tar com uma va ci na que
fun ci o ne e se ja bem to le ra da”, afir ma o vi ce-pre si den te
da Co mis são Téc ni ca de Va ci nas da Fran ça, Da ni el Flo- 
ret.

A mai o ria dos es pe ci a lis tas con si de ra uma ilu são, po- 
rém, es pe rar por um an tí ge no efi caz e se gu ro até o fim
do ano.

“Pa ra au to ri zar uma va ci na, os tes tes clí ni cos pre ci- 
sam de mons trar um ní vel ele va do de se gu ran ça, efi cá- 
cia e qua li da de”, pre vi ne a Agên cia Eu ro peia de Me di ca- 
men tos, que men ci o na co mo pra zo mais rá pi do o iní cio
de 2021.

O la bo ra tó rio As tra ze ne ca in ter rom peu os tes tes da
va ci na pro du zi da com a Uni ver si da de de Ox ford após
uma sus pei ta de re a ção ad ver sa. A “va ci na de Ox ford”,
co mo fi cou co nhe ci da, é tes ta da no Bra sil em 5 mil vo- 
lun tá ri os. A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
(An vi sa) in for mou que re ce beu um co mu ni ca do do la- 
bo ra tó rio so bre a in ter rup ção do es tu do, mas aguar da o
en vio de mais in for ma ções pa ra se pro nun ci ar ofi ci al- 
men te. A An vi sa de ve se po si ci o nar nes ta quar ta-fei ra
(9/9).

A va ci na de Ox ford foi a pri mei ra que te ve o es tu do
clí ni co au to ri za do no Bra sil. A An vi sa li be rou os tes te em
ju nho. São 5 mil vo lun tá ri os com ida de en tre 18 e 69
anos que es tão sen do tes ta dos no país.

A Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) tam bém con fir- 
mou que foi in for ma da pe la As tra ze ne ca so bre a sus- 
pen são dos tes tes clí ni cos em fa se 3 e tam bém aguar da
mais in for ma ções pa ra emi tir pro nun ci a men to ofi ci al.
“A Fi o cruz vai acom pa nhar os re sul ta dos das in ves ti ga- 
ções so bre pos sí vel as so ci a ção de efei to re gis tra do com
a va ci na pa ra se pro nun ci ar ofi ci al men te”, diz a no ta.

Con si de ra da uma das mais pro mis so ras, o Mi nis té rio
da Saú de li be rou apro xi ma da men te R$1,9 bi lhão pa ra a
com pra de 100 mi lhões de do ses do imu ni zan te. Além
dis so, exis te a pos si bi li da de da trans fe rên cia da tec no lo- 
gia pa ra que o Bra sil te nha ca pa ci da de de pro du zir a
imu ni za ção in ter na men te.

De acor do com um por ta-voz do si te Stat News, um
dos vo lun tá ri os te ria de sen vol vi do uma do en ça sé ria
por con ta da va ci na. “Não es tá cla ro qual foi a re a ção
des fa vo rá vel e quan do ela ocor reu, mas es pe ra-se que o
par ti ci pan te se re cu pe re. Tam bém não se sa be quem
pau sou o es tu do, quão gra ve ou ra ra po de ser a re a ção e
quan to tem po o hi a to po de du rar”, apon tou a em pre sa
em no ta.

A far ma cêu ti ca in for mou tam bém que vai re vi sar o
even to en con tra do pa ra mi ni mi zar qual quer po ten ci al
im pac to nos pra zos ini ci al men te pro gra ma dos. A As tra- 
Ze ne ca tam bém afir mou que a pa ra da é “uma ação de
ro ti na que de ve acon te cer sem pre que hou ver uma do- 
en ça po ten ci al men te inex pli ca da em um dos tes tes, en- 
quan to ela é in ves ti ga da, ga ran tin do a ma nu ten ção da
in te gri da de dos tes tes”.

A em pre sa ini ci ou a fa se 3 dos tes tes nos Es ta dos Uni- 
dos no fim de agos to. O pro ces so es tá ocor ren do em 62
lo cais em to do o país. Os tes tes de Fa se 2 e 3 co me ça ram
an te ri or men te no Rei no Uni do, Bra sil e Áfri ca do Sul.

“Em gran des tes tes, as do en ças acon te cem por aca so,
mas de vem ser re vi sa das de for ma in de pen den te pa ra
ve ri fi car is so com cui da do. Es ta mos tra ba lhan do pa ra
ace le rar a re vi são de um úni co even to pa ra mi ni mi zar
qual quer im pac to po ten ci al no cro no gra ma do tes te.”

O Mi nis té rio da Saú de in for mou, por no ta, que a pau- 
sa dos es tu dos é um pro ce di men to pa drão.

A pau sa no ex pe ri men to de uma va ci na con tra co vid-
19, de sen vol vi do por pes qui sa do res da Uni ver si da de de
Ox ford, é “uma prá ti ca co mum” e “se gue os pa drões de
se gu ran ça”, de acor do com a Uni ver si da de Fe de ral de
São Pau lo (Uni fesp). Con for me des ta cou a ins ti tui ção
bra si lei ra, res pon sá vel pe los tes tes do imu ni zan te, a in- 
ter rup ção na pes qui sa ocor reu após se iden ti fi car a sus- 
pei ta de efei to ad ver so em um vo lun tá rio do es tu do, no
Rei no Uni do. A de ci são foi anun ci a da nes ta ter ça-fei ra
(8/9), pe la far ma cêu ti ca As tra Ze ne ca.

Em no ta, a Uni fesp des ta ca que o es tu do clí ni co da fa- 
se 3 foi tem po ra ri a men te pau sa do em to dos os cen tros
que par ti ci pam da eta pa. A me di da in clui o Cen tro de
Re fe rên cia pa ra Imu no bi o ló gi cos Es pe ci ais, da uni ver si- 
da de, que co or de na a pes qui sa no Bra sil. Pa ra que a eta- 
pa pros si ga, é ne ces sá rio des co brir se a re a ção do pa ci- 
en te foi ou não pro vo ca da pe la va ci na.

“No Bra sil, o es tu do en vol ve 5 mil vo lun tá ri os e avan- 
ça co mo o es pe ra do. Mui tos já re ce be ram a se gun da do- 
se e até o mo men to não hou ve re gis tro de in ter cor rên ci- 
as gra ves de saú de. É im por tan te des ta car que a pau sa
va le pa ra no vas apli ca ções da va ci na. O es tu do con ti- 
nua, se gue avan çan do, com os vo lun tá ri os que já par ti- 
ci pam sen do cons tan te men te mo ni to ra dos”, acres cen- 
ta a Uni fesp, no co mu ni ca do.

Tam bém em no ta, a Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o- 
cruz), que foi in cum bi da de pro du zir a va ci na no país,
res sal ta que já foi in for ma da, pe la As tra ze ne ca, da sus- 
pen são dos tes tes. A or ga ni za ção acres cen ta que irá se
pro nun ci ar so men te após a di vul ga ção dos re sul ta dos
re la ti vos aos efei tos ad ver sos apre sen ta dos pe lo vo lun- 
tá rio.

São Luís, quinta-feira, 10 de setembro de 2020
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A EMPRESA CFA CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 83.318.022/0006-36 torna públi-
co que requereu da Secretaria de Portos, Indústria, Comércio, 
Meio Ambiente e Urbanismo do município de BACABEIRA-
-MA a Licença Prévia e Instalação para atividade de Canteiro 
de Obras pelo processo n° 178/2020 para atividade local.

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 001/2020. O 
Município de Buriticupu – MA, torna público aos interessados que fará licitação na modalida-
de Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 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 11 de setembro de 2020, às 09h00, fica adiada para o dia 23 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.go-
v.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos 
através do e-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 04 de setembro de 2020. 
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

 

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

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, através 
do Presidente da Comissão Permanente de licitação, nomeado pela Portaria nº 025/2020 
de 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, Tomada de Preços nº 021/2020 
tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de um 
campo de futebol no bairro Sagrima no município de Buriticupu/MA, feita no critério 
Menor Preço Global, sagrando-se vencedora a Empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 05.703.869-0001/16 com o valor de R$ 461.804,65 (Quatrocentos e 
sessenta e um mil, oitocentos e quatro 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 022/2020 tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica 
especializada para a reforma de oito quadras poliesportivas em escolas no município de Buriticupu/MA, feita 
no critério Menor preço por lote, sagrando-se vencedora a Empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 05.703.869-0001/16 com o valor de R$ 230.950,91(Duzentos e trinta mil, novecentos e cinquenta 
reais e noventa e um centavos no lote 1, R$ 144.976,72 (Cento e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta 
e seis reais e setenta e dois centavos) no lote 2, R$ 72.333,79 (Setenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais 
e setenta e nove centavos) no lote 3, R$ 146.980,25 (Cento e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e 
vinte e cinco centavos) no lote 4, R$ 105.054,06 (Cento e cinco mil, cinquenta e quatro reais e seis centavos) 
no lote 5, R$ 142.024,64 (Cento e quarenta e dois mil, vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) no 
lote 6, R$ 186.052,26 (Cento e oitenta e seis mil, cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) no lote 7 e R$ 
113.032,27 (Cento e treze mil, trinta e dois reais e vinte e sete centavos) no lote 8 perfazendo assim o valor 
global de  R$ 1.141.404,90 (Um milhão, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e noventa 
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 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu, 
Estado do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público que fará realizar 
licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o Regime de Empreitada por preço global, do 
tipo Menor preço GLOBAL, às 09h00min do dia 25 de setembro de 2020 na sala da Comissão 
Permanente de licitações cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada para a 
construção de uma Unidade Básica de Saúde padrão 1 no município de Buriticupu/MA. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de 
Licitação, 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), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais 
informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. 
Buriticupu/MA. 04 de setembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente da CPL.

 

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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu, 
Estado do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público que fará realizar 
licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o Regime de Empreitada por preço global, do 
tipo Menor preço GLOBAL, às 15h00min do dia 25 de setembro de 2020 na sala da Comissão 
Permanente de licitações cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada para a 
construção do Terminal Rodoviário no município de Buriticupu/MA. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, 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), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no 
telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com Buriticupu/MA. 04 de 
setembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente da CPL.

 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 018/2020-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de 
Carolina, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 047-A, de 17 de maio de 2020, 
torna público que o Pregão Presencial nº 018/2020-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, cujo objeto 
é o Registro de Preços para aquisição de Material de Limpeza, realizar-se-á em 21.09.2020, às 
08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na 
Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na 
forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar 
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 
155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais 
normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL 
desta Prefeitura. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 02 de 
Setembro de 2020. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, por meio de sua Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes,  licitação na 
modalidade Pregão Presencial de nº 009/2020-DPE, visando contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de vigilância eletrônica CFTV, em regime de 
comodato, nos núcleos da Defensoria Pública do Estado, conforme especificações e 
detalhamento constantes no termo de referência Anexo I, do Edital. Data/Hora Abertura do 
Certame: dia 22/09/2020 às 09:30 horas. O Edital se encontra à disposição dos interessados 
nas páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br ou obtido gratuitamente por meio 
digital na CPL. Esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL no horário de expediente. 

São Luís, 02/setembro/2020. Anunciação de M. C. Barbosa - Presidente da CPL/DPE.

ECO LOG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 22.564.343./0001-11

Torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Renovação da Licença 
de Operação, para a Coleta e Transporte de Resíduos Perigosos 
e não Perigosos – Classe I e II. Localizada na Rua Beta Crucis Nº 
62 Recanto dos Vinhais, CEP: 65070-120 São Luís -MA, confor-
me dados do E-Processo 124476/2020 e processo SIGLA Nº 
200400126211/2020.

Pregão Eletrônico nº 00024/2020 - UASG 120627 
Nº Processo: 67712015219202018. Objeto: Contratação de serviços 
de manutenções preventivas e corretivas, com fornecimento de peças 
e acessórios, incluindo ainda serviço de socorro guincho/reboque a ser 
executada no município de Alcântara e no município de São Luis-MA, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 09/09/2020 das 
08h00 às 17h00. Endereço:Rod Ma 106 S/n - Km 07, - Alcântara/MA ou 
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120627-5-00024-2020. Entrega das 
Propostas: a partir de 09/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 22/09/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. 

MARCIO TEIXEIRA AMARAL
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

 MISSA DE SÉTIMO DIA
MARIA DE LOURDES SILVA 

CONVITE
OS FAMILIARES DA SAUDOSA MARIA DE LOURDES SILVA, CONVIDAM 
PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE 
NO DIA 10.09.2020 (QUINTA-FEIRA) AS 17.00H NA  IGREJA DE SÃO 
PANTALEÃO ( CENTRO ) AGRADECEMOS A TODOS QUE COMPARECE-
REM A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ

AVISO PARA JORNAL  
    FAVOR PUBLICAR QUINTA-FEIRA DIA 10.09.2020

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA
CNPJ: 41.611.856/0001-80
Praça São Sebastião, n.º 76 - Centro
CEP: 65.450 - 000 – Peri Mirim /MA

PREFEITURA DE PERI MIRIM - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020. REGISTRO DE PREÇOS 003/2020. O Município 
de Peri Mirim(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, 
com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 14:00hs (quatorze horas) do dia 23 de setembro de 2020, 
a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço Global por Lote, tendo por objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PERMANENTE PARA O MUNICÍPIO DE PERI MIRIM - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação 
será realizada na sala de reunião da CPL de Peri Mirim, situada na Praça São Sebastião, Nº 76, centro, Peri Mirim 
(MA) e será presidida pela pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas). 
Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, 
no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de 
PERI MIRIM - MA, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. PERI MIRIM - MA, de 04 de setembro 
de 2020. Danielle Santos – Secretária Municipal de Finanças e Gestão Administrativa.

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA
CNPJ: 41.611.856/0001-80
Praça São Sebastião, n.º 76 - Centro
CEP: 65.450 - 000 – Peri Mirim /MA

PREFEITURA DE PERI MIRIM - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. REGISTRO DE PREÇOS 004/2020. O Município 
de Peri Mirim(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, 
com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 16:00hs (dezesseis horas) do dia 23 de setembro de 2020, 
a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço Global por Lote, tendo por objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELÉTRICO PARA O MUNICÍPIO DE PERI MIRIM - MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será 
realizada na sala de reunião da CPL de Peri Mirim, situada na Praça São Sebastião, Nº 76, centro, Peri Mirim (MA) 
e será presidida pela pregoeira desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas). 
Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, 
no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de 
PERI MIRIM - MA, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. PERI MIRIM - MA, de 04 de setembro 
de 2020. Danielle Santos – Secretária Municipal de Finanças e Gestão Administrativa.

PARTIDO PODEMOS DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Partido Podemos – Pode 19 de Barreirinhas, vem retificar o edital de convocação da convenção 
municipal encaminhado à Justiça eleitoral no dia 25/08/2020 e publicado no jornal o Imparcial do dia 04 
de setembro de 2020, página 06, para dele fazer constar as alterações abaixo indicadas: 
Onde se lê no horário:

“(...) com início ás 15 e termino às 18 horas (...)”
Leia-se:
“(...) Com início às 9:00h e término às 13 horas (...)”
Onde se lê no local:
“(...) na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, nº 75, Centro, Barreirinhas, Maranhão (...)”
Leia-se:
“(...) na Rua da Bandeira, número 42, Centro, Barreirinhas, Maranhão(...)”

Barreirinhas (MA), 05 de setembro de 2020
MARIA DO SOCORRO ARAUJO PEREIRA ITAPARY

PRESIDENTE

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020.005.005/2020 - 

CPL TOMADA DE PREÇOS 005/2020 - CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020.005.005/2020 - CPL 
TOMADA DE PREÇOS – 005/2020 – CPL. A Comissão Permanente de Licitação -CPL do Município de Vila 
Nova dos Martírios – MA., torna público, que a licitação Aberta no dia 08 de Julho de 2020, às 
09hs00min. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de 
Engenharia para construção do portal de entrada da cidade de Vila Nova dos Martírios, conforme 
Projeto Básico, torna público que o PROCESSO LICITATÓRIO Nº Nº 020.005.005/2020 -  CPL TOMADA 
DE PREÇOS Nº 005/2020 – CPL,  foi aberto no dia 08 de Julho de 2020, às 09h00mi, foi declarado 
LICITAÇÃO DESERTA e terá   REABERTURA em 13 de Agosto de 2020, ás  09h:00min. Os interessados 
poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos em horário das 08:00 às 12:00 horas, 
Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA, localizada na 
Avenida Rio Branco S/Nº- Centro, ou solicitar em mídia  ou impresso mediante a apresentação de material 
de impressão (papel A-4), até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas e documentos, 
conforme Preceitua o art. 22 § 2º Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vila Nova dos Martírios - MA, aos 
24/07/2020. Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública. Edson Rodrigues Chaves.

Prefeito Edivaldo inaugura Abrigo de 
Longa Permanência para Idosos

O 
prefeito Edivaldo Holanda Junior tem 
avançado em sua gestão na área da as-
sistência social com a reestruturação e 
implantação de novos equipamentos 

públicos e inaugurou, nesta terça-feira (8), o Abri-
go de Longa Permanência para Idosos, o primei-
ro equipamento do tipo da rede municipal de São 
Luís. A entrega faz parte das comemorações pelo 
aniversário da capital, que está completando 408 
anos neste dia 8 e setembro. Como presente para 
a cidade e para a população, a Prefeitura de São 
Luís organizou um cronograma de inaugurações 
iniciado no dia 22 de agosto com a reinauguração 
do Parque do Bom Menino seguindo com a entre-
ga de dez praças no bairro Cohab Anil e do Estádio 
Nhozinho Santos. 

Durante a entrega, o prefeito Edivaldo desta-
cou que a maior preocupação de gestão é cuidar 
das pessoas. “Estou muito feliz por fazer a entrega 
deste equipamento tão importante que irá garan-
tir aos idosos em situação de vulnerabilidade ou 
abandono ter onde receber abrigo, alimentação e 
toda a assistência necessária para esta fase da vida 
que requer cuidados ainda maiores. Este é mais um 
importante avanço da nossa política de assistência 
social que garante acolhimento para crianças, ado-

lescentes, jovens, mulheres e idosos abandonados ou 
sob maus-tratos em nossa cidade. Meu compromisso 
como prefeito é cuidar das pessoas. Este é mais um 
presente para São Luís, que completa 408 anos hoje. 
Até o fim do mês, seguiremos com uma série de entre-
gas especiais para a cidade e até o fim do ano entrega-
remos diversas obras estruturantes que irão melhorar 
a vida da nossa população”, disse.

O promotor Augusto Cutrim disse que o espaço vai 
devolver a dignidade dos idosos acolhidos. “Em todo o 
Maranhão só tínhamos uma instituição pública para 
acolhimento de idosos, que é pertencente ao Estado. 
A Prefeitura de São Luís está entregando a primeira 
unidade do tipo no município. Este é um trabalho ex-
tremamente importante e fundamental, pois vai ga-
rantir ao idoso da capital que esteja em situação de 
abandono, vulnerabilidade ou maus-tratos um espa-
ço de amparo e de resgate da sua cidadania e digni-
dade”, afirmou.

ABRIGO
A unidade de acolhimento conta com área de mais 

de 494 metros quadrados. O espaço tem capacidade 
para acolher 20 idosos com 60 anos ou mais, sendo 10 
do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com diferen-
tes necessidades e graus de dependência.

Serão abrigados no local pessoas que não dispõem de condi-
ções para permanecer na família, ou aquelas que se encontram 
com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em situações 
de negligência familiar ou institucional, sofrendo abusos, maus-
tratos e outras formas de violência, ou com a perda da capaci-
dade de autocuidado.

A titular da Semcas, Andréia Lauande, explica que todo o es-
paço foi pensado para que o idoso sinta-se em sua própria casa. 
“Este abrigo foca sua atenção no atendimento de quem mais 
precisa de assistência, que é a pessoa idosa, que muitas vezes 
fica sem condições de se manter sozinho, seja por falta de recur-
sos financeiros ou por causa da sua condição de saúde. O espa-
ço conta com toda a estrutura e profissionais necessários para 
que o idoso acolhido receba toda a assistência necessária mas, 
principalmente, que ele se sinta à vontade como se estivesse em 
sua própria casa e possa se sentir feliz e acolhido”, informou.

ESTRUTURA
O abrigo conta com cinco quartos com quatro vagas cada 

um, separados por sexo. O espaço conta ainda com duas cozi-
nhas, sendo uma industrial para o preparo das refeições, e uma 
cozinha de apoio que poderá ser usada pelos próprios idosos 
para o preparo de chás ou outros alimentos de sua preferência. 
O uso da cozinha de apoio será permitido somente aos idosos 
que tenham condições de realizar atividades de forma autôno-
ma e sempre sob a observação atenta de um cuidador social.
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De acordo com a reportagem, a indicação foi feita pelo parlamentar norueguês
Christian Tybring-Gjedde, que atua como presidente da delegação norueguesa na Otan

Co mo é a es co lha do No bel da Paz

Mi lhões de es tre las

Co mo se ria um si nal ex tra ter res tre?

Ra di o te les có pi os

PACIFISTA

Trump é indicado ao
prêmio Nobel da Paz

O
pre si den te dos Es ta dos Uni- 
dos, Do nald Trump, foi in di- 
ca do ao Prê mio No bel da
Paz, anun ci ou nes ta quar ta-

fei ra (9/9), o si te do ca nal de no tí ci as
ame ri ca no Fox News. De acor do com
a re por ta gem, a in di ca ção de Trump
foi fei ta pe lo par la men tar no ru e guês
Ch ris ti an Tybring-Gjed de, que tam- 
bém atua co mo pre si den te da de le ga- 
ção no ru e gue sa na As sem bleia Par la- 
men tar da Or ga ni za ção do Tra ta do do
Atlân ti co Nor te (Otan).

Em en tre vis ta a Fox News, o no ru e- 
guês des ta cou o pa pel do pre si den te
nor te-ame ri ca no pa ra con so li da ção
do acor do en tre Emi ra dos Ára bes
Uni dos e Is ra el. 

“Por seu mé ri to, acho

que ele fez mais

ten tan do cri ar a paz

en tre as na ções do que a

mai o ria dos ou tros

in di ca dos ao Prê mio da

Paz”, dis se Tybring-

Gjed de.

Ain da de acor do com a re de ame ri- 
ca na, a car ta de in di ca ção en vi a da pe- 

lo par la men tar ao co mi tê do No bel
apon ta o acor do Is ra el-Emi ra dos Ára- 
bes co mo um pos sí vel “mo men to de
vi ra da” nas re la ções do Ori en te Mé- 
dio, cri an do co o pe ra ção e pros pe ri- 
da de pa ra a re gião. Ou tros pon tos
des ta ca dos por ele fo ram a re ti ra da de
tro pas, por Trump, do Ori en te Mé dio,
e a me di a ção de con fli tos in ter na ci o- 
nais, co mo nas dis pu tas en tre Ín dia e
Pa quis tão pe la Ca xe mi ra e en tre Co- 
reia do Nor te e Co reia do Sul.

Na en tre vis ta, Tybring-Gjed de dis- 
se não ser um apoi a dor de Trump,
ape sar de tê-lo in di ca do an te ri or- 
men te ao prê mio de 2018. No en tan to,
as sim co mo o pre si den te ame ri ca no,
o par la men tar no ru e guês é fe roz men- 
te con tra a imi gra ção e uma vez com- 
pa rou o hi jab a rou pas usa das pe los
na zis tas e pe la Ku Klux Klan. Em 2006,
ele tam bém in di cou o ci ne as ta crí ti co
is lâ mi co Ayaan Hir si Ali, que não ga- 
nhou o prê mio.

Em se tem bro, o Co mi tê do No bel
en via car tas con vi dan do in di ví du os
con si de ra dos qua li fi ca dos (ati vis tas,
po lí ti cos, fi ló so fos, en tre ou tros) a no- 
me ar seus can di da tos fa vo ri tos ao
prê mio. Fe ve rei ro é o pra zo fi nal pa ra
no me a ções. Qual quer in di ca ção que
che gar após o dia 1º de mar ço se rá in- 
cluí da ape nas na com pe ti ção do ano
se guin te, de mo do que a in di ca ção de
Trump por Tybring-Gjed de é vá li da
pa ra o prê mio de 2021.

Até mar ço, o Co mi tê do No bel re ce- 
be cer ca de 200 in di ca ções a ca da ano

– o nú me ro de car tas é ain da mai or,
uma vez que mui tas de las re co men-
dam o mes mo can di da to.

No in ter va lo en tre fe ve rei ro e mar- 
ço, o gru po se le ci o na al guns des ses
no mes pa ra com por uma lis ta cur ta.
Até agos to, um gru po de con se lhei ros
fi xos e es pe ci ais – ou se ja, que co nhe- 
cem pro fun da men te a his tó ria de de- 
ter mi na dos can di da tos – ana li sa os
pré-se le ci o na dos. Em ou tu bro, a lis ta
é sub me ti da ao vo to do Co mi tê do
No bel, que es co lhe o ven ce dor por
mai o ria de vo tos. O no me do elei to é
di vul ga do.

O lau re a do re ce be seu prê mio na
Ce rimô nia do Prê mio No bel da Paz,
em 10 de de zem bro, em Os lo, na No- 
ru e ga. A pre mi a ção con sis te em uma
me da lha, um di plo ma e um do cu-
men to con fir man do o va lor da re- 
com pen sa em di nhei ro – que po de va- 
ri ar, mas gi ra em tor no de 10 mi lhões
de co ro as su e cas (mais de 6,9 mi lhões
de re ais).

O prê mio No bel da Paz é con ce di-
do, des de 1901, anu al men te, a ho- 
mens, mu lhe res e or ga ni za ções que
tra ba lha ram pa ra o pro gres so da hu- 
ma ni da de. Al guns no mes po lê mi cos
já in te gra ram a lis ta de in di ca dos ao
No bel da Paz. Adolf Hi tler, Be ni to
Mus so li ni e Jo sef Sta lin já es ti ve ram
en tre os in di ca dos, ca da um em um
con tex to es pe cí fi co – a in di ca ção do
lí der na zis ta, por exem plo, é con si de- 
ra da até ho je uma “in di ca ção de pro- 
tes to”. A Fi fa e o as tro pop Mi cha el
Jack son tam bém já fo ram co ta dos.

10 MILHÕES

Nenhum sinal alienígena é encontrado em astros

ALGUMAS DAS ANTENAS DO RADIOTELESCÓPIO MWA, NA AUSTRÁLIA

Na mais re cen te bus ca por tec no lo- 
gia ex tra ter res tre, ne nhum si nal de vi- 
da ali e ní ge na foi en con tra do ao re dor
da cons te la ção Ve la — uma re gião
com mais de 10 mi lhões de as tros. Os
as trô no mos uti li za ram o ra di o te les- 
có pio Mur chi son Wi de fi eld Array
(MWA), com 4.096 an te nas, lo ca li za do
na ci da de de Mur chi sin, na Aus trá lia
Oci den tal, no que é con si de ra da a
bus ca mais pro fun da e abran gen te de
bai xas frequên ci as.

O es tu do foi pu bli ca do na úl ti ma
se gun da-fei ra (7/9) na re vis ta da So ci- 
e da de Aus tra li a na de As tro no mia. A
as tro fí si ca e co au to ra da pes qui sa
Che noa Tremblay, as trô no ma do
Com monwe alth Sci en ti fic and In dus- 
tri al Re se ar ch Or ga ni sa ti on (CSI RO),
ór gão des ti na do à pes qui sa ci en tí fi ca
na Aus trá lia, ex pli ca que o MWA es ta- 
va bus can do tec no as si na tu ras — si- 
nais de rá dio vin dos de fo ra da Ter ra
— com frequên ci as pa re ci das às ra di- 
o frequên ci as FM, que po de ri am vir a
ter ori gens ali e ní ge nas.

Pa ra a pro fes so ra Tremblay, o
“MWA é um te les có pio úni co, com um
cam po de vi são in cri vel men te am plo
que nos per mi te ob ser var mi lhões de
es tre las si mul ta ne a men te”. As sim,
eles uti li za ram es te po der de ob ser va- 
ção pa ra ana li sar a área do céu pró xi- 
ma à cons te la ção Ve la ao lon go de 17

ho ras, de for ma mais am pla e pro fun- 
da do que ja mais fei to.

Pa ra o pro fes sor Ste ven Tingay, do
Cur tin University no de of the In ter na- 
ti o nal Cen tre for Ra dio Astronomy Re- 
se ar ch (ICRAR), e tam bém co au tor do
es tu do, ape sar da abran gên cia da área
ana li sa da, o re sul ta do não sur pre en- 
de. “Em bo ra es te se ja um es tu do mui- 
to gran de, a quan ti da de de es pa ço
que ob ser va mos é o equi va len te a ten- 
tar en con trar al gu ma coi sa nos oce a- 
nos da Ter ra, mas pro cu rar em um vo- 
lu me de água equi va len te a uma pis- 
ci na no quin tal de ca sa”, com pa ra.

A pes qui sa, no en tan to, con se guiu
cap tar sons de mais de 10,3 mi lhões
de fon tes es te la res e de seis exo pla ne- 
tas pre vi a men te des co ber tos, em bo ra
pro va vel men te mui tos mais exis tam
na re gião. Além dis so, no es tu do eles
as su mem que, se há uma tec no lo gia
ali e ní ge na, ela tem uma ca ra se me- 
lhan te à da Ter ra. Mas tam bém po de
ha ver a pos si bi li da de de ela não ter
de sen vol vi do a ca pa ci da de de se co- 
mu ni car por meio de si nais de rá dio.
En tre tan to, os as trô no mos res sal tam
que es te não é o fim e que ain da exis te
um lon go ca mi nho a ser per cor ri do
nes ta bus ca.

Se gun do Tremblay, é usa da a mes- 
ma ló gi ca de um alar me, de car ro, por
exem plo, que não pa ra de so ar.

“Ima gi ne um alar me de um car ro,
da que les quan do vo cê dei xa as lu zes
ace sas. Há uma sé rie de sons de ‘ping’
con tí nu os e igual men te es pa ça dos. A
pes qui sa pro cu ra por um ‘ping’ re pe-
ti do que po de es ca par do ruí do de um
pla ne ta ou um si nal cons truí do pa ra
es se fim”, ex pli ca.

Pa ra re a li zar a aná li se, os pes qui sa- 
do res pe ga ram ca ro na em ou tro pro-
je to que tam bém es tu da a re gião da
cons te la ção Ve la, com o ob je ti vo de
en ten der o ci clo de vi da das es tre las.
O lo cal pos sui con di ções ide ais pa ra
pes qui sa por cau sa do gran de nú me ro
de es tre las mor tas, o que pro pi cia a
for ma ção de no vos as tros.

Fu tu ra men te, o MWA não es ta rá
mais so zi nho. A pre vi são é de que se ja
cons truí do o te les có pio SKA de bai xa
frequên cia tam bém na Aus trá lia Oci- 
den tal. A fer ra men ta per mi ti rá que os
pes qui sa do res en con trem si nais de
rá dio de sis te mas pla ne tá ri os pró xi- 
mos, se gun do Tingay.

“Com o SKA, va mos con se guir es tu- 
dar bi lhões de sis te mas es te la res, pro- 
cu ran do tec no as si na tu ras em um
oce a no as tronô mi co de ou tros mun- 
dos”. O MWA es tá lo ca li za do em uma
ins ta la ção re mo ta e si len ci o sa. O SKA
se rá cons truí do no mes mo lo cal, mas
com sen si bi li da de 50 ve zes mai or que
o an te ri or.

Bielorrússia acusa
Putin de planejar golpe

Dis pos to a afer rar-se ao po der, de pois de 26 anos no
co man do da Bi e lor rús sia, o pre si den te Ale xan der Lu- 
kashen ko ti rou de cir cu la ção cin co dos se te prin ci pais
lí de res opo si to res. Ma ria Ko les ni ko va, se ques tra da por
ho mens en ca pu za dos na se gun da-fei ra, foi de ti da, on- 
tem, na fron tei ra com a Ucrâ nia. Em en tre vis ta a vá ri os
mei os de co mu ni ca ção de Mos cou e ci ta do pe la agên cia
de no tí ci as RIA No vos ti, o au to cra ta en vi ou um re ca do
ao co le ga rus so, Vla di mir Pu tin. 

“Sa bem a con clu são de que

che ga mos so bre o po der rus so? Se a

Bi e lor rús sia cair, a Rús sia se rá a

pró xi ma”, ad ver tiu Lu kashen ko.

“Não fa ci li tem. Se Lu kashen ko cair,

to do o sis te ma cai rá”, acres cen tou.

Até as elei ções de 9 de agos to, o au to cra ta bi e lor rus so
acu sa va Pu tin de pla ne jar um gol pe em Minsk, an te o fa- 
to de ele não do brar-se às von ta des de Mos cou. Na pri- 
mei ra en tre vis ta des de o iní cio dos pro tes tos — que reu- 
ni ram mais de 100 mil pes so as no úl ti mo do min go —,
Lu kashen ko avi sou que não per mi ti rá a des trui ção de
tu do o que cri ou ao lon go de ge ra ções. Ele ci tou a glo ba- 
li za ção e re pe tiu: “Se vo cês acham que a gran de Rús sia
se rá ca paz de li dar com is so, es tão en ga na dos; avi sei Pu- 
tin de que é im pos sí vel pa rar is so”. Lu kashen ko tam bém
co men tou so bre a pri são de Ko les ni ko va. O pre si den te
afir mou que a opo si to ra foi ati ra da de um car ro “em mo- 
vi men to” nas mãos de guar das de fron tei ra en quan to
fu gia pa ra a Ucrâ nia. Tes te mu nhas con ta ram que ela
ras gou o pró prio pas sa por te e lan çou o que res tou do
do cu men to pe la ja ne la do car ro. Te ria si do uma for ma
de im pe dir as au to ri da des de ex pul sá-la da Bi e lor rús sia.
Além de Ko les ni ko va, ou tros lí de res opo si to res pro e mi- 
nen tes fo ram al vos da re pres são. Sve tla na
Tikhanovskaya, can di da ta der ro ta da por Lu kashen ko
nas elei ções, exi lou-se na Li tuâ nia em 10 de agos to. Di as
de pois, Ol ga Ko val ko va, ad vo ga da de 36 anos, foi pre sa,
ame a ça da e for ça da a fu gir pa ra a Polô nia. Dois ou tros
no mes da opo si ção, o “youtuber” Ser guei Tikhaovskay e
o ex-ban quei ro Vik tor Ba ba ri ko, se guem pre sos.

PAPA FRANCISCO

“O prazer de comer e de
fazer sexo vem de Deus”

LIVRO DE ENTREVISTAS DO PAPA FOI PUBLICADO ONTEM

O pa pa Fran cis co cha mou o pra zer cu li ná rio e se xu al
de “sim ples men te di vi no”, em um li vro de en tre vis tas
pu bli ca do nes ta quar ta-fei ra (09) na Itá lia.

“A Igre ja con de nou os pra ze res de su ma nos, gros sei- 
ros, vul ga res, mas por ou tro la do sem pre acei tou os pra- 
ze res hu ma nos, só bri os, mo rais”, es ti ma o pa pa ar gen ti- 
no quan do ques ti o na do por Car lo Pe tri ni, es cri tor e
gour met ita li a no.

“O pra zer vem di re ta men te de

Deus, não é ca tó li co, nem cris tão,

nem na da pa re ci do, é sim ples men te

di vi no”, en fa ti za o pon tí fi ce.

“O pra zer de co mer ser ve pa ra man ter uma boa saú- 
de, da mes ma for ma que o pra zer se xu al ser ve pa ra em- 
be le zar o amor e ga ran tir a con ti nui da de da es pé cie”,
dis se Fran cis co.

O pa pa se opõe ca te go ri ca men te a uma “mo ra li da de
aben ço a da” que re jei ta a no ção de pra zer, co mo acon te- 
ceu na his tó ria da Igre ja Ca tó li ca, por que “é uma in ter- 
pre ta ção er rô nea da men sa gem cris tã”.

Es ta vi são “cau sou enor mes da nos, que ain da são per- 
cep tí veis em al guns ca sos”, acres cen tou.

O pa pa tam bém des ta ca sua ad mi ra ção pe lo fil me “A
Fes ta de Ba bet te”, que se pas sa em uma co mu ni da de
pro tes tan te di na mar que sa ul tra pu ri ta na do sé cu lo XIX
e que é uma ho me na gem à gas tro no mia.

“Pa ra mim é um hi no à ca ri da de cris tã, ao amor”,
con si de ra o Pa pa.

São Luís, quinta-feira, 10 de setembro de 2020
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Natal na Disney

O Walt Disney World Re sort co me ça a ce- 
le brar a che ga da do Na tal e do Ano No vo a
par tir do dia 6 de no vem bro, da ta em que os
par ques e ho téis do com ple xo de Or lan do
ama nhe ce rão com as tra di ci o nais te má ti cas
na ta li nas já co nhe ci das dos vi si tan tes que
pas sam su as fé ri as de in ver no (nos Es ta dos
Uni dos). O pe río do de “Happy Holidays” se-
gue até o dia 30 de de zem bro, com uma sé rie
de no vi da des.

Vacina Covid Ok

A Uni ver si da de Fe de ral de São Pau lo in- 
for mou nes sa ter ça-fei ra, que não há re gis- 
tros de “in ter cor rên ci as gra ves de saú de” dos
vo lun tá ri os que já re ce be ram a va ci na con- 
tra a Co vid-19 de sen vol vi da pe la Uni ver si- 
da de de Ox ford no país. A ins ti tui ção res-
pon sá vel por con du zir a fa se 3 dos tes tes no
Bra sil, afir mou que o es tu do “avan ça co mo o
es pe ra do” e pau sas co mo es sa são co muns
em es tu dos clí ni cos en vol ven do fár ma cos.

O ven ce dor do Prê mio Jo vem Ci -
en tis ta, Ro dri go Gon çal ves Di as, é
quem vai mi nis trar a pa les tra “Nin -
guém é Ir re cu pe rá vel”, nos pró xi mos
di as 10 e 11 , às 14h, no au di tó rio do
Cen tro So ci o e du ca ti vo de In ter na ção
de São Jo sé de Ri ba mar. Se rá um ba -
te-pa po des con traí do pa ra que os
par ti ci pan tes se jam mo ti va dos a
prá ti cas po si ti vas co mo a de va lo ri -
za ção dos es tu dos e a mu dan ça de
ati tu des que con tri bu am pa ra a
cons tru ção de um no vo pro je to de vi -
da. Ro dri go Di as é pes qui sa dor no
Ins ti tu to do Co ra ção (In Cor), do Hos -
pi tal das Clí ni cas (HC) da Fa cul da de
de Me di ci na da USP e de di ca sua vi da
aca dê mi ca ao de sen vol vi men to de
pes qui sa na área de Genô mi ca e Ci -
ên cia do Es por te.

O Mú si ca na Band des -
ta sex ta, 11, exi be um
show ao vi vo de Mar -
cos e Be lut ti, a par tir
das 22h45. Es ta se rá a
pri mei ra apre sen ta ção
da du pla após o lan ça -
men to do DVD “Cum -
pra-se”. Além de in ter -
pre tar a no va mú si ca
de tra ba lho, “Tu do In -
di ca”, que con ta com a
par ti ci pa ção es pe ci al
de Jor ge e Ma teus, os
ser ta ne jos vão re lem -
brar gran des su ces sos
que mar ca ram os 12
anos de car rei ra.

De pois da li ve so bre
Bel ting – Os se gre dos
das Téc ni cas de Can to
da Broadway, nes ta
ter ça, 8, a can to ra lí ri -
ca Flá via Cor reia, fe -
cha par ce ria com a
Aca de mia do Can to.
Ela acer tou com o fo -
no au dió lo go Fag ner
Li mam, pa ra dar au las
de can to na clí ni ca. Na
li ve de ter ça, Flá via ar -
ra sou com as in ter pre -
ta ções de “All I ask of
You” (The Phan tom of
the Ope ra) e As long as
you’re mi ne (Wic ked).

Aulas presenciais e segurança

A se gu ran ça nas es co las, por cau sa da pan de- 
mia, tem si do mo ti vo de pre o cu pa ção pa ra pais,
pro fes so res e ou tros mem bros da co mu ni da de
es co lar. Nes ta quin ta-fei ra, o pre si den te do Si- 
ne pe/MA Pau li no Del mar Ro dri gues – e con se- 
lhei ro Na ci o nal dos Es ta be le ci men tos de En si no
(Con fe nen) – par ti ci pa da li ve so bre “Prá ti cas
ado ta das na pre ven ção da co vid-19 nas es co- 
las”, no ca nal da Es co la Na ci o nal da Ins pe ção do
Tra ba lho (Enit), no Youtube, on de vai de ba ter e
apre sen tar pro to co los ado ta dos pa ra im pe dir
ou mi ni mi zar os ris cos de con tá gio do ví rus.

Blue Sol Energia Solar

Co man da da pe lo jo vem Cleil ton Sil va Me lo e
lo ca li za da na ci da de de Im pe ra triz, che ga ao
Ma ra nhão a pri mei ra uni da de fran que a da da
re de Blue Sol Ener gia So lar – em pre sa pi o nei ra
no de sen vol vi men to de pro je tos, ins ta la ção de
sis te mas fo to vol tai cos e ca pa ci ta ção de em pre- 
en de do res e mão de obra pa ra o se tor. 

Me lo es co lheu a ci da de de Im pe ra triz, por ser
con si de ra da a se gun da mai or do es ta do do Ma- 
ra nhão, apon ta da tam bém co mo um gran de po- 
lo uni ver si tá rio, co mer ci al e de ser vi ços de saú- 
de. 

Viagens domésticas em alta

O fe ri a do do dia 7 de se tem bro veio pa ra con- 
fir mar a re to ma da das vi a gens do més ti cas no
país. Is so por que o se tor ho te lei ro dos prin ci pais
atra ti vos tu rís ti cos na ci o nais re gis trou ta xas de
até 100% de ocu pa ção du ran te a da ta, obe de- 
cen do aos pro to co los de se gu ran ça sa ni tá ria
ori en ta dos pe lo Mi nis té rio do Tu ris mo e por
mu ni cí pi os. Em des ti nos co mo Je ri co a co a ra e
Mun daú, no Ce a rá, e na Re gião Me tro po li ta na
de Be lo Ho ri zon te, o ín di ce che gou qua se à to ta- 
li da de, de acor do com en ti da des e as so ci a ções
do seg men to.

Pra curtir

O Sam ba do Ca sa rão
Co lo ni al, na Rua
Afon so Pe na, no Cen -
tro His tó ri co, vol ta
em for ma to de bo te co
a par tir des te do min -
go, 13, às 15h, pa ra
me lhor se adap tar ao
mo men to que es ta -
mos vi ven do.

Es tão aber tas, até o
pró xi mo dia 26, as
ins cri ções pa ra o Cur -
so de Es pe ci a li za ção
em Lo gís ti ca Por tuá -
ria da UF MA, com o
ob je ti vo de for mar
pro fis si o nais es pe ci a -
li za dos e ges to res pa -
ra o aten di men to da
de man da no se tor de
lo gís ti ca por tuá ria.

Em sua ter cei ra edi -
ção, a es pe ci a li za ção
é vol ta da pa ra gra du -
a dos em qual quer
cur so su pe ri or e ofer -
ta rá 50 va gas.

Após três edi ções
pre sen ci ais no Rio de
Ja nei ro, es te ano o
even to Uni ver si da de
Por Um Dia acon te -
ce rá de for ma on li ne
en tre os di as 21 e 25
de se tem bro, per mi -
tin do a par ti ci pa ção
de es tu dan tes de to do
o país.

O pro je to é ide a li za do
pe la psi có lo ga Ch loé
d’Ar che mont.

A 4ª edi ção te rá o co -
me di an te Fá bio Por -
chat na me di a ção do
Tro can do Ideia, uma
sé rie de con ver sas ao
vi vo que abor da te -
mas ine ren tes à re a -
li da de des ses es tu -
dan tes e que im pac -
tam a sua de ci são de
al gu ma for ma.

São Luís, quinta-feira, 10 de setembro de 2020
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Em comparação com o ano passado, este ano houve um óbito a menos, porém o
número de acidentes aumentou em comparação com o mesmo período de 2019

PA TRÍ CIA CU NHA

Fis ca li za ção

OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA

Quatro mortes nas BRs
que cortam o estado

M
i lha res de pes so as pe ga- 
ram a es tra da no fe ri a dão
da in de pen dên cia. O re- 
sul ta do foi o con ges ti o na- 

men to na ma lha viá ria, tan to pa ra
quem es ta va sain do de São Luís,
quan to pa ra quem es ta va che gan do.
Tan tos veí cu los nas ro do vi as fe de rais
que cor tam o Ma ra nhão, so ma do à
im pru dên cia no trân si to ge ra ram 18
aci den tes, 21 pes so as fe ri das e 4 óbi- 
tos, se gun do ba lan ço da Ope ra ção In- 
de pen dên cia 2020, re a li za da pe la Po- 
lí cia Ro do viá ria Fe de ral, de 4 a 7 de se- 
tem bro. No ano pas sa do, a Ope ra ção
te ve du ra ção de 3 di as, de 6 a 8 de se- 
tem bro, e re gis trou 15 aci den tes, 9
pes so as fe ri das e 5 óbi tos.

Das qua tro pes so as que per de ram a
vi da, três eram ocu pan tes de mo to ci- 

cle tas. Os aci den tes que cul mi na ram
com as mor tes ocor re ram nas BRs 316
(Ti mon), 135 (São Ma teus do Ma ra- 
nhão), 316 (Al to Ale gre do Ma ra nhão)
e 010 (Es trei to), de acor do com a PRF.

Lo go no pri mei ro dia de ope ra ção
ocor re ram dois aci den tes com co li são
fron tal que re sul tou em du as mor tes.
Um de les foi em Ti mon/MA, na BR
316, em que um dos con du to res, Jo se- 
an Al ves de Sá, que di ri gia um Cel ta,
fa le ceu ain da no lo cal.  O se gun do aci- 
den te com óbi to ocor reu em São Ma- 
teus do Ma ra nhão, no Km 184,3 da BR
135, tam bém em co li são fron tal en tre
um au to mó vel e uma mo to ci cle ta. O
con du tor da mo to, Sa lo mão Sil va Li- 
ma, de 26 anos, te ve mor te ins tan tâ- 
nea. Os aci den tes, se gun do a PRF, se
de ram por ul tra pas sa gem em lo cal
proi bi do, e o ou tro por fal ta de aten- 
ção à con du ção.

Ou tra mor te, ten do co mo pos sí vel
cau sa a fal ta de aten ção, se deu após o
aci den te na  BR-316/MA, km 405,2, no
dia 7, en vol ven do du as mo to ci cle tas:
Hon da/CG 160 Start e Hon da/Biz 125.
Três pes so as fi ca ram fe ri das e o con- 
du tor da mo to ci cle ta Hon da/CG 160
fa le ceu.

Es se foi o pri mei ro fe ri a do pro lon- 
ga do após o iní cio do iso la men to so ci- 
al pro vo ca do pe la pan de mia da CO- 
VID-19 e que pro vo cou um trá fe go in- 
ten so. A vol ta pa ra São Luís no dia 7 fi- 
cou ain da mais com pli ca da por cau sa
de uma ma ni fes ta ção fei ta por mo ra- 
do res da ci da de de Mor ros (a 100km
da ca pi tal), que du rou pe lo me nos 4
ho ras, e cau sou gran de con ges ti o na- 
men to. A via foi li be ra da após a che ga- 
da de po li ci ais mi li ta res.

Nos qua tro di as de ope ra ção, se- 
gun do a PRF, fo ram di re ci o na das
ações de po li ci a men to e fis ca li za ção,
sem pre com fo co na se gu ran ça viá ria.
Além dis so, fo ram po si ci o na das equi-
pes ex tras em pon tos crí ti cos de aci-
den ta li da de, com o ob je ti vo de con- 
tro lar con du tas pe ri go sas e as sim re- 
du zir o nú me ro de aci den tes nes ses
lo cais.

Além dis so, a PRF re la ta que hou ve- 
ram 775 au tu a ções de in fra ções de
trân si to, sen do as mais re cor ren tes:
con du tor ou pas sa gei ro sem ca pa ce te
(121), pas sa gei ro sem cin to de se gu- 
ran ça (15) e ul tra pas sa gem (60).

No ve pes so as fo ram de ti das du ran- 
te a ação po li ci al, 3 veí cu los rou ba dos
fo ram re cu pe ra dos e du as car re tas
apre en di das com ma dei ra ir re gu lar.
Qua tro pes so as fo ram pre sas por em- 
bri a guez (2 em Açai lân dia e 2 em Im- 
pe ra triz).

SAU LO DU AI LI BE

BARRA DO CORDA

Preso suspeito de matar
ex-mulher com 15 facadas

JOVENORA FOI BRUTALMENTE ASSASSINADA PELO EX-MARIDO

Na ma nhã de on tem, quar ta-fei ra (9), uma ação da
Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por meio da De le ga cia Re gi o- 
nal de Bar ra do Cor da, pren deu um ho mem que é o
prin ci pal sus pei to de um cri me bru tal, on de uma mu- 
lher foi as sas si na da com 15 fa ca das.

A pri são do ho mem se deu atra vés de um man da do de
pri são pre ven ti va ex pe di do pe lo Juiz plan to nis ta pre vis- 
to no art. 121, §2°, IV e VI – cri me de fe mi ni cí dio.

De acor do com a po lí cia, o cri me acon te ceu no úl ti- 
mo sá ba do (5), no po vo a do São Jo se do Me a rim em Bar- 
ra do Cor da.

O sus pei to não acei ta va a se pa ra ção com a es po sa,
iden ti fi ca da co mo Jo ve no ra Al ves dos San tos e mar cou
um en con tro com a ví ti ma pa ra con ver sar so bre a se pa- 
ra ção e ten tar re a tar o re la ci o na men to, mo men to em
que des fe riu cer ca de 15 fa ca das em Jo ve no ra, tam bém
co nhe ci da co mo “Ju”, que mor reu no lo cal.

Ain da de acor do com a po lí cia, du ran te o de poi men to
ele con fes sou o cri me. Após os pro ce di men tos le gais, o
sus pei to foi en ca mi nha do a Uni da de Pri si o nal de Res so- 
ci a li za ção (UPR) de Bar ra do Cor da, on de per ma ne ce rá
à dis po si ção da jus ti ça.

IMPERATRIZ

Motorista esfaqueado por passageiro

Após um mo to ris ta de apli ca ti vo so frer
uma ten ta ti va de ho mi cí dio, na noi te da úl- 
ti ma se gun da-fei ra, fe ri a do de 7 de se tem- 
bro, co le gas de tra ba lho que tam bém so- 
bre vi vem do trans por te de pas sa gei ros nas
ru as fi ze ram uma ma ni fes ta ção, na úl ti ma
ter ça-fei ra (8), à noi te co bran do jus ti ça no
ca so, que acon te ceu em Im pe ra triz.

De acor do com as in ves ti ga ções da po lí- 
cia, os pas sa gei ros do car ro so li ci ta do por
meio de apli ca ti vo eram ado les cen tes que
es ta vam na com pa nhia de um jo vem de 19
anos. No pon to de che ga da da cor ri da, te- 
ria ha vi do um de sen ten di men to so bre o
pre ço co bra do e o tro co do va lor acer ta do.
O pas sa gei ro mai or de ida de é sus pei to de
agre dir o mo to ris ta Edu ar do Sil va Oli vei ra,
de 24 anos, com pan ca das e gol pes de fa ca.

Se gun do o pre si den te da As so ci a ção dos
Mo to ris tas de Apli ca ti vo de Im pe ra triz, um
dos gol pes acer tou a bo ca de Edu ar do e
tam bém atin giu par te da lín gua.

Lo go de pois da ocor rên cia, a po lí cia fez
abor da gens e con se guiu lo ca li zar os ado- 
les cen tes en vol vi dos. Eles fo ram ou vi dos

pe lo de le ga do de plan tão e li be ra dos, mas
o prin ci pal sus pei to es tá fo ra gi do.

O mo to ris ta Edu ar do foi so cor ri do por
po pu la res e le va do pa ra o Hos pi tal Mu ni ci- 
pal de Im pe ra triz, on de ain da per ma ne ce
in ter na do em um lei to de UTI.

Na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra (8), cen te- 
nas de mo to ris tas per cor re ram as prin ci- 
pais ru as da ci da de e fi ze ram uma pa ra da
em fren te ao Hos pi tal Mu ni ci pal de Im pe- 
ra triz, on de ora ram pe la re cu pe ra ção do
co le ga. O pro tes to ter mi nou em fren te à
De le ga cia Re gi o nal com um ape lo dos mo- 
to ris tas, pe din do que a po lí cia con si ga dar
uma res pos ta à ca te go ria que se sen te in se- 
gu ra di an te de ocor rên ci as co mo es sa.
“Não tá fá cil tra ba lhar de apli ca ti vo aqui na
ci da de. Já é o se gun do ca so e in fe liz men te
nes se te ve ar ma bran ca e a clas se se sen te
sem se gu ran ça, fi ze mos es se pro tes to pra
vê se a gen te con se gue dar um bas ta nes sa
vi o lên cia. Va mos con ver sar com a Po lí cia
Mi li tar e o de le ga do re gi o nal pra gen te to- 
mar al gu ma me di da de se gu ran ça”, dis se o
mo to ris ta Val mir Fer rei ra.

BAIXA RENDA

Consumidor receberá selo na conta

ATUALMENTE  1,5 MILHÕES DE FAMÍLIAS SÃO BENEFICIÁRIAS EM POTENCIAL DO TARIFA SOCIAL

Com o gran de nú me ro de fa mí li as ca- 
das tra das co mo bai xa ren da, que pos su- 
em o be ne fí cio da Ta ri fa So ci al de Ener gia
Elé tri ca, al gu mas aca bam per den do es te
be ne fí cio de vi do à fal ta de in for ma ção e
pra zos de re ca das tra men to ne ces sá ri os. E
foi pen san do em aler tas a es sas fa mí li as,
que a Equa to ri al Ma ra nhão de ci diu in se- 
rir na pró pria con ta de ener gia, se los im- 
pres sos na fa tu ra que si na li zam a si tu a ção
dos cli en tes em re la ção ao seu ca das tro. 
Atu al men te mais de 1,5 mi lhões de fa mí li- 
as ma ra nhen ses são be ne fi ciá ri as em po- 
ten ci al do Ta ri fa So ci al.

A Equa to ri al Ma ra nhão é a pri mei ra
Con ces si o ná ria a re a li zar es se ti po de
cam pa nha na fa tu ra de ener gia, com in- 
for ma ti vo de se los, pa ra os cli en tes Bai xa
Ren da, cu jo ob je ti vo é tor nar mais cla ra a
co mu ni ca ção com os cli en tes fa ci li tan do
a ob ser vân cia dos pra zos pa ra evi tar a
per da do be ne fí cio. Os se los in for mam

quan do o ca das tro do be ne fi ciá rio es tá
em dia, aler tam so bre o ven ci men to do
NIS e so bre a per da do be ne fí cio, con for- 
me qua dro abai xo:

Pa ra re a li zar o ca das tro na ta ri fa so ci al,
bas ta que es te cli en te es te ja com o NIS vá- 
li do e en tre em con ta to por meio do What- 
sApp (98) 2055-0116 e por men sa gem de
tex to, fa le com a as sis ten te vir tu al, Cla ra,
na op ção Ta ri fa So ci al Bai xa Ren da. Quem
pre fe rir po de tam bém aces sar o si te equa- 
to ri a le ner gia.com.br e se ca das trar.

São Luís, quinta-feira, 10 de setembro de 2020
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Os moradores reclamam da grande quantidade de buracos no trecho. Segundo a PRF,
as crateras representam perigo excessivo aos motoristas

PIO XII

Manifestantes
interditam BR-316

Con ges ti o na men to

C
er ca de 100 ma ni fes tan tes in- 
ter di ta ram, na ma nhã de on- 
tem, quar ta-fei ra (9), os dois 
sen ti dos do km 295 da BR-

316, na al tu ra da ci da de de Pio XII.
Se gun do in for ma ções da Po lí cia 

Ro do viá ria Fe de ral (PRF) no Ma ra- 
nhão, os ma ni fes tan tes in cen di a ram 
pneus e to ras de ma dei ra pa ra blo- 
que ar a ro do via. A PRF che gou ao lo- 
cal por vol ta das 9h05 da ma nhã.

Os ma ni fes tan tes apre sen ta vam re- 
sis tên cia pas si va e dis po si ção de per- 
ma ne cer in ter di tan do a ro do via até 
pe lo me nos às 10h des ta ma nhã de 
on tem. Os mo ra do res re cla mam da 
gran de quan ti da de de bu ra cos no tre- 
cho e se mos tra ram dis pos tos a man- 
ter a in ter di ção até as 10h. Se gun do a 
PRF, as cra te ras re pre sen tam pe ri go 
ex ces si vo aos mo to ris tas.

A PRF ini ci ou as ne go ci a ções apos 
che gar ao lo cal e iden ti fi cou, en tre os 
ma ni fes tan tes, três li de ran ças per ten- 
cen tes ao Sin di ca to de Ta xis tas de Pio 
XII.

Após, diá lo go com os re pre sen tan- 
tes lo cais, a equi pe con se guiu a li be ra- 
ção pa ra os ca sos mais ur gen tes de 
pes so as que pre ci sa vam se guir ca mi- 
nho, co mo 10 pa ci en tes en ca mi nha- 
dos pa ra tra ta men to de he mo diá li se 
em Ba ca bal.

Um ca mi nhão-pi pa, que abas te ce 
mu ni cí pi os vi zi nhos, foi uti li za do pa- 
ra apa gar o fo co. Em co mum acor do 
com in te gran tes da co mu ni da de, foi 
fei ta lim pe za no lo cal, que fi cou to- 
ma do por ara me, bor ra cha e ma dei ra 
car bo ni za dos.

A in ter di ção ge rou 10 km de con- 
ges ti o na men to e aglu ti na ção de veí- 
cu los so bre am bas as fai xas e acos ta-

MANIFESTAÇÃO FOI POR CONTA DE BURACOS NO TRECHO DA BR-316 EM PIO XII

FOTOS: PRF

men to de am bos os sen ti dos da ro do- 
via.

Os veí cu los se guem tran si tan do em 
am bos os sen ti dos com con tro le de 
flu xo no lo cal sen do re a li za do pe la 
equi pe da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral.

Uma reu nião de ve ser agen da da 
en tre o DNIT e os re pre sen tan tes lo- 
cais, iden ti fi ca dos pe la PRF. O con ta to 
ini ci al com o DNIT já foi re a li za do pe- 
lo che fe da DEL02/MA, in cluin do re- 
pas se de in for ma ções de con ta to pa ra 
re a li za ção das tra ta ti vas fu tu ras com 

os lí de res da ma ni fes ta ção.

ENEM 2020

Inscrições para certificadores já começaram

PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DESCRITOS NO EDITAL PARA CERTIFICADORES

As ins cri ções pa ra a Re de Na ci o nal
de Cer ti fi ca do res (RNC), a fim de atu- 
a ção em ati vi da des de cer ti fi ca ção
dos pro ce di men tos do Exa me Na ci o- 
nal do En si no Mé dio (Enem) 2020, co- 
me ça ram on tem, quar ta-fei ra (9), e
vão até o dia 29 des te mês. 

O ca das tra men to des ti na-se a ser- 
vi do res pú bli cos fe de rais e pro fes so- 
res das re des pú bli cas es ta du ais e mu- 
ni ci pais.

O Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e
Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei- 
ra (Inep) pu bli cou no Diá rio Ofi ci al da
União, o Edi tal nº 64 de cha ma da pú- 
bli ca. As ins cri ções po dem ser fei tas
no se guin te en de re ço na in ter net: cer- 
ti fi ca do res.inep.gov.br ou no apli ca ti- 
vo mó vel, dis po ní vel nas prin ci pais
lo jas de apli ca ti vos. “Pa ra re a li zar a
ins cri ção, o can di da to de ve rá aten der
aos re qui si tos des cri tos no edi tal, co- 
mo: ser ser vi dor pú bli co, efe ti vo e em
exer cí cio, do Exe cu ti vo Fe de ral ou ser
do cen te, em exer cí cio, das re des pú- 
bli cas de en si no es ta du ais e mu ni ci- 
pais e es tar de vi da men te re gis tra do
no Cen so Es co lar 2019; ter for ma ção
mí ni ma em en si no mé dio; não es tar
ins cri to co mo par ti ci pan te no Enem

2020; não ter côn ju ge, com pa nhei ro
ou pa ren tes de até 3º grau ins cri tos no
Enem 2020; e pos suir smartpho ne ou
ta blet, com aces so pró prio à in ter net
mó vel”.

En tre as atri bui ções, os ser vi do res
vin cu la dos à RNC de ve rão cer ti fi car in
lo co, sob de man da do Inep, a efe ti va e
cor re ta re a li za ção dos pro ce di men tos
de apli ca ção nos di as de re a li za ção do
exa me; re gis trar, em sis te ma ele trô ni- 
co, as in for ma ções co le ta das com ba- 
se em sua atu a ção; e in for mar ao ins- 
ti tu to pos sí veis in con sis tên ci as iden- 
ti fi ca das. Se gun do o Inep, o ca das tra- 
men to pré vio não ga ran te a ins cri ção
pa ra atu a ção co mo cer ti fi ca dor no
Enem 2020.

Os con vo ca dos de ve rão par ti ci par
de uma ca pa ci ta ção a dis tân cia pro- 
mo vi da pe lo Inep pa ra di vul ga ção de
nor mas, pro ce di men tos e cri té ri os
téc ni cos da RNC. Eles só se rão con si- 
de ra dos ap tos so men te após a par ti ci- 
pa ção e a apro va ção nas ati vi da des
de sen vol vi das no cur so de ca pa ci ta- 
ção, com no mí ni mo 70% de apro vei- 
ta men to.

A ati vi da de de sen vol vi da pe lo cer- 
ti fi ca dor te rá o va lor de R$ 342 por dia.

A re mu ne ra ção se en qua dra em ati vi-
da de pre vis ta no ane xo do De cre to n.º
6.092, de 2007 (ela bo ra ção de es tu dos,
aná li ses es ta tís ti cas ou re la tó ri os ci- 
en tí fi cos de ava li a ção), equi pa ran do-
se ao va lor da ho ra do ser vi dor pú bli- 
co do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, de R$
28,50.

De acor do com o cro no gra ma pre-
vis to no edi tal, o re sul ta do da cha ma- 
da pú bli ca e o en de re ço ele trô ni co
com a re la ção da ho mo lo ga ção das
ins cri ções e dos co la bo ra do res con vo-
ca dos pa ra re a li zar o cur so de ca pa ci- 
ta ção se rão di vul ga dos no Diá rio Ofi- 
ci al da União, no dia 14 de ou tu bro.

O do cu men to es ta be le ce, ain da,
que os cer ti fi ca do res se le ci o na dos de- 
ve rão, obri ga to ri a men te, nos di as de
atu a ção, por tar ál co ol em gel e usar
más ca ras pa ra pro te ção con tra a co- 
vid-19. As más ca ras po de rão ser ar te- 
sa nais ou in dus tri ais e de ve rão ser uti- 
li za das ao lon go da apli ca ção e tro ca-
das quan do fi ca rem úmi das ou a ca da
qua tro ho ras. Se rá proi bi da a en tra da
do cer ti fi ca dor no lo cal de apli ca ção
sem a más ca ra de pro te ção fa ci al. O
Enem im pres so es tá mar ca do pa ra os
di as 17 e 24 de ja nei ro de 2021.

SAU LO DU AI LI BE

COM OS DENTES

Mulher arranca órgão
genital de homem

A SUSPEITA ARRANCOU O ÓRGÃO DA VÍTIMA COM OS DENTES

Um ca so na da co mum es tá sen do in ves ti ga do pe la
po lí cia pi aui en se. Uma mu lher, que ain da não foi pre sa,
é sus pei ta de ter ar ran ca do o ór gão ge ni tal de um ho- 
mem, usan do os den tes. Is so mes mo! A mu lher mor deu
o ór gão ge ni tal da ví ti ma até ar ran car.

O ca so acon te ceu na ci da de de Mi guel Al ves, in te ri or
do Pi auí, no úl ti mo fim de se ma na. Se gun do a Po lí cia
Mi li tar, que foi aci o na da lo go após re ce ber a de nún cia, a
sus pei ta do ca so fu giu após co me ter o cri me, que es tá
sen do con si de ra do e in ves ti ga do co mo ca ni ba lis mo.

O de le ga do Fran cí rio Quei roz, res pon sá vel pe lo ca so,
re ve lou que ini ci ou uma in ves ti ga ção pre li mi nar pa ra
iden ti fi ca ra au to ra. “O ca so ain da não foi co mu ni ca do
for mal men te na de le ga cia. Nós já es ta mos em uma in- 
ves ti ga ção pre li mi nar pa ra iden ti fi car os en vol vi dos,
mas ain da não con se gui mos en con trá-los”, in for mou.

A agres são acon te ceu no sá ba do, dia 5 de se tem bro,
na ca sa do ho mem. Se gun do a Po lí cia Mi li tar, a sus pei ta
se ria vi zi nha da ví ti ma.

Ain da de acor do com a PM, o ho mem foi le va do pa ra
o Hos pi tal Es ta du al de União, e re ce beu al ta no mes mo
dia, e foi pa ra a ca sa de fa mi li a res em União, a 53 km de
Mi guel Al ves.

SÃO LUÍS

Volta para casa foi
complicada na BR-135

UM GRANDE ENGARRAFAMENTO SE FORMOU NA BR-135 

 DALVA RÊGO

Com um mo vi men to mais ele va do do que era es pe ra- 
do pa ra a da ta, o fe ri a do da In de pen dên cia, que vi rou fe- 
ri a dão pa ra quem fol gou em São Luís por cau sa do ani- 
ver sá rio da ci da de, fez a vol ta pa ra ca sa ser mar ca da por
gran des en gar ra fa men tos que exi gi ram mui ta pa ci ên cia
de quem pe gou a es tra da na úl ti ma ter ça-fei ra (8).

Uma das re giões mais vi si ta das por quem mo ra na ca- 
pi tal foi a dos Len çóis Ma ra nhen ses. Na BR-402, que in- 
ter li ga São Luís aos mu ni cí pi os da re gião, o mo vi men to
foi in ten so du ran te to do o dia, mas no pe río do da tar de
se in ten si fi cou. “Mui ta gen te sai das pou sa das e ho téis
até meio-dia, en tão pa ra na es tra da pa ra al mo çar e de- 
pois se guir vi a gem. Aqui ho je e nes ses 4 di as o flu xo foi
di fe ren te de tu do o que a gen te viu nos úl ti mos me ses”,
co men ta Sil via Cos ta, que tra ba lha no cai xa de um res- 
tau ran te em Mor ros, mui to fre quen ta do por quem bus- 
ca tam bém di ver são em uma área pri va ti va do Rio Una.

Na ro do via fe de ral, o trân si to fluiu bem, mas com um
pon to de len ti dão acen tu a da já nas pro xi mi da des da ci- 
da de de Ro sá rio. Na al tu ra do KM 09, um se má fo ro mu- 
ni ci pal ins ta la do na via, pa ra si na li zar um cru za men to,
não te ve o tem po ajus ta do con for me o flu xo e is so for- 
mou um con ges ti o na men to de cer ca de meia ho ra.

Já na BR-135, na saí da da BR-402, uma obra pa ra re- 
pa ros em bu ra cos fez com que mo to ris tas pre ci sas sem
re do brar a aten ção, já que so men te um la do da via es ta- 
va li vre pa ra o trá fe go. 

Con ges ti o na men to gi gan tes co foi o for ma do no po- 
vo a do Pe riz de Ci ma, em Ba ca bei ra, por cau sa da in ter- 
di ção on de mi li ta res tra ba lham pa ra re cu pe rar um tre- 
cho da BR-135. Com pres sa e sem ne nhu ma pa ci ên cia,
di ver sos mo to ris tas e mo to ci clis tas fo ram fla gra dos
tran si tan do pe lo acos ta men to, o que é uma in fra ção
gra ve, e re sul ta em 5 pon tos na car tei ra, e mul ta de R$
250.

São Luís, quinta-feira, 10 de setembro de 2020
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Técnico Dejair Ferreira vai tentar aproveitar os três próximos dias para definir quem vai
começar jogando  a segunda partida da semifinal do Campeonato Maranhense

SEMIFINAL DO ESTADUAL

Moto Club ainda
tem três dúvidas
NERES PINTO

Al lan  Pa trick

D
is pos to a co lo car em cam po 
uma equi pe bem mais com- 
pe ti ti va, que pos sa jo gar 
com in ten si da de, o téc ni co 

De jair Fer rei ra vai ten tar apro vei tar os 
três pró xi mos di as pa ra de fi nir quem 
vai co me çar jo gan do  a se gun da par ti- 
da da se mi fi nal do Cam pe o na to Ma- 
ra nhen se, con tra o São Jo sé na noi te 
da pró xi ma se gun da-fei ra. Ele ain da 
tem al gu mas dú vi das, mas com tem- 
po su fi ci en te pa ra es co lher as me lho- 
res op ções até o dia do jo go.

Na de fe sa, o la te ral-di rei to De nil- 
son se gue no De par ta men to Mé di co, 
após a le são so fri da na par ti da do úl ti- 
mo sá ba do, quan do te ve de ser subs ti- 
tuí do. Ca so ele não te nha con di ções 
de vol tar a jo gar, Glei si nho de ve rá 
ocu par a po si ção. No meio-cam po 
uma ou tra dú vi da. O ex pe ri en te vo- 
lan te Ama ral tam bém es tá aci ma do 
pe so nor mal e di fi cil men te te rá con- 
di ções de jo gar 90 mi nu tos. É pos sí vel 
que Jo nathan ini cie no va men te jo- 
gan do.

A ex pec ta ti va ago ra é pa ra ava li ar as 
con di ções do meia Al lan Pa trick,  que 
já foi in te gra do ao gru po, es tá ins cri to 
no cam pe o na to e po de fa zer sua es- 
treia. Ele atua na mes ma po si ção de 
An cel mo, um dos prin ci pais jo ga do- 
res do elen co ru bro-ne gro, mas que 
mos trou es tar tam bém fo ra do pe so e 
de rit mo. Pa trick já adi an tou que atua 
pe los la dos do cam po e se for es ca la- 
do to pa o de sa fio. “Che go pa ra bus car 
o meu es pa ço, mas sem pre res pei tan- 
do meus com pa nhei ros. Ve nho pra 
aju dar o Mo to e, quem sa be, fa zer

Pe na li da des

ALLAN PATRICK FOI APRESENTADO E JÁ PODE ESTREAR PELO PAPÃO DO NORTE

mui tos gols com es sa ca mi sa”, de cla- 
rou.

Uma al te ra ção es tá de fi ni da no co- 
man do do ata que. Ge or ge Ha mil ton 
já cum priu a sus pen são e vol ta a ser ti- 
tu lar. Até por que Ra fa el Tan que não 
agra dou e já foi li be ra do, a pe di do.

A saí da de Ra fa el Tan que abriu 
opor tu ni da de pa ra a di re to ria con tra- 
tar mais um jo ga dor pa ra o ata que e 
meio-cam po com vis tas às dis pu tas 
do Cam pe o na to Bra si lei ro, Sé rie D. Na 
se ma na pas sa da, dois no mes sur gi- 
ram na lis ta de co gi ta ções: Ti bi ri e Lu- 

cas Cam pos,  que res cin di ram con tra- 
to com o Im pe ra triz. As ne go ci a ções 
de vem avan çar nas pró xi mas ho ras.

O Pa pão vai bus car o re sul ta do no 
tem po nor mal,  mas se o jo go ter mi- 
nar no va men te em pa ta do te rá que ser 
de ci di do por meio de ti ros li vres di re-
to da mar ca pe nal. Nos dois pró xi mos 
di as es se fun da men to se rá aper fei ço- 
a do e os jo ga do res que ti ve rem me-
lhor de sem pe nho se rão os pri mei ros 
re la ci o na dos.

LUTO NA LUTA

Lutador de MMA é executado a tiros na porta de casa

NO MESMO DIA EM QUE O LUTADOR ISAC NYLTON FOI ASSASSINADO, OUTROS DOIS HOMICÍDIOS OCORRERAM EM TERESINA, PIAUÍ

Isac Nylton, de 24 anos, foi as sas si- 
na do a ti ros na por ta da sua ca sa no
bair ro Dir ceu II, Zo na Su des te de Te- 
re si na. O jo vem era lu ta dor de MMA e
co nhe ci do nos even tos de lu tas da ca- 
pi tal do Pi auí.

De acor do com o De par ta men to de
Ho mi cí dio e Pro te ção à Pes soa
(DHPP), ór gão da Po lí cia Ci vil do es ta- 
do, Isac ti nha saí do pa ra le var um
ami go pa ra ca sa e quan do re tor nou
foi abor da do por dois in di ví du os. A
du pla fez vá ri os dis pa ros de ar ma de
fo go con tra ele.

No lo cal, fo ram en con tra dos car tu- 
chos de mu ni ções da pis to la .40 e ca li- 
bre 380. De acor do com o co or de na- 

dor do DHPP, de le ga do Fran cis co
Cos ta, o Ba rêt ta, em en tre vis ta, a mo- 
ti va ção do cri me ain da é in ves ti ga da.

Tam bém não se sa be, até o mo- 
men to, se o lu ta dor de MMA ti nha
pas sa gem pe la po lí cia. No mes mo dia
em que o lu ta dor foi as sas si na do, ou- 
tros dois ho mi cí di os ocor re ram em
Te re si na.

Isac Nylton co me çou no MMA em
de zem bro de 2014, em tor nei os ama- 
do res. No ano se guin te, fez a es treia
em um even to mai or, on de ga nhou
pro je ção. Na com pe ti ção, à épo ca,
pro ta go ni zou um dos com ba tes mais
emo ci o nan tes. Ele usou um chu te
ins pi ra do no ator Je an-Clau de Van

Dam me pa ra der ru bar o ri val Jo nas
Jo a ni nha e no cau te ar o ri val aos
2min21 do se gun do round. Isac lu tou
gri pa do e per dia a lu ta.

Ami gos do lu ta dor re la ta ram que
Isac pre ten dia vol tar às lu tas em 2020
e até ini ci ou o ano trei nan do, po rém
de vi do à pan de mia do no vo co ro na ví-
rus, o atle ta di mi nuiu os trei na men- 
tos.

Isac mor reu no lo cal do cri me. Após
o as sas si na to, os au to res dos dis pa ros
fu gi ram e ain da não fo ram iden ti fi ca- 
dos ou lo ca li za dos pe la po lí cia. O Ins- 
ti tu to Mé di co Le gal (IML) foi aci o na- 
do e, após li be ra ção da pe rí cia, re mo- 
veu o cor po.

SAU LO DU AI LI BE

SEM PENA!

Sampaio atropela o
Poraquê em São Mateus

SAMPAIO GOLEOU O JUVENTUDE POR 4 X 0 NO PINHEIRÃO

No pri mei ro jo go da se mi fi nal en tre Ju ven tu de Sa mas
e Sam paio Cor rêa, o ti me da ca pi tal ma ra nhen se não to- 
mou co nhe ci men to dos do nos da ca sa e apli ca ram uma
so no ra go le a da por 4 x 0. Na úl ti ma ro da da da pri mei ra
fa se, o Tri co lor já ha via atro pe la do o Pei xe Po raquê por 5
x 1 no mes mo Es tá dio Pi nhei rão.

Com qua tro gols de di fe ren ça, o ti me de São Ma teus
te rá que ven cer a se gun da par ti da pe la mes ma di fe ren ça
pa ra le var a de ci são pa ra os pê nal tis. Ca so ven ça por cin- 
co gols de di fe ren ça, o Ju ven tu de pas sa di re to pa ra a fi- 
nal do Cam pe o na to Es ta du al 2020.

A pró xi ma par ti da es tá mar ca da pa ra o dia 16, pró xi- 
ma quar ta-fei ra, às 15h30, no Es tá dio cas te lão, em São
Luís. os gols da par ti da fo ram mar ca dos por: Roney,
Jack son, Mar ci nho e Rob son. O pla car foi aber to aos 29
mi nu tos do pri mei ro tem po com Roney.

As equi pes fo ram pa ra o in ter va lo e o Tri co lor es ta va
ven cen do por 1 x 0. Lo go nos pri mei ros mi nu tos do se- 
gun do tem po, Jack son fez o se gun do da Bo lí via, aos 5
mi nu tos. João Vci tor cru zou ras tei ro pa ra Roney, que só
ajei tou pa ra Jack son che gar e co lo car no can to es quer do
do go lei ro Igor.

Mar ci nho am pli ou a con ta gem aos 15 mi nu tos. An dré
Luiz en con trou Mar ci nho, que chu tou e o go lei ro Igor se
com pli cou dei xan do a bo la en trar.

Rob son fe chou a con ta gem aos 39 mi nu tos. O meia
apro vei tou fa lha na mar ca ção e ba teu for te am pli an do o
pla car pa ra 4 x 0. No fim de se ma na, o Sam paio vol ta a
cam po, mas pe la Sé rie B do Bra si lei ro, on de en fren ta o
Ope rá rio-PR, às 16h30, sá ba do (12), no Cas te lão, pe la 9ª
ro da da da com pe ti ção.

IMPERATRIZ

Estevam Soares quer
entrega total do grupo

ESTEVAM SOARES CHEGA AO CAVALO DE AÇO PARA A SÉRIE C 

O no vo téc ni co do Im pe ra triz, Es te vam So a res, dei xa
ho je São Pau lo e se gue di re to pa ra Be lém do Pa rá,  on de
o ti me ma ra nhen se jo ga no pró xi mo sá ba do pe la Sé rie C
do Cam pe o na to Bra si lei ro, con tra o Paysandu. No pri- 
mei ro con ta to com a im pren sa, no en tan to,  o pre pa ra- 
dor dei xou cla ro que não pro me te fa zer mi la gre, re fe rin- 
do-se à si tu a ção di fí cil em que se en con tra o Ca va lo de
Aço nes ta com pe ti ção, on de se en con tra na zo na de re- 
bai xa men to. “Não es tou le van do ne nhu ma va ri nha de
con dão pa ra che gar e fa zer os ca ras jo gar. Pri mei ro, va- 
mos ter que tra ba lhar bas tan te, por que não exis te triun- 
fo se não hou ver uma en tre ga to tal. O que o tor ce dor po- 
de es pe rar de mim é mui to tra ba lho”, pro me teu.

Ho je, Es te vam So a res co man da rá o pri mei ro trei no à
fren te do Im pe ra triz, em  Be lém, re pe tin do a pre pa ra ção
ama nhã, vés pe ra da par ti da con tra o bi co lor ma ra jo a ra.

An tes de vi a jar pa ra as su mir o Ca va lo de Aço, So a res
dis se, por te le fo ne, que acei tou o con vi te pa ra di ri gir o
re pre sen tan te do Ma ra nhão por ter in for ma ções de que
se tra ta de uma equi pe emer gen te e ad mi nis tra da por
uma pes soa que ele já co nhe ce des de 2004 no Pal mei ras.
Es te vam vi nha ocu pan do nos úl ti mos di as a fun ção de
co or de na dor-téc ni co do Oes te de Itá po lis-SP, clu be que
es tá na zo na de re bai xa men to da Sé rie B do Cam pe o na- 
to Bra si lei ro. Até o mo men to, o Im pe ra triz não con se- 
guiu ne nhu ma vi tó ria na Sé rie C, daí o mo ti vo pe lo qual
de mi tiu o téc ni co Luís dos Reis após a der ro ta por 2 a 1
pa ra o Bo ta fo go-PB em ple no Es tá dio Frei Epi fâ nio. 
(N.P)

São Luís, quinta-feira, 10 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Aos 44 anos, o artista maranhense, natural da cidade de bacabal, o artista Rubem
Robierb, está entre os brasileiros mais valorizados do mercado da arte no mundo

Mais so bre Ru bem Ro bi erb

ARTES VISUAIS

Rubem Robierb lançará
novas obras pós-covid 
NEDILSON MACHADO

Re co nhe ci men to da im pren sa

S
e tu do se guir de acor do com as 
pre vi sões mais oti mis tas da 
pós pan de mia da Co vid-19, o 
ar tis ta vi su al ma ra nhen se ra- 

di ca do nos Es ta dos Uni dos, Ru bem 
Ro bi erb, vai lan çar mui tas no vi da des 
pa ra o de lei te de seu pú bli co a par tir 
do fim des te ano. Uma de las, ain da 
em de zem bro de 2020, é a apre sen ta- 
ção de sua no va es cul tu ra de tro no 
que abre em for ma to de flor de ló tus e 
re pre sen ta a vi são do ar tis ta so bre a 
for ça fe mi ni na e que se rá co mer ci a li- 
za da por $ 180 mil. A re ve la ção de Ro- 
bi erb foi fei ta nu ma en tre vis ta ex clu- 
si va a re vis ta Robb Re port bra si lei ra, a 
mai or pu bli ca ção de lu xo do mun do. 
Sua edi to ra Gi sel le Vi to ria, es co lheu 
Ru bem a de do, por in ter mé dio de sua 
cu ra do ra Bi an ca Cu tait, pa ra fa lar so- 
bre ar te na pri mei ra edi ção do ano da 
pu bli ca ção pós pan de mi

À jor na lis ta Be a triz Pa che co, que 
as si na a ex ten sa ma té ria, Ro bi erb fa- 
lou que a obra de ve rá ser lan ça da a 
bor do do no vo cru zei ro Celebrity Ed- 
ge All-fe ma le, da agên cia de ex pe ri ên- 
ci as de lu xo Celebrity Crui ses, co nhe- 
ci da por re cri ar as am bi en ta ções de 
re no ma das ga le ri as de ar te em seus 
na vi os. Se gun do Ro bi erb, ela é qua tro 
ve zes mais com ple xa que a “Dan da- 
ra”.

A no va edição da re vis ta Robb Re-

O ARTISTA MARANHENSE RUBEM ROBIERB E SUA MAIOR INSPIRAÇÃO, A BORBOLETA

port foi lan ça da no iní cio des te mês e 
traz co mo te ma “Co mo se rá o ama- 
nhã?” A ilus tração de ca pa, me re ce 
um des ta que a par te. Vem na for ma de 
um que bra-ca beças com peças fal tan- 
do, um re fle xo do mun do pós-pan de- 
mia com as in cer te zas so bre o fu tu ro 
que te re mos. Lem bran do tam bém 
que o mer ca do de lu xo, foi mui to im- 
pac ta do pe la Co vid-19, e te rá, as sim 
co mo ou tros se to res, que se rein ven- 
tar e de fi ni ti va men te in cor po rar va lo- 
res sus ten táveis, de so li da ri e da de e de 

co la bo ração.
A pro pó si to, Ru bem Ro bi erb não só 

pro cu ra se rein ven tar co mo nun ca 
dei xa de acre di tar no po der da be ne fi-
cên cia. E con ti nua, du ran te to da a 
pan de mia, a aju dar quem pu der por 
meio da sua ar te. Nes te con tex to, Ru- 
bem Ro bi erb con ti nua sen do mui to 
aplau di do pe la obra “Dan da ra”, o tra- 
ba lho mais re cen te da sé rie “Dre am 
Ma chi ne”, ins ta la da no Tri be ca Park, 
uma das re giões de Ma nhat tan (NY), 
co nhe ci da co mo a me ca da ar te.

Artista vai expor em 2021 em New York

RUBEM ROBIERB  FOI HOMENAGEADO NO THE BEST. NA FOTO, ELE COM BIANCA CUTAIT E O JORNALISTA AMERICANO, SAM CHAMPION

Se gun do Ro bi erb, a obra é um hu- 
mil de tri bu to fei to pa ra uma pes soa
que, co mo nós, so nha va com uma so- 
ci e da de mais jus ta e in clu si va. “Eu
pen sei es tar de cer ta for ma cor ri gin do
uma in jus ti ça dan do seu no me a es sa
es cul tu ra, mas ela aca bou ga nhan do
um pro pó si to mai or do que a ar te. Seu
es pí ri to des per ta em pa tia de to das as
pes so as que pas sam por aqui”, afir- 
mou o ar tis ta, so bre a es cul tu ra de fi- 
bra de vi dro es cul pi da em bran co pé- 
ro la.

Ain da se gun do re ve la a re vis ta
Robb Re port, Ru bem Ro bi erb es tá se
pre pa ran do pa ra en tre gar mais dois
pro je tos em 2021: uma se gun da obra
da sé rie “Em power Flower”, que se rá
apre sen ta da em No va York, e sua ver- 
são da es cul tu ra do ex-pre si den te
nor te-ame ri ca no Abraham Lin coln,
que se rá inau gu ra da em Washing ton,

DC. “Es tou na in ter sec ção en tre ar te e
ar qui te tu ra. Meus pro je tos pas sa ram
a ter di men sões que ocu pam o equi- 
va len te a um sa lão e is so é al go que
de ve ama du re cer nos pró xi mos
anos”, de cla rou a re vis ta.

Nas ci do em Ba ca bal, Ma ra nhão,
em 1976, Ru bem Ro bi erb pas sou um
bom tem po di vi di do en tre o amor por
fo to gra far e es cre ver. Com 20 anos foi
pa ra São Pau lo, on de ini ci a ria uma
tra je tó ria de su ces so. Na ci da de gran- 
de, co me çou co mo fo tó gra fo pu bli ci- 
tá rio e se guiu ca mi nho mais tar de pa- 
ra Aix de Pro ven ce, na Fran ça, on de
te ve sua pri mei ra ex po si ção in di vi du- 
al “Bra zil Au tre ment”. Na Eu ro pa, Ro- 
bi erb vi a jou por vá ri os paí ses mos- 
tran do su as obras, pas san do por Zu ri- 
ch, Mi lão, Mô na co, até fi nal men te

mu dar-se pa ra os Es ta dos Uni dos, on- 
de pas sa seu tem po en tre Mi a mi e No- 
va York.

O ar tis ta se diz in flu en ci a do pe la
ar te de Andy Warhol, o cri a dor da cha- 
ma da Pop Art, e pe lo gra fi tei ro bri tâ- 
ni co Bansky, cu jas obras têm cu nho
de for te crí ti ca so ci al.Tal vez as obras
mais co nhe ci das de Ro bi erb na Fló ri- 
da se jam as gran des bor bo le tas mul ti- 
co lo ri das com os cor pos com pos tos
por ba las de fu zil. “A ideia de me ins pi- 
rar nas bor bo le tas veio do fa to de que
as ve jo co mo um sím bo lo de trans for- 
ma ção”, diz o ar tis ta, que ba ti zou a
obra de “Me ta morph-Us”. “É um ani-
mal que re pre sen ta o po der fe mi ni no,
mas que ao mes mo tem po, de vi do à
ba la, tam bém re pre sen ta o po der
mas cu li no. Jun tos, es ses dois ele men- 
tos têm o po der da cri a ção e o da des- 
trui ção”, con ta Ro bi erb. (NM)

MÚSICA

Cantor Beto Ehong faz
Live na Av. Litorânea

BETO ENHONGUE FARÁ LIVE COM DIVERSOS CONVIDADOS

O ar tis ta mul ti fa ce ta do Be to Ehong reu niu Flá via Bit- 
ten court, Ema nu e le Paz, o rap pa er Bi odz e a Rá dio Zi on
pa ra uma li ve na vi be do por do sol na Av. Li to râ nea nes- 
ta sex ta-fei ra (11), com uma su per es tru tu ra de loun ge,
áu dio e ví deo  pa ra vo cê cur tir es ses su per ar tis tas no
con for to da sua ca sa.  Du ran te a li ve vai ro lar o lan ça- 
men to do si te www.be to ehong.com com sor tei os pra
ga le ra além de uma per for man ce que pro me te ser his tó- 
ri ca com Flá via Bit ten court can tan do “Ma ria de Je sus” e
o fe at com “Na Fi ta” em par ce ria com Be to Ehong, Ema- 
nu e le Paz tam bém mos tra seu lan ça men to em par ce ria
com an fi trião o rap per Bi odz e a Rá dio Zi on en tram no
cli ma da vi be.

Com uma re no ma da car rei ra mu si cal em São Luis,
Be to Ehon gue já vi a jou o país com pro je tos di ver sos to- 
can do em vá ri as ci da des im por tan tes e abrin do shows
de ban das co mo Na ção Zum bi, Ot to, Black Ali en, den tre
ou tras. Ago ra ele traz pra den tro do pro je to es sa ex pe ri- 
ên cia e o res ga te de can ções que fi ca ram co nhe ci das em
ou tros tra ba lhos seus, co mo Ba teu um Bran co, gra va do
pe la ban da Ne go Ka´apor, nu ma rou pa gem ele trô ni ca, e
ou tras can ções com pos tas es pe ci al men te pa ra o mo- 
men to, co mo “Mor fo lo gia”, que abor da a ci da de nas su- 
as con tra di ções e en con tros; “Mi nha Pre ce”, que fa la de
re li gi o si da de e traz um re frão em Io ru bá, que tra du zi do
pa ra o por tu guês diz “que oba ta lá ao trans for mar o mal,
trans for ma o mal em bem pa ra mim no dia de ho je, que
trans for me o mal em bem, pa ra vo cê tam bém” e ou tras
to a das. 

O ar tis ta é co nhe ci do na ce na lo cal co mo “má qui na”
de pro du ção cul tu ral con tí nua.  É sex ta dia 11, a par tir
das 16h, Be to Ehong Li ve @be to ehong (ins ta gram)

ARTE URBANA

Grupo de grafite é
premiado pela Secid

 RAIMUNDO REIS ENTREGOU O PRÊMIO PARA GIL PENIEL

Com ên fa se na ar te do gra fi te, o con tem pla do pe la Se- 
cre ta ria das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid)
do mês de agos to com o prê mio Ami gos da Ci da de foi o
Ví rus Ur ba no. O gru po é re pre sen ta do pe lo gra fi tei ro Gil
Pe ni el, res pon sá vel por le var cor e ale gria aos pai néis
das pra ças do Coha trac e Vi va Ci da de Ope rá ria. O se cre- 
tá rio das Ci da des e De sen vol vi men to Ur ba no, Rai mun- 
do Reis agra de ceu o tra ba lho do gru po e afir mou que o
gra fi te fez a di fe ren ça no lo cal. “É uma ino va ção que,
além de mos trar o tra ba lho des ses ar tis tas, tam bém pos- 
si bi li ta rá um pre sen te per ma nen te pa ra a ci da de, com
os pai néis que ser vi rão de es pa ços de en tre te ni men to e
in te gra ção”, res sal ta.

O gra fi tei ro Gil Pe ni el agra de ceu a opor tu ni da de da da
pe la Se cid de in se rir o gra fi te no pro je to de re vi ta li za ção
dos es pa ços pú bli cos da ci da de. “Ao le var cor e for ma
com uma lin gua gem le ve e cri a ti va aos es pa ços, o gra fi te
é vi su a li za do e ad mi ra do pe las pes so as co mo al go be lo,
di fe ren te e ino va dor”, dis se Gil, que acre di ta tam bém no
po der trans for ma dor da ar te ur ba na. “A par tir do gra fi te,
de sen vol vo um tra ba lho so ci al com cri an ças na área do
Co ro a di nho”, res sal tou Gil, gra fi tei ro há mais de 10
anos. Os pai néis das pra ças do Coha trac e do Vi va Ci da- 
de Ope rá ria fa zem par te do pro je to de re vi ta li za ção dos
equi pa men tos pú bli cos, co or de na do pe la Se cre tá ria
Ad jun ta de As sun tos Me tro po li ta nos da Se cid (Sa am).

De acor do com a se cre tá ria ad jun ta da Sa am, Ar le ne
Vi ei ra, as in ter ven ções em pra ças e es pa ços pú bli cos de
con vi vên cia nas ci da des é uma for ma efi ci en te de le var
me lho ri as e in fra es tru tu ra ur ba na pa ra mui tas pes so as
por meio de uma ação co or de na da. “Nós da Se cid en- 
ten de mos a im por tân cia de cri ar po lí ti cas de in ter ven- 
ção ur ba na que di a lo guem en tre si. Des ta for ma, es pa- 
ços pú bli cos de vi vên cia pro por ci o nam à po pu la ção das
ci da des opor tu ni da de de in te ra ção en tre a co mu ni da de
de for ma in clu si va e di ver si fi ca da”, afir mou.

São Luís, quinta-feira, 10 de setembro de 2020
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