w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

Ano XCIV Nº 36.185 | SÃO LUÍS-MA, QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2020 | CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00

@OImparcialMA

@imparcialonline

@oimparcial

98 98232-0262

Quem é o Povo?
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Uso do termo "povo" como instrumento
para legitimar atos democráticos

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

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

OPINÃO- PÁGINA 4

FERIADÃO

Quatro mortes nas BRs
que cortam o Maranhão
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-316 : Via interditada

BR-135 : engarrafamento na volta para casa

Cerca de 100 manifestantes interditaram, na manhã de ontem, quarta-feira (9), os dois sentidos do
km 295 da BR-316, na altura da cidade de Pio XII.

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.

PÁGINA 10

PÁGINA 10

ELEIÇÕES 2020
TSE define medidas sanitárias para eleitores e mesários
PÁGINA 2

Trump é
indicado
ao prêmio
Nobel da Paz
A indicação foi feita pelo
parlamentar norueguês
Christian Tybring-Gjedde, que atua como presidente da delegação norueguesa na Otan
PÁGINA 7

CAMPEONATO
MARANHENSE

NOVO se mobiliza para eleições na ilha

Duarte escolhe Fabiana Vilar como vice

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 Junior (Republicanos) pré-candidato a prefeito de São
Luis anunciou a advogada Fabiana Vilar Rodrigues como précandidata a vice na chapa para as eleições municipais. PÁGINA 3

TEMPO E TEMPERATURA

APARTE
do PDT
APARTE Protagonismo
Transparentes
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 simplesmente um significado histórico para PDT.

Sampaio
goleia o
Juventude e
fica com um
pé na final
PÁGINA 11
TÁBUA DE MARÉ
QUI 10.09.2020
06H00 ................ 1.7M
12H30 ................ 4.7M
18H13 ................ 1.8M
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PROGRAMA

PANDEMIA

TSE edita regras para
eleitores e mesários
Medidas sanitárias rezam que eleitores deverão permanecer de máscara desde o
momento que sair de casa e evitar contato físico com outras pessoas

O

presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso,
apresentou à imprensa e à
sociedade o Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de
2020, elaborado pela consultoria sanitária gratuita formada por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein.
Durante a entrevista coletiva, Barroso apresentou o histórico das principais ações realizadas pela Justiça
Eleitoral, como as reuniões com os especialistas em epidemiologia e médicos sanitaristas, para discutir o adiamento do pleito e propor protocolos
sanitários de segurança.

receberão máscaras, face shield (protetor facial) e álcool em gel para proteção individual. Cartazes serão aﬁxados com os procedimentos a serem
adotados por todos. Os materiais foram doados ao TSE por importantes
empresas e entidades brasileiras, evitando custo ao erário num momento
em que o foco do poder público é
combater a pandemia.

Além disso a Justiça
eleitoral orienta que o
eleitor permaneça de

Procedimentos para o eleitor
O eleitor deverá veriﬁcar, antes de
sair de casa, seu local de votação, já
que algumas seções eleitorais foram
alteradas. A checagem pode ser feita
através do aplicativo e-Título, na opção onde votar ou pelo Portal do TSE.
O TSE ainda indica que, caso seja
possível, cada eleitor deve levar sua
própria caneta para assinar o caderno
de votação e levar anotados os nomes
e números dos candidatos (a “cola
eleitoral”) para votar o mais rápido
possível. Além disso, é orientado que
o eleitor não leve crianças ao local de
votação.

máscara desde o

O ministro ainda destacou quais
cuidados devem ser tomados nos dias
de votação, de modo a impedir que as
eleições sirvam de vetor de propagação do novo coronavírus.

momento em que sair

O horário de votação

de casa, evite contato

neste ano foi ampliado

físico com outras

em uma hora e

A votação neste ano ocorrerá no dia
15 de novembro, em primeiro turno, e
no dia 29 do mesmo mês, em segundo
turno, onde houver.

pessoas e cumpra o

começará mais cedo, o

dever cívico da forma

horário será das 7h às

mais ágil possível, sem

17h.

Todas as orientações sanitárias elaboradas durante a consultoria serão
divulgadas à população através da
campanha ” Vote com Segurança”,
que será exibida nos meios de comunicação do país a partir de outubro.

permanecer tempo
desnecessário nos locais
de votação.

De acordo com o protocolo, as seções eleitorais terão álcool em gel para limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação, e os mesários

O horário das 7h às 10h é preferencial para maiores de 60 anos. Os demais eleitores não serão proibidos de
votar neste horário, mas devem, se
possível, comparecer a partir das 10h,
respeitando a preferência.

Uso de álcool em gel deve ser obrigatório

O HORÁRIO DAS 7H ÀS 10H É PREFERENCIAL PARA MAIORES DE 60 ANOS
Para garantir maior segurança ao
eleitor, nos locais de votação, o uso de
máscara será obrigatório, e o eleitor
será orientado manter uma distância
mínima de um metro de outras pessoas e evitar qualquer contato físico.
Além disso, é proibido se aliementar,
beber ou fazer qualquer atividade que
exija a retirada da máscara.

de votação deverá ser solicitado ao
mesário.
Assim que a urna for liberada, o
eleitor seguirá para a cabine de votação para digitar o número dos candidatos a prefeito e a vereador. Após votar, deverá limpar novamente as mãos
com álcool em gel e sair da seção.

Dicas para os mesários
As máscaras descartáveis deverão
Passo a passo dentro da seção
Ao entrar em sua respectiva seção ser trocadas a cada quatro horas, e o
eleitoral, o eleitor deverá ﬁcar em protetor facial deverá ser utilizado dufrente à mesa respeitando a distância rante todo o tempo de permanência
de pelo menos um metro. Após isso, o nos locais de votação.
Quando o eleitor exibir o docueleitor deverá exibir o seu documento
ao mesário a distância, esticando os mento esticando o braço, o mesário
deverá veriﬁcar a distância sem enbraços em direção a ele.
Caso o mesário não consiga fazer a costar em nada.
identiﬁcação, poderá requisitar que o
eleitor dê dois passos para trás e abaixe rapidamente a máscara.
Após digitar os dados, o mesário irá Caso o eleitor não levar
ler em voz alta o nome do eleitor. Caso
o nome esteja correto, o eleitor pode- a própria caneta, será
rá guardar seu documento e limpar as
mãos com álcool em gel para assinar o necessário borrifar
caderno de votação. O comprovante

álcool na caneta de uso
comum após o uso de
cada eleitor.
Além disso, haverá um local especíﬁco para os mesários fazerem suas refeições, o local deverá ser aberto com
ventilação natural e com distância
mínima de dois metros das outras
pessoas. Se o mesário precisar sair de
sua seção, a cada vez que retornar, deverá limpar sua respectiva cadeira e
mesa com álcool 70%.
Atenção! Mesários e eleitores que
estiverem com febre no dia da votação ou que tenham testado positivo
para a Covid-19 nos últimos 14 dias
anteriores à data da eleição deverão
ﬁcar em casa. Os eleitores poderão
justiﬁcar a falta por esse motivo. Já os
mesários precisam comunicar imediatamente à sua zona eleitoral para
que seja providenciada sua substituição

“Renda Brasil será
lançado após auxílio
emergencial”, diz Onyx
As discussões no governo federal sobre o Renda Brasil, novo programa de renda mínima que deve substituir
o Bolsa Família e outros benefícios, seguem sem um
consenso entre Jair Bolsonaro e seus auxiliares. Ontem,
enquanto o presidente chegou a falar que o projeto seria
caro demais para sair do papel, o ministro da Cidadania,
Onyx Lorenzoni, disse que “o programa está pronto” e
que será lançado assim que o governo concluir os pagamentos do auxílio emergencial, em dezembro próximo.
No ﬁm do primeiro semestre deste ano, o Renda Brasil ganhou força dentro do Palácio do Planalto depois
que Bolsonaro viu sua popularidade crescer entre a parcela menos favorecida da população por conta do auxílio emergencial de R$ 600. Em um primeiro momento,
foi ventilada a possibilidade de o programa englobar,
além do Bolsa Família, o abono salarial, o seguro-defeso
e o Farmácia Popular. Além disso, na proposta inicial
apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes,
o novo benefício teria valor médio de R$ 247.
Devido à repercussão negativa de como o Renda Brasil funcionaria, Bolsonaro pediu, no mês passado, que o
programa fosse reelaborado. Além de “suspender” o benefício, o presidente não o incluiu no texto do Projeto de
Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021, que foi entregue ao Congresso Nacional também em agosto. Caso o
planejamento inicial do Executivo fosse consolidado, o
programa poderia custar até R$ 70 bilhões por ano.
Ontem, ao conversar com apoiadores em frente ao
Palácio da Alvorada, o presidente disse a um homem
que o valor anual do Renda Brasil é o que pode comprometer o lançamento do programa. “Renda Brasil? Sabe
quanto custa?”, questionou o presidente.
A reação de Bolsonaro foi uma resposta à sugestão
apresentada pelo eleitor de que “a solução” para o benefício seria a isenção de pagamentos de pedágios a motocicletas. “Alguns prefeitos já fazem isso no interior paulista. De 67 milhões de pessoas, muitos querem contribuir com o Brasil, presidente. A solução para o Renda
Brasil está lá”, aﬁrmou o motociclista.
Sinais misturados
Mas, ao contrário do presidente, Onyx garantiu que o
Renda Brasil está bem encaminhado. Segundo ele, o governo só não deu um veredicto porque não queria atrapalhar o pagamento do auxílio emergencial.
“O programa está pronto, são coisas diversas. O que
cabe ao Ministério da Cidadania é montar um programa
de renda mínima que possa fazer os pilares do mérito e
da qualiﬁcação, e fazer com que as famílias prosperem.
A partir daí, o que nós tomamos como decisão do governo é que nós concluiríamos o auxílio emergencial. Então, nós estamos muito seguros com a qualidade do
Renda Brasil, dos impactos positivos que ele terá na vida
das pessoas e na condição de emancipação que ele vai
gerar na vida das pessoas”, respondeu o ministro da Cidadania à Rádio Sagres, de Goiânia.
Segundo Onyx, o governo não propôs recursos para o
programa no PLOA do ano que vem porque não queria
“misturar os sinais”. O ministro ainda destacou que,
neste mês e no próximo, o governo deve “conversar e
ajustar os detalhes do orçamento do ano que vem” para
encaixar o Renda Brasil no Orçamento de 2021.
“Em março, ele estava mais ou menos pronto, mas
veio a pandemia e tivemos de usar toda nossa estrutura
para cuidar do auxílio emergencial. E a partir de julho
nós retomamos esse trabalho. Então, esse programa está
pronto. Nós tomamos a decisão de não misturar os sinais. Nós vamos concluir o auxílio emergencial e depois
o Renda Brasil virá”, garantiu Onyx.
Falta de recursos força reforma
O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) disse, nesta
terça-feira (8/9), que a incapacidade do governo de
atender as demandas da sociedade, dado o aperto nas
contas públicas, empurra o país a não adiar mais as reformas. “Estamos num momento em que cada vez mais
a necessidade de corrigir ineﬁciências estará mais exposta, à medida que o Estado passa a ser mais deﬁciente
do ponto de vista de suas entregas constitucionais”, comentou Ribeiro, que é relator da reforma tributária, durante debate no Telebrasil, congresso patrocinado por
empresas de telecomunicações. “Não está no momento
de se criar os puxadinhos que sempre se criou ao longo
da nossa história”, complementou o parlamentar.
Ao comparar a matéria da qual é relator com a reforma da Previdência, Ribeiro disse que, embora as mudanças no sistema tributário tenham menor resistência,
já que é um desejo de praticamente todos, cada um quer
a “sua reforma tributária”. “Cada um tem a sua customização da reforma tributária”, disse o deputado.
O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung,
que também participou do debate, defendeu que aumentar a carga tributária não deve ser o caminho da reforma. Segundo ele, o sistema tributário precisa ser atualizado junto com o Estado, de modo que a reforma tributária precisa ter conexão com a reforma administrativa, remetida há poucos dias para o Congresso, atinge somente os futuros integrantes do funcionalismo e não
traz alívio para o caixa do Tesouro a médio prazo. “Defendo com contundência a reforma do Estado. Precisamos ter outra estrutura pública no Brasil”, frisou Hartung. Numa avaliação mais técnica da reforma, o economista Manoel Pires aﬁrmou durante o debate que transferir a tributação da produção para o consumo abre espaço para reduzir o custo de bens de capital, permitindo
a modernização do parque industrial.
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ELEIÇÕES 2020

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
ressaltar que os candidatos eleitos pelo partido em todo o país são os políticos mais econômicos, pois não recePartido NOVO realiza neste bem fundo partidário, nem fundo
sábado (14), a partir das eleitoral, as gestões são baseadas em
16h, no Picaddily, próximo orçamento enxuto e o respeito ao dido retorno do Comando da nheiro público. Os nossos pré-candiPolícia Militar do Maranhão, a sua datos assinaram um compromisso
convenção que vai homologar seus onde caso tenhamos representantes
representantes ao cargo de vereador eleitos cada um terá direito a cinco aspara as eleições de 2020.
sessores e não treze como manda o reEm visita à sede de O Imparcial na gimento interno da Câmara, onde totarde de ontem (9), o presidente do di- dos passarão por um processo seletiretório municipal da legenda, o em- vo. Além disso, todos os pré-candidapresário Rafael Sombra e o presidente tos não receberá nenhum outro tipo
do diretório estadual, Leonardo Arru- de verba a não ser o seu salário e com
da revelaram de que forma o partido a verba de gabinete reduzida em 60%.
está se mobilizando para ocupar um Ou seja, temos um compromissão
lugar na Câmara Municipal de São com o dinheiro público e uma gestão
Luís. Um total de 20 postulantes ao eﬁciente para atuar no verdadeiro pacargo de vereador passaram por um pel do que é ser um vereador”, disse
rigoroso processo seletivo, onde ape- Rafael Sombra.
O presidente do diretório municinas nove obtiveram êxito. “Participaram deste processo seletivo 20 pesso- pal do NOVO também descartou a
as, destes nove foram aprovados. Fo- possibilidade da legenda compor
ram três etapas e todos passaram por apoio para nenhum candidato a preum treinamento preparatório para as feito de São Luís. “O candidato eleito e
eleições que vai desde qual o papel de as pautas que forem considerada de
um vereador, passando por ações de acordo com o partido, á exemplo das
como fazer a campanha. O nosso inte- pautas liberais ou pautas convergenresse não é encher o “barco” com as 47 tes ao partido, o NOVO vai apoiar e se
pessoas para atingir o coeﬁciente. O aprofundar nas matérias e o que for
nosso objetivo é ter pessoas prepara- contra os princípios do partido vamos
das e capacitadas para este pleito, se- ser de uma maneira avalizada sermos
guindo os princípios do partido dos contrários. Podemos conversar com
quais nós não vamos sair deles”, res- os pré-candidatos à prefeito de São
Luís, mas sem nenhum tipo de negosaltou Sombra.
Questionado sobre o que o partido ciação”, explicou Rafael Sombra.
Rafael Sombra enfatizou ainda que
se diferencia das demais legendas que
estão participando desta corrida elei- o próximo Prefeito de São Luís terá
toral, Rafael Sombra, o presidente um desaﬁo muito grande, pois vai enmunicipal do partido fez questão de contrar uma dívida municipal mais
SAMARTONY MARTINS

O

alta, muita responsabilidade com o
dinheiro público e espera que ele implemente no município políticas mais
liberais para o desenvolvimento de
São Luís.

NOVO virá com chapa
completa em 2022
Já Leonardo Arruda presidente do
diretório estadual revelou também
que além das eleições de 2020, o NOVO já está trabalhando para ter representantes em uma chapa única nas
eleições de 2022 com deputado estadual, federal, governador e senador.
“O nosso projeto que pe a médio e
longo prazo vai ter um período de maturação, primeiro com foco nas eleições de São Luís e posteriormente nas
eleições 2022 onde pretendemos concorrer ao deputado estadual, federal,
governador e senador, uma chapa
completa. E para isso já estamos trabalhando”, disse Leonardo Arruada.
O presidente estadual da legenda
contou que o NOVO tem um projeto
de expansão em diversas cidades como Imperatriz, Balsas e Timon, além
de outras. O NOVO conta hoje em São
Luís com 228 ﬁliados e no Maranhão
aproximadamente 350, e a nossa intenção é chegar a 2022 com 1.500 ﬁliados, lembrando que o ﬁliado é aquele
que contribui com R$ 31, 42 mensais.
Leonardo Araújo, ressaltou que em
2022, o partido não deve compor nem
com o governador Flávio Dino caso
seja candidato a presidente e nem
com o ex-presidente Lula, aﬁrmando
que não pode assegurar se a legenda
terá um candidato próprio.

Duarte escolhe Fabiana Vilar como vice

Protagonismo do PDT
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 simplesmente um signiﬁcado histórico para PDT. Desde o distante ano de 1988, quando Jackson Lago estreou em cargo executivo, eleito prefeito
de São Luís, até hoje, o partido de raiz brizolista protagonizou todas as eleições da capital maranhense, elegendo ﬁliados, ou apoiando quem venceu.
Agora, o PDT vai ﬁcar fora da eleição, quando Edivaldo
Holanda Júnior encerra seus oito anos à frente da prefeitura com o prestígio em alta, o nome limpo e deixando um legado de gestão produtiva, mesmo em época de pandemia e
de crise econômica. Signiﬁca que o PDT está deixando a
prefeitura sem candidato, mas não abandonando a sua história de poder. Vai apoiar candidato do PCdoB, Rubens Pereira Júnior, sem se atritar com os demais integrantes do
Consórcio de candidatos ligados ao governador Flávio Dino. O PDT, que protagonizou por 30 anos a política de São
Luís, está na mesma situação do MDB que mandou por 50
no Maranhão. Se o PDT vai apoiar o ‘comunista’ Rubens Pereira Júnior (PCdoB), o MDB, por sua vez, não dispõe de um
nome competitivo. Porém, decidiu abraçar a candidatura
de Neto Evangelista, do DEM. Detalhe: os dois pré-candidatos são originário do mesmo tronco político – o grupo
Sarney. Eles, igualmente, seguem Flávio Dino desde o primeiro mandato, participando do governo. Rubens Júnior
foi secretário de Cidades, enquanto Neto Evangelista assumiu a pasta de Desenvolvimento Social.
A diferença entre o PDT de hoje e o MDB é que o primeiro tem no comando uma liderança forte no Maranhão e
construiu um espaço generoso no Congresso. Weverton
Rocha foi eleito senador em 2018 com a maior votação já
conquistada por um político no Maranhão: 1.997.443 votos. Ele se movimenta como pré-candidato a governador
em 2022, enquanto o MDB dos Sarney e dos Lobão, não
tem nome para projetar uma volta ao poder. Já o pedetista
se impõe num espaço que, inexoravelmente terá, lá adiante, no ano da eleição, o vice-governador Carlos Brandão,
com a caneta do Palácio dos Leões que assina atos e o Diário Oﬁcial, que os transforma em ação governamental. Esse
jogo é para craques.

Convocado

O professor de economia José Cursino Moreira disse que
foi “convocado” pelo prefeito Edivaldo Júnior para trocar a
Secretaria de Planejamento pela de Educação, em substituição ao professor Moacyr Feitosa, que vai se dedicar à
candidatura do ﬁlho a vereador.

Compromisso fechado (1)

Surpreendente: o prefeito de Codó, Francisco Nagib
(PDT) desistiu de concorrer à reeleição deste ano. O próprio alcaide anunciou a decisão e o acordo para apoiar deputado estadual Zito Rolim, seu aliado na eleição vitoriosa
de 2016.

Compromisso fechado (2)

No meio das negociações, encontra-se o senador Weverton Rocha, mandachuva no partido de Nagib. Codó tem a
população maior que Paço do Lumiar é o 6º do Maranhão.
O cumprimento do acordo Nagib x Rolim é coisa rara na
política.

“E olhar fala mais do que palavras. O
olhar de carinho por mim foi muito bom”
A ADVOGADA FABIANA VILARDE 33 ANOS É EX-SECRETÁRIA DA SAGRIMA NO GOVERNO FLÁVIO DINO , SERÁ A VICE DE DUARTE JR.
Duarte Junior (Republicanos) précandidato a prefeito de São Luis
anunciou a advogada Fabiana Vilar
Rodrigues como pré-candidata a vice
na chapa para as eleições municipais.
Fabiana Vilar
Fabiana Vilar tem 33 anos, é advogada e presidente municipal do Partido Liberal (PL). Ela é ex-secretária de
Agricultura Pecuária e Pesca (Sagrima) do governo Flávio Dino, cargo
que ocupou de fevereiro de 2019 a
maio de 2020. Em sua gestão, destaque para ações como o Zoneamento
Agropecuário do Maranhão (Zama);
Sagrifeira; programa Mais Sementes e
Mudas; Workshop Cadeia Produtiva
do Pescado; Fórum de Secretários e
Gestores de Agricultura dos Municípios do Maranhão; e Central Virtual de
Abastecimento. Mesmo jovem, a agora pré-candidata a vice-prefeita, antes
da titularidade na pasta da Sagrima, já
acumulava experiência de 10 anos de
gestão municipal atuando no interior
do Maranhão.
Segundo Duarte, a escolha é de caráter técnico. Vilar foi um dos nomes
apresentados a Duarte por sua base
de apoio composta pelo Patriota, Partido Liberal (PL), Avante e PTC. Coube
ao próprio deputado dar a palavra ﬁnal. Ele ainda ressaltou se tratar de

uma representante de grande parte
do perﬁl da mulher ludovicense, que é
mãe, tem ﬁlha pequena e precisa trabalhar pra sustentar o lar. “Quarenta e
oito por cento das residências de São
Luís são cheﬁadas por mulheres”, disse Duarte, que reforçou a razão para
escolher Fabiana Vilar:
“Muito me orgulha por tê-la ao
meu lado. Há algum tempo eu conversava com a minha esposa, Karen,
dizendo que eu gostaria de ter uma
mulher como a minha vice, porque eu
defendo a bandeira da mulher. E a Fabiana é mais que uma mulher, é um
nome técnico, ocupou vários cargos
na gestão pública no estado do Maranhão e até recentemente foi secretária
do governo Flávio Dino. E assim como
nós mudamos o PROCON e o VIVA, ela
mudou a Sagrima. Foram vários nomes apresentados pelo nosso grupo,
mas, como não poderia ser diferente,
eu tive a liberdade pra fazer a escolha.
Não será uma vice decorativa, que terá como função apenas ir para solenidades, ela vai me ajudar a gerir, com
uma função primordial, que é monitorar as metas de todos os secretários,
e se preciso ela irá intervir pra assegurar resultados”, adiantou Duarte.
Alinhada com o discurso do deputado, Vilar garantiu que será uma vice-

prefeita atuante, alheia a qualquer característica que lembre uma ﬁgura decorativa. “São Luís realmente vai ter
uma vice-prefeita presente, que trabalha, que a cidade saiba quem é, estarei ao lado das pessoas. Não é o meu
perﬁl ﬁcar em gabinete. Foram colocados vários nomes, e Duarte disse
pra mim: ‘Tu é técnica, tu vai somar
comigo, admiro o teu trabalho’. Fiquei
muito honrada com a escolha. E estarei todo dia defendendo a bandeira feminina, estarei ao lado de Duarte pra
melhorar a nossa cidade. Vamos fazer
uma gestão que ﬁcará na história de
São Luís”, aﬁrmou a pré-candidata a
vice-prefeita. Além da contribuição
na vida pública, ter uma vice-prefeita
vai ao encontro de uma das causas defendidas por Duarte, a de que as mulheres ocupem cada vez mais espaços
onde há predominância masculina. À
frente do PROCON, por exemplo, 80%
dos cargos no órgão eram ocupados
por mulheres.
Convenção
Com a chapa deﬁnida, acontece, neste sábado (12), a convenção de Duarte
Jr e Fabiana Vilar para as candidaturas
a prefeito e vice-prefeita, respectivamente, às 16h, no Parque Folclórico
da Vila Palmeira.

Da travesti Addila Costa, depois de almoçar no Alvorado
com o presidente Jair Bolsonaro, que a impressionou com a
acolhida e lhe garantiu não ser homofóbico.
Estranha arrumação política em Lago da Pedra. O
PDT de Weverton Rocha vai indicar Geraldo Catingueiro vice da pré-candidata Maura Jorge
(PSDB). Ela era Roseanista e em 2018 virou bolsonarista no Maranhão, quando concorreu contra Flávio Dino.

1

Maura Jorge, roseanista de raiz, foi prefeita de Lago da Pedra por duas vezes. Em 1019 não conseguiu o controle do PSL no Maranhão e ﬁliou-se
ao PSDB do senador Roberto Rocha, que a emplacou na Superintendência da Funasa. Ele Bolsonaro desde criancinha.

2
3

O pré-candidato a Prefeitura de São Luís pelo Solidariedade, Carlos Madeira, segue internado no
Hospital São Domingos, se recuperando da Covid-19. Segundo a assessoria, ele reage a tem tudo
para vencer a batalha da covid19.

Novidade

Sem concorrer à prefeitura de São Luís e sem aliança na
majoritária, o Partido Novo lançará nove candidatos a vereador. Foi procurado por três pré-candidatos, mas impôs
a condição de aliança: abrir mão dos fundos partidário e
eleitoral. Nenhum topou.

Baixaria

O vereador de Caxias, Repórter de Puliça, candidato à reeleição e o concorrente opositor, Feliciano do Bombom
travaram uma “debate” da mais pura baixaria. Sinceramente, o povo de Caxias não merece. Tanta tradição cultural
misturada com antipolítica.
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Quem é o Povo?
IGOR MARTINS COELHO ALMEIDA
Mestre em Direito. Professor Universitário

É TARDE?!…
AURELIANO NETO
aureliano_neto@zipmail.com.br
É tarde. Precisamos todos nós despertar.
Os poetas precisam despertar. Os músicos
precisam despertar. As mães, os pais e os ﬁlhos precisam despertar. As famílias unidas
ou dilaceradas pelas contradições precisam
despertar. A vida precisa ser despertada. Precisamos fugir dessa pandemia. A morte precisa ser momentaneamente adormecida,
acometida de uma letargia ainda que simbólica, porquanto passageira e paradoxalmente eterna. Devemos ruminar os nossos sonhos, sem renunciar às nossas utopias. Sonhos de amar.
Utopia de ser feliz. O poeta condoreiro de
Vozes d’África canta a chegada da noite para
a amada: “Boa noite, Maria! Eu vou-me embora / A lua nas janelas bate em cheio. / Boa
noite, Maria! É tarde… é tarde… / Mas não
me apertes assim contra teu seio.” E conclui
o vate baiano: “Como negro e sombrio ﬁrmamento, / Sobre mim desenrola teu cabelo… / E deixa-me dormir balbuciando: / –
Boa noite! – formosa Consuelo.”
No eﬂúvio desse cântico lírico, só nos resta irmos embora pra Pasárgada, porque lá
somos amigos do rei e teremos a mulher que
se quer na cama que escolhermos. Ou devemos viver o presente e esperar com forte esperança o futuro. O som tardio da madrugada nos desperta, embora se durma o sono incompleto da incerteza. É tarde. O futuro, como o vento forte, que assobia vindo das nossas matas, está passando. Passou?, eis a dúvida! Pouco sentimos. Somos passados, sonhando o futuro incerto. Os caminhos, por
onde caminhamos, estão ornados de ﬂores.
São ipês amarelados ou roxos, dispostos de
cada lado dessa trilha procelosa, com disposição para embelezar o viver transitório. É

É tarde. Os cinemas ainda estão cheios?!
Filas para compra das entradas. A ânsia dos
jovens aos gritos trocando ﬁgurinhas do álbum da moda e das velhas revistas em quadrinhos. Cavaleiro Negro. Zorro. Fantasma, o
Espírito que Anda. Flecha Ligeira. Superman. Roy Rogers. Durango Kid. Mandrake, o
mágico dos mágicos. Quem tem, quem não
tem. Dois por um. Um por três. É tarde. Lá
vem o bonde cansado, arrastando-se em cada pedaço de trilho, mas com vontade de
chegar, para atrapalhar a festa desse improvisado escambo. O sonho logo se desfaz. É
passado.

cuta. O silêncio é o morto enforcado pelas
palavras sufocadas.
É tarde. O rio Doce desapareceu na lama
da Samarco. Grande desastre da humanidade. Tetricamente a lama espalhou a morte e a
solidão da partida. Lugar-comum repetido
pela trivialidade sensacionalista, em todas
as vozes, em todas as palavras, em todas as
línguas, rompendo o silêncio, que entristece. Calamidade: rompeu-se impunemente a
barragem do Fundão. A vida rompeu-se. Só
resta a ressurreição. Quando? É tarde. A resposta é um desaﬁo a despertar nossa indignação, ainda que insigniﬁcante indignação.
Só Deus criará um novo rio Doce. Ele que fez
o mundo. E fez o rio Doce, destruído pela lama inclemente da Samarco. Choremos as lágrimas das impossibilidades da ressurreição
da morte de uma obra divina, soterrada nesse abominável holocausto ambiental.

Lá se vem o tempo para atormentar a vida. Ainda não é tarde. Os ﬁlhos são preparados para o mercado. Vive-se o futuro. Todos
são reféns desse exigente tempo. O futuro é o
presente em roda de movimento nos impulsionando para um espaço que vem chegando e chegando. Sempre chegando. Não há
tempo para o presente. È tarde. Sigamos para o inﬁnito, enquanto há tempo.
A manhã é de sol. A manhã é de chuva.
Chuva ﬁna. Torrencial. Quase sem chuva. É
tarde para o sol. É tarde para chuva. É tarde
para vida. A prisão é uma sala hermética na
qual se respira um ar mecânico, que retira o
prazer da naturalidade do oxigênio praiano
que inalamos. É tarde. A vida está inatural.
Dolorosamente inatural. Vive-se a companhia do silêncio. O silêncio é a palavra não
dita, e da palavra dita para si mesmo. É apenas a vontade de dizer. O silêncio é o inferno
em que as almas ﬁcam aprisionadas murmurando a sua dor inaudível. Ninguém es-

Ainda é tarde. A água, a cada dia, a cada
minuto, a cada segundo, se transforma ao
nosso redor em um bem em de extinção. Os
rios morrem de morte matada, ou matados.
Somos terroristas ecológicos. A tragédia hídrica está bem à frente. A ﬂoresta amazônica, o pulmão do mundo, desaparece consumida pelas labaredas dos impunes criminosos. A par disso, nas ruas, nos bares, nas lanchonetes, nas boates, nos cinemas, nos estádios, nas esquinas, nas tevês, há pedaços de
corpos, trucidados por artefatos inumanos
suicidas. Crianças assassinadas e estupradas. Almas em pedaços. Vidas em pedaços.
Fé em pedaços. Morte em pedaços. O mundo em pedaços. E Deus sendo servido no altar dos modernos e midiáticos fariseus. É
tarde. Precisamos despertar e juntar, tantinho por tantinho, todos esses pedaços, para
recompor a nossa ânsia de viver como seres
destinados à divindade. Porque, senão, tudo
será tarde.

tarde. Desçamos de nossa soberba, dessa
vaidade fugidia, de sermos apenas nós mesmos, para, sob a sombra escassa dos ipês,
apararmos as pétalas dessas frágeis e fugazes virtudes, pedaços de cada vida.

SÃO LUÍS E A PANDEMIA CORONAVÍRUS
dade está sob a égide do período eleitoral, pois no próximo mês de novembro, a população local vai escolher
seus novos dirigentes, entre os quais o
A capital maranhense completa novo gestor do executivo e os seus 31
408 anos em plena Pandemia do novo vereadores, por isso as limitações reCoronavírus 19, no dia 8 de setembro comendadas pelos Protocolos das aude 2020. E por estarmos neste mo- toridades de saúde vieram a calhar de
mento de muitos cuidados, às come- forma super providencial para que
morações deste ano vão acontece de não fossem feitos gastos com comeforma muito diferente do que pode- morações festivas.
ríamos imaginar antes desse período
Se por um lado esses protocolos fode restrições. Atualmente vivemos os
efeitos de recomendações de proto- ram vistos como aliados dos atuais
colos de instituições ligadas à saúde, gestores para não promover gastos,
apesar do negacionismo de uns pou- por outro lado a cidade ﬁcou mais
cos gestores públicos mundiais, entre triste, sem os sorrisos e a alegria natural de sua gente, que indubitavelmenos quais o nosso Presidente.
te adora comemorar e reverenciar suMas, independente das questões as datas importantes, como o niver da
complexas relacionadas aos detento- cidade. Nossas praças, ruas, ladeiras e
res do poder, a população ludovicen- palcos que deveriam ter sido montase vive e convive com a ameaça de um dos nos diversos cantos da cidade, esvírus que fez a população local e de te ano ﬁcaram mudos, silenciados
todo planeta rever seus atos relacio- forçosamente, sem dar ao seu povo a
nados à sociabilidade.Muitos para- alegria da sonoridade, o sabor da gasdigmas foram modiﬁcados abrupta- tronomia e a diversidade das manifesmente e com certeza, o mundo não tações culturais que tanto encantam o
será mais o mesmo após a passagem povo que aqui vive ou nos visitam coda ameaça de contaminação pelo ví- mo apreciadores de nossa histórica
cidade.
rus Covid 19.
Nesse contexto, nossa querida ciNeste ano, as gargalhadas e os sordade de São Luís completa seus 408
anos de fundação. Sem as tradicionais risos ﬁcaram contidos, mas prontos
festividades que deviam marcar esse para explodir como um bólido lúdico
aniversário, além disso, a municipali- quando o medo for vencido pela ciênEUCLIDES MOREIRA NETO
Professor Mestre em Comunicação Social e Investigador Cultural.

cia, por meio da descoberta de uma
vacina eﬁcaz e que dê ao nosso povo a
segurança de que a ameaça do Coronavírus 19 está dominada. O nosso
país perdeu até agora quase 150 mil
vidas, deixando milhares de famílias
enlutadas e desestruturando sonhos
que estavam planejados e sendo
construído com muita luta. Nossa torcida é para que nossa convivência comunitária se restabeleça plenamente
o mais rápido possível e a normalidade retorne aos seios familiares, devolvendo a alegria e os sonhos colocados
em quarentena.
A cidade de São Luís e o seu povo
são símbolos de resistência, por isso a
nossa ilha tem tantos codinomes conquistados ao longo do tempo pela sua
gente e seus ﬁlhos ilustres, a exemplo
de “Ilha do Amor”, “Atenas Brasileira,
“Terra Timbira”, “Ilha Rebelde”, “Jamaica Brasileira”, entre tantos outros.
O certo é que cada um desses cognomes surgiram em épocas diferentes e
representam a garra e a pujança de
um povo que continua com a força da
resistência incrustada nas suas veias.
Assim, com ou sem festividades comemorativas aos 408 anos de fundação da cidade de São Luís, encontrar
novos rumos são atributos de sobrevivência para todo um povo. Pense nisso. Continuamos atravessando a pandemia do Coronavirus 19.

Brasil, 1984. Vinte anos depois da supressão de direitos civis
básicos com a instauração do autoritarismo da ditadura militar,
milhares de brasileiros foram às ruas manifestar o retorno do direito de eleger, pela via direta, o Presidente da República. Apesar
da pressão popular, somente em 1989 houve a reconquista desse
direito fundamental.
Brasil, 1992. Com a divulgação de denúncias feitas pelo próprio irmão, milhares de brasileiros foram às ruas pedir o impeachment de Fernando Collor por sua ligação direta com esquemas de
corrupção. Um cheque de uma conta fantasma do PC Farias foi
usado para comprar um FIAT Elba.
Brasil, 2013, 2015 e 2016. Em uma espécie de catarse coletiva,
milhares de brasileiros ocupam as ruas e avenidas das grandes e
médias cidades para manifestar descontentamento com o sistema político, gastos considerados exorbitantes com os eventos esportivos que seriam realizados e a insatisfação com a situação
econômica do país. Todos esses eventos somados resultaram no
afastamento deﬁnitivo de Dilma Rousseff, o segundo em menos
de trinta anos de redemocratização.
Brasil, desde 1530 até os dias atuais. Milhares de brasileiros se
manifestam periódica e sistematicamente contra as desigualdades que assolam este território desde os tempos da colonização.
Em breve percurso histórico, podemos citar a luta contra os processos de escravização indígena e africana; as batalhas regionais
contra a opressão da metrópole Lisboa e pela independência; as
ações e manifestações pelas liberdades civis e contra a tortura; as
marchas populares pela reforma agrária, contra o desmatamento,
contra o desmonte nos direitos trabalhistas e demais direitos sociais; as manifestações denunciando a violência policial nas favelas e comunidades mais carentes, o extermínio de povos indígenas e da juventude negra, contra o racismo e a LGBTTfobia, e,
mais recentemente, contra a radicalização e a inclinação autoritária do governo Bolsonaro. Atos reunindo cidadãos com identidades e espectros políticos dos mais diversos e plurais.
O que todos esses fatos têm em comum? Milhares de pessoas
saíram ou continuam saindo às ruas para manifestar-se sobre algo, direito hoje constitucionalmente assegurado. Contudo, um jogo semântico tem sido utilizado por setores da imprensa e agentes políticos para demarcar campos de distinção ideológica entre
manifestações: quem é qualiﬁcado como “povo”.
O título desta coluna remete à obra do jurista alemão Friedrich
Muller (um conhecedor do sistema constitucional brasileiro). Em
linhas gerais e apertada síntese, Muller apresenta o porquê de as
constituições modernas falarem tanto do “povo”. Na construção
político-jurídica dos últimos séculos, é o “povo” que confere legitimidade aos sistemas de governança baseados na democracia representativa. O autor alemão discute quem ou quais categorias
poderiam ser identiﬁcadas como “povo”, para, ao ﬁnal, estabelecer o “povo” como um conceito em combate, necessário para a
aﬁrmação democrática.
Esse conceito em combate pauta o sistema democrático. A
qualiﬁcação dessas ou daquela manifestação como sendo algo
“espontâneo”, do “povo”, tem por objetivo reverenciar uma suposta matriz democrática. Com o mínimo de esforço na memória
– ou resgatando as notícias ali no Google – podemos perceber a diferença de tratamento dada pelos principais veículos de imprensa
do Brasil sobre os eventos de 1984, 1992 e 2013/2016 em relação a
outras manifestações e marchas mais populares. As primeiras
qualiﬁcadas como “o povo vai às ruas”, “manifestações populares
e espontâneas tomam as principais cidades do país”. As segundas
são geralmente tratadas com adjetivações que visam retirar a legitimidade do “povo”: “sindicalistas vão às ruas”; “indígenas bloqueiam estradas”; “estudantes oposicionistas marcham contra
cortes na educação”.
Sindicalistas, indígenas, estudantes e membros da oposição a
um governo não são “povo”? Qual o fundamento razoável para
não qualiﬁcar essas marchas e manifestações como movimentos
oriundos do “povo”? Lembra Friedrich Muller que a ideia de “povo” (todo o poder emana dele, lembra a nossa Constituição) confere legitimidade à pauta de reivindicações. A força semântica
dessa expressão foi construída ao longo dos últimos séculos para
dar densidade e legitimidade a uma democracia. O movimento
identiﬁcado como sendo “do povo” é legítimo. Os outros, não tachados dessa forma, seriam ilegítimos. Em nome de uma suposta
liberdade de expressão, ao longo dos últimos meses algumas
aglomerações têm levantado bandeiras como discurso de ódio e
ideias antidemocráticas. Seria ali “o povo” a se manifestar?
Segundo Muller, para que “o povo” não seja apenas uma metáfora ideologicamente abstrata e de má-qualidade, é fundamental
que ela esteja alinhada ao espírito da vontade constitucional e à
prática dos direitos humanos. Na função normativa é apenas com
o respeito a essa prática que o “povo” pode ser compreendido como “instância de atribuição global de legitimidade”. Bingo!
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Mudanças

Corrida por vacina
deve ser segura

A

paralisação de um dos projetos de vacina mais
avançados contra a covid-19, por parte do laboratório AstraZeneca e da Universidade de Oxford, evidencia o quanto respeitar os procedimentos de segurança é crucial em uma corrida desenfreada por desenvolver o antígeno.
“É uma medida prudente, totalmente razoável”, diz à
AFP o especialista francês Alain Fischer, para quem a
suspensão deve ser interpretada como “um bom funcionamento do sistema de avaliação” do projeto.
Em associação com a universidade britânica de Oxford, o grupo farmacêutico anglo-sueco AstraZeneca
anunciou uma pausa nos testes de sua vacina em vários
países, após a detecção de uma “doença inexplicável”
em um voluntário no Reino Unido.
A vacinação foi suspensa, enquanto o comitê independente que supervisiona os testes avalia o incidente.
Nenhum detalhe foi revelado, mas pode se tratar de um
efeito colateral não desprezível.
A vacina da AstraZeneca/Oxford é um dos nove projetos que já entraram, ou se preparam para iniciar, a terceira e última fase de testes clínicos. Essa etapa implica a
participação de dezenas de milhares de voluntários.
Pressão
A suspensão dos testes pretende determinar, principalmente, até que ponto a enfermidade inexplicável se
deve à vacina, ou a algum outro fator, aﬁrma Fischer.
“Durante as primeiras etapas dos testes clínicos desta
vacina, foram detectados efeitos colaterais leves e moderados, como febre e dores”, declarou à AFP o professor David Lo, da Universidade da Califórnia, em Riverside.
“Neste caso, pode ser algo mais grave”, completa.
A corrida mundial para desenvolver uma vacina contra a covid-19 é cada vez mais intensa.
Nos Estados Unidos, muitos analistas temem que Donald Trump pressione por autorizar uma vacina antes
das eleições de 3 de novembro.
Na Rússia, as autoridades anunciaram que começaram a testar a vacina batizada como “Sputnik V” entre 40
mil habitantes de Moscou, sem aguardar os resultados
da fase ﬁnal dos testes clínicos.
Diferentes técnicas
“Como todos, concordamos que é necessário avançar
rapidamente, mas isto não pode ser feito em detrimento
da segurança dos participantes, que determina aqueles
que serão vacinados assim que o produto for comercializado”, declarou à AFP Bruno Hoen, diretor de pesquisa
médica do Instituto Pasteur da França, que prepara a fase 1 dos testes de sua própria vacina.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), 34 projetos de vacina estão em testes clínicos
com humanos, e 145, na fase pré-clínica.

Existem vários tipos, e a vacina da AstraZeneca/Oxford é de “vetor viral”, ou seja, utiliza outro vírus para
transformá-lo e adaptá-lo contra a covid-19. Neste caso,
trata-se do adenovírus – uma família muito comum – de
chimpanzé.
“Quanto mais projetos de técnicas diferentes, mais
possibilidades temos de contar com uma vacina que
funcione e seja bem tolerada”, aﬁrma o vice-presidente
da Comissão Técnica de Vacinas da França, Daniel Floret.
A maioria dos especialistas considera uma ilusão, porém, esperar por um antígeno eﬁcaz e seguro até o ﬁm
do ano.
“Para autorizar uma vacina, os testes clínicos precisam demonstrar um nível elevado de segurança, eﬁcácia e qualidade”, previne a Agência Europeia de Medicamentos, que menciona como prazo mais rápido o início
de 2021.

Laboratório interrompe testes de vacina

O laboratório Astrazeneca interrompeu os testes da
vacina produzida com a Universidade de Oxford após
uma suspeita de reação adversa. A “vacina de Oxford”,
como ﬁcou conhecida, é testada no Brasil em 5 mil voluntários. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) informou que recebeu um comunicado do laboratório sobre a interrupção do estudo, mas aguarda o
envio de mais informações para se pronunciar oﬁcialmente. A Anvisa deve se posicionar nesta quarta-feira
(9/9).
A vacina de Oxford foi a primeira que teve o estudo
clínico autorizado no Brasil. A Anvisa liberou os teste em
junho. São 5 mil voluntários com idade entre 18 e 69
anos que estão sendo testados no país.
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também conﬁrmou que foi informada pela Astrazeneca sobre a suspensão dos testes clínicos em fase 3 e também aguarda
mais informações para emitir pronunciamento oﬁcial.
“A Fiocruz vai acompanhar os resultados das investigações sobre possível associação de efeito registrado com
a vacina para se pronunciar oﬁcialmente”, diz a nota.
Considerada uma das mais promissoras, o Ministério
da Saúde liberou aproximadamente R$1,9 bilhão para a
compra de 100 milhões de doses do imunizante. Além
disso, existe a possibilidade da transferência da tecnologia para que o Brasil tenha capacidade de produzir a
imunização internamente.
De acordo com um porta-voz do site Stat News, um
dos voluntários teria desenvolvido uma doença séria
por conta da vacina. “Não está claro qual foi a reação
desfavorável e quando ela ocorreu, mas espera-se que o
participante se recupere. Também não se sabe quem
pausou o estudo, quão grave ou rara pode ser a reação e
quanto tempo o hiato pode durar”, apontou a empresa
em nota.

A farmacêutica informou também que vai revisar o
evento encontrado para minimizar qualquer potencial
impacto nos prazos inicialmente programados. A AstraZeneca também aﬁrmou que a parada é “uma ação de
rotina que deve acontecer sempre que houver uma doença potencialmente inexplicada em um dos testes, enquanto ela é investigada, garantindo a manutenção da
integridade dos testes”.
A empresa iniciou a fase 3 dos testes nos Estados Unidos no ﬁm de agosto. O processo está ocorrendo em 62
locais em todo o país. Os testes de Fase 2 e 3 começaram
anteriormente no Reino Unido, Brasil e África do Sul.
“Em grandes testes, as doenças acontecem por acaso,
mas devem ser revisadas de forma independente para
veriﬁcar isso com cuidado. Estamos trabalhando para
acelerar a revisão de um único evento para minimizar
qualquer impacto potencial no cronograma do teste.”
O Ministério da Saúde informou, por nota, que a pausa dos estudos é um procedimento padrão.

Unifesp diz que pausa é procedimento comum
A pausa no experimento de uma vacina contra covid19, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de
Oxford, é “uma prática comum” e “segue os padrões de
segurança”, de acordo com a Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). Conforme destacou a instituição
brasileira, responsável pelos testes do imunizante, a interrupção na pesquisa ocorreu após se identiﬁcar a suspeita de efeito adverso em um voluntário do estudo, no
Reino Unido. A decisão foi anunciada nesta terça-feira
(8/9), pela farmacêutica AstraZeneca.
Em nota, a Unifesp destaca que o estudo clínico da fase 3 foi temporariamente pausado em todos os centros
que participam da etapa. A medida inclui o Centro de
Referência para Imunobiológicos Especiais, da universidade, que coordena a pesquisa no Brasil. Para que a etapa prossiga, é necessário descobrir se a reação do paciente foi ou não provocada pela vacina.
“No Brasil, o estudo envolve 5 mil voluntários e avança como o esperado. Muitos já receberam a segunda dose e até o momento não houve registro de intercorrências graves de saúde. É importante destacar que a pausa
vale para novas aplicações da vacina. O estudo continua, segue avançando, com os voluntários que já participam sendo constantemente monitorados”, acrescenta a Unifesp, no comunicado.
Também em nota, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que foi incumbida de produzir a vacina no país,
ressalta que já foi informada, pela Astrazeneca, da suspensão dos testes. A organização acrescenta que irá se
pronunciar somente após a divulgação dos resultados
relativos aos efeitos adversos apresentados pelo voluntário.

Responsável Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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Prefeito Edivaldo inaugura Abrigo de
Longa Permanência para Idosos

O

prefeito Edivaldo Holanda Junior tem
avançado em sua gestão na área da assistência social com a reestruturação e
implantação de novos equipamentos
públicos e inaugurou, nesta terça-feira (8), o Abrigo de Longa Permanência para Idosos, o primeiro 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 entrega de dez praças no bairro Cohab Anil e do Estádio
Nhozinho Santos.
Durante a entrega, o prefeito Edivaldo destacou que a maior preocupação de gestão é cuidar
das pessoas. “Estou muito feliz por fazer a entrega
deste equipamento tão importante que irá garantir 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 entregas especiais para a cidade e até o fim do ano entregaremos 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 extremamente importante e fundamental, pois vai garantir ao idoso da capital que esteja em situação de
abandono, vulnerabilidade ou maus-tratos um espaço de amparo e de resgate da sua cidadania e dignidade”, 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 diferentes necessidades e graus de dependência.

Serão abrigados no local pessoas que não dispõem de condições para permanecer na família, ou aquelas que se encontram
com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em situações
de negligência familiar ou institucional, sofrendo abusos, maustratos e outras formas de violência, ou com a perda da capacidade de autocuidado.
A titular da Semcas, Andréia Lauande, explica que todo o espaço 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 recursos financeiros ou por causa da sua condição de saúde. O espaço 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 cozinhas, 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 autônoma e sempre sob a observação atenta de um cuidador social.

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(...)”

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.

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

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 COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ
AVISO PARA JORNAL
FAVOR PUBLICAR QUINTA-FEIRA DIA 10.09.2020

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO
DE ALCÂNTARA

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.

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO
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

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
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 interessados, 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.

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.

A EMPRESA CFA CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 83.318.022/0006-36 torna público 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.

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, conforme dados do E-Processo 124476/2020 e processo SIGLA Nº
200400126211/2020.

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 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 FERREIRAPresidente 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 ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020. O
Município de Buriticupu – MA, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade 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.gov.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 FERREIRAPresidente CPL. Buriticupu/MA, 02 de setembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa
Ferreira Presidente / CPL
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PACIFISTA

Trump é indicado ao
prêmio Nobel da Paz
De acordo com a reportagem, a indicação foi feita pelo parlamentar norueguês
Christian Tybring-Gjedde, que atua como presidente da delegação norueguesa na Otan

O

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indicado ao Prêmio Nobel da
Paz, anunciou nesta quartafeira (9/9), o site do canal de notícias
americano Fox News. De acordo com
a reportagem, a indicação de Trump
foi feita pelo parlamentar norueguês
Christian Tybring-Gjedde, que também atua como presidente da delegação norueguesa na Assembleia Parlamentar da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan).
Em entrevista a Fox News, o norueguês destacou o papel do presidente
norte-americano para consolidação
do acordo entre Emirados Árabes
Unidos e Israel.

“Por seu mérito, acho
que ele fez mais
tentando criar a paz
entre as nações do que a
maioria dos outros
indicados ao Prêmio da
Paz”, disse TybringGjedde.
Ainda de acordo com a rede americana, a carta de indicação enviada pe-

lo parlamentar ao comitê do Nobel
aponta o acordo Israel-Emirados Árabes como um possível “momento de
virada” nas relações do Oriente Médio, criando cooperação e prosperidade para a região. Outros pontos
destacados por ele foram a retirada de
tropas, por Trump, do Oriente Médio,
e a mediação de conﬂitos internacionais, como nas disputas entre Índia e
Paquistão pela Caxemira e entre Coreia do Norte e Coreia do Sul.
Na entrevista, Tybring-Gjedde disse não ser um apoiador de Trump,
apesar de tê-lo indicado anteriormente ao prêmio de 2018. No entanto,
assim como o presidente americano,
o parlamentar norueguês é ferozmente contra a imigração e uma vez comparou o hijab a roupas usadas pelos
nazistas e pela Ku Klux Klan. Em 2006,
ele também indicou o cineasta crítico
islâmico Ayaan Hirsi Ali, que não ganhou o prêmio.
Como é a escolha do Nobel da Paz
Em setembro, o Comitê do Nobel
envia cartas convidando indivíduos
considerados qualiﬁcados (ativistas,
políticos, ﬁlósofos, entre outros) a nomear seus candidatos favoritos ao
prêmio. Fevereiro é o prazo ﬁnal para
nomeações. Qualquer indicação que
chegar após o dia 1º de março será incluída apenas na competição do ano
seguinte, de modo que a indicação de
Trump por Tybring-Gjedde é válida
para o prêmio de 2021.
Até março, o Comitê do Nobel recebe cerca de 200 indicações a cada ano

– o número de cartas é ainda maior,
uma vez que muitas delas recomendam o mesmo candidato.
No intervalo entre fevereiro e março, o grupo seleciona alguns desses
nomes para compor uma lista curta.
Até agosto, um grupo de conselheiros
ﬁxos e especiais – ou seja, que conhecem profundamente a história de determinados candidatos – analisa os
pré-selecionados. Em outubro, a lista
é submetida ao voto do Comitê do
Nobel, que escolhe o vencedor por
maioria de votos. O nome do eleito é
divulgado.
O laureado recebe seu prêmio na
Cerimônia do Prêmio Nobel da Paz,
em 10 de dezembro, em Oslo, na Noruega. A premiação consiste em uma
medalha, um diploma e um documento conﬁrmando o valor da recompensa em dinheiro – que pode variar, mas gira em torno de 10 milhões
de coroas suecas (mais de 6,9 milhões
de reais).
O prêmio Nobel da Paz é concedido, desde 1901, anualmente, a homens, mulheres e organizações que
trabalharam para o progresso da humanidade. Alguns nomes polêmicos
já integraram a lista de indicados ao
Nobel da Paz. Adolf Hitler, Benito
Mussolini e Josef Stalin já estiveram
entre os indicados, cada um em um
contexto especíﬁco – a indicação do
líder nazista, por exemplo, é considerada até hoje uma “indicação de protesto”. A Fifa e o astro pop Michael
Jackson também já foram cotados.

10 MILHÕES

Bielorrússia acusa
Putin de planejar golpe
Disposto a aferrar-se ao poder, depois de 26 anos no
comando da Bielorrússia, o presidente Alexander Lukashenko tirou de circulação cinco dos sete principais
líderes opositores. Maria Kolesnikova, sequestrada por
homens encapuzados na segunda-feira, foi detida, ontem, na fronteira com a Ucrânia. Em entrevista a vários
meios de comunicação de Moscou e citado pela agência
de notícias RIA Novosti, o autocrata enviou um recado
ao colega russo, Vladimir Putin.

“Sabem a conclusão de que
chegamos sobre o poder russo? Se a
Bielorrússia cair, a Rússia será a
próxima”, advertiu Lukashenko.
“Não facilitem. Se Lukashenko cair,
todo o sistema cairá”, acrescentou.
Até as eleições de 9 de agosto, o autocrata bielorrusso
acusava Putin de planejar um golpe em Minsk, ante o fato de ele não dobrar-se às vontades de Moscou. Na primeira entrevista desde o início dos protestos — que reuniram mais de 100 mil pessoas no último domingo —,
Lukashenko avisou que não permitirá a destruição de
tudo o que criou ao longo de gerações. Ele citou a globalização e repetiu: “Se vocês acham que a grande Rússia
será capaz de lidar com isso, estão enganados; avisei Putin de que é impossível parar isso”. Lukashenko também
comentou sobre a prisão de Kolesnikova. O presidente
aﬁrmou que a opositora foi atirada de um carro “em movimento” nas mãos de guardas de fronteira enquanto
fugia para a Ucrânia. Testemunhas contaram que ela
rasgou o próprio passaporte e lançou o que restou do
documento pela janela do carro. Teria sido uma forma
de impedir as autoridades de expulsá-la da Bielorrússia.
Além de Kolesnikova, outros líderes opositores proeminentes foram alvos da repressão. Svetlana
Tikhanovskaya, candidata derrotada por Lukashenko
nas eleições, exilou-se na Lituânia em 10 de agosto. Dias
depois, Olga Kovalkova, advogada de 36 anos, foi presa,
ameaçada e forçada a fugir para a Polônia. Dois outros
nomes da oposição, o “youtuber” Serguei Tikhaovskay e
o ex-banqueiro Viktor Babariko, seguem presos.

PAPA FRANCISCO

Nenhum sinal alienígena é encontrado em astros “O prazer de comer e de
fazer sexo vem de Deus”

LIVRO DE ENTREVISTAS DO PAPA FOI PUBLICADO ONTEM

ALGUMAS DAS ANTENAS DO RADIOTELESCÓPIO MWA, NA AUSTRÁLIA
Na mais recente busca por tecnologia extraterrestre, nenhum sinal de vida alienígena foi encontrado ao redor
da constelação Vela — uma região
com mais de 10 milhões de astros. Os
astrônomos utilizaram o radiotelescópio Murchison Wideﬁeld Array
(MWA), com 4.096 antenas, localizado
na cidade de Murchisin, na Austrália
Ocidental, no que é considerada a
busca mais profunda e abrangente de
baixas frequências.
O estudo foi publicado na última
segunda-feira (7/9) na revista da Sociedade Australiana de Astronomia. A
astrofísica e coautora da pesquisa
Chenoa Tremblay, astrônoma do
Commonwealth Scientiﬁc and Industrial Research Organisation (CSIRO),
órgão destinado à pesquisa cientíﬁca
na Austrália, explica que o MWA estava buscando tecnoassinaturas — sinais de rádio vindos de fora da Terra
— com frequências parecidas às radiofrequências FM, que poderiam vir a
ter origens alienígenas.
Milhões de estrelas
Para a professora Tremblay, o
“MWA é um telescópio único, com um
campo de visão incrivelmente amplo
que nos permite observar milhões de
estrelas simultaneamente”. Assim,
eles utilizaram este poder de observação para analisar a área do céu próxima à constelação Vela ao longo de 17

horas, de forma mais ampla e profunda do que jamais feito.
Para o professor Steven Tingay, do
Curtin University node of the International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR), e também coautor do
estudo, apesar da abrangência da área
analisada, o resultado não surpreende. “Embora este seja um estudo muito grande, a quantidade de espaço
que observamos é o equivalente a tentar encontrar alguma coisa nos oceanos da Terra, mas procurar em um volume de água equivalente a uma piscina no quintal de casa”, compara.
A pesquisa, no entanto, conseguiu
captar sons de mais de 10,3 milhões
de fontes estelares e de seis exoplanetas previamente descobertos, embora
provavelmente muitos mais existam
na região. Além disso, no estudo eles
assumem que, se há uma tecnologia
alienígena, ela tem uma cara semelhante à da Terra. Mas também pode
haver a possibilidade de ela não ter
desenvolvido a capacidade de se comunicar por meio de sinais de rádio.
Entretanto, os astrônomos ressaltam
que este não é o ﬁm e que ainda existe
um longo caminho a ser percorrido
nesta busca.
Como seria um sinal extraterrestre?
Segundo Tremblay, é usada a mesma lógica de um alarme, de carro, por
exemplo, que não para de soar.

“Imagine um alarme de um carro,
daqueles quando você deixa as luzes
acesas. Há uma série de sons de ‘ping’
contínuos e igualmente espaçados. A
pesquisa procura por um ‘ping’ repetido que pode escapar do ruído de um
planeta ou um sinal construído para
esse ﬁm”, explica.
Para realizar a análise, os pesquisadores pegaram carona em outro projeto que também estuda a região da
constelação Vela, com o objetivo de
entender o ciclo de vida das estrelas.
O local possui condições ideais para
pesquisa por causa do grande número
de estrelas mortas, o que propicia a
formação de novos astros.
Radiotelescópios
Futuramente, o MWA não estará
mais sozinho. A previsão é de que seja
construído o telescópio SKA de baixa
frequência também na Austrália Ocidental. A ferramenta permitirá que os
pesquisadores encontrem sinais de
rádio de sistemas planetários próximos, segundo Tingay.
“Com o SKA, vamos conseguir estudar bilhões de sistemas estelares, procurando tecnoassinaturas em um
oceano astronômico de outros mundos”. O MWA está localizado em uma
instalação remota e silenciosa. O SKA
será construído no mesmo local, mas
com sensibilidade 50 vezes maior que
o anterior.

O papa Francisco chamou o prazer culinário e sexual
de “simplesmente divino”, em um livro de entrevistas
publicado nesta quarta-feira (09) na Itália.
“A Igreja condenou os prazeres desumanos, grosseiros, vulgares, mas por outro lado sempre aceitou os prazeres humanos, sóbrios, morais”, estima o papa argentino quando questionado por Carlo Petrini, escritor e
gourmet italiano.

“O prazer vem diretamente de
Deus, não é católico, nem cristão,
nem nada parecido, é simplesmente
divino”, enfatiza o pontíﬁce.
“O prazer de comer serve para manter uma boa saúde, da mesma forma que o prazer sexual serve para embelezar o amor e garantir a continuidade da espécie”,
disse Francisco.
O papa se opõe categoricamente a uma “moralidade
abençoada” que rejeita a noção de prazer, como aconteceu na história da Igreja Católica, porque “é uma interpretação errônea da mensagem cristã”.
Esta visão “causou enormes danos, que ainda são perceptíveis em alguns casos”, acrescentou.
O papa também destaca sua admiração pelo ﬁlme “A
Festa de Babette”, que se passa em uma comunidade
protestante dinamarquesa ultrapuritana do século XIX
e que é uma homenagem à gastronomia.
“Para mim é um hino à caridade cristã, ao amor”,
considera o Papa.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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

Natal na Disney

Vacina Covid Ok

O Walt Disney World Resort começa a celebrar a chegada do Natal e do Ano Novo a
partir do dia 6 de novembro, data em que os
parques e hotéis do complexo de Orlando
amanhecerão com as tradicionais temáticas
natalinas já conhecidas dos visitantes que
passam suas férias de inverno (nos Estados
Unidos). O período de “Happy Holidays” segue até o dia 30 de dezembro, com uma série
de novidades.

A Universidade Federal de São Paulo informou nessa terça-feira, que não há registros de “intercorrências graves de saúde” dos
voluntários que já receberam a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford no país. A instituição responsável por conduzir a fase 3 dos testes no
Brasil, aﬁrmou que o estudo “avança como o
esperado” e pausas como essa são comuns
em estudos clínicos envolvendo fármacos.

Pra curtir
O Samba do Casarão
Colonial, na Rua
Afonso Pena, no Centro Histórico, volta
em formato de boteco
a partir deste domingo, 13, às 15h, para
melhor se adaptar ao
momento que estamos vivendo.

O vencedor do Prêmio Jovem Cientista, Rodrigo Gonçalves Dias, é
quem vai ministrar a palestra “Ninguém é Irrecuperável”, nos próximos
dias 10 e 11 , às 14h, no auditório do
Centro Socioeducativo de Internação
de São José de Ribamar. Será um bate-papo descontraído para que os
participantes sejam motivados a
práticas positivas como a de valorização dos estudos e a mudança de
atitudes que contribuam para a
construção de um novo projeto de vida. Rodrigo Dias é pesquisador no
Instituto do Coração (InCor), do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade
de Medicina da USP e dedica sua vida
acadêmica ao desenvolvimento de
pesquisa na área de Genômica e Ciência do Esporte.

Estão abertas, até o
próximo dia 26, as
inscrições para o Curso de Especialização
em Logística Portuária da UFMA, com o
objetivo de formar
proﬁssionais especializados e gestores para o atendimento da
demanda no setor de
logística portuária.

O Música na Band desta sexta, 11, exibe um
show ao vivo de Marcos e Belutti, a partir
das 22h45. Esta será a
primeira apresentação
da dupla após o lançamento do DVD “Cumpra-se”. Além de interpretar a nova música
de trabalho, “Tudo Indica”, que conta com a
participação especial
de Jorge e Mateus, os
sertanejos vão relembrar grandes sucessos
que marcaram os 12
anos de carreira.

Depois da live sobre
Belting – Os segredos
das Técnicas de Canto
da Broadway, nesta
terça, 8, a cantora lírica Flávia Correia, fecha parceria com a
Academia do Canto.
Ela acertou com o fonoaudiólogo Fagner
Limam, para dar aulas
de canto na clínica. Na
live de terça, Flávia arrasou com as interpretações de “All I ask of
You” (The Phantom of
the Opera) e As long as
you’re mine (Wicked).

Aulas presenciais e segurança

Blue Sol Energia Solar

Viagens domésticas em alta

A segurança nas escolas, por causa da pandemia, tem sido motivo de preocupação para pais,
professores e outros membros da comunidade
escolar. Nesta quinta-feira, o presidente do Sinepe/MA Paulino Delmar Rodrigues – e conselheiro Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
(Confenen) – participa da live sobre “Práticas
adotadas na prevenção da covid-19 nas escolas”, no canal da Escola Nacional da Inspeção do
Trabalho (Enit), no Youtube, onde vai debater e
apresentar protocolos adotados para impedir
ou minimizar os riscos de contágio do vírus.

Comandada pelo jovem Cleilton Silva Melo e
localizada na cidade de Imperatriz, chega ao
Maranhão a primeira unidade franqueada da
rede Blue Sol Energia Solar – empresa pioneira
no desenvolvimento de projetos, instalação de
sistemas fotovoltaicos e capacitação de empreendedores e mão de obra para o setor.
Melo escolheu a cidade de Imperatriz, por ser
considerada a segunda maior do estado do Maranhão, apontada também como um grande polo universitário, comercial e de serviços de saúde.

O feriado do dia 7 de setembro veio para conﬁrmar a retomada das viagens domésticas no
país. Isso porque o setor hoteleiro dos principais
atrativos turísticos nacionais registrou taxas de
até 100% de ocupação durante a data, obedecendo aos protocolos de segurança sanitária
orientados pelo Ministério do Turismo e por
municípios. Em destinos como Jericoacoara e
Mundaú, no Ceará, e na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, o índice chegou quase à totalidade, de acordo com entidades e associações
do segmento.

Em sua terceira edição, a especialização
é voltada para graduados em qualquer
curso superior e ofertará 50 vagas.
Após três edições
presenciais no Rio de
Janeiro, este ano o
evento Universidade
Por Um Dia acontecerá de forma online
entre os dias 21 e 25
de setembro, permitindo a participação
de estudantes de todo
o país.
O projeto é idealizado
pela psicóloga Chloé
d’Archemont.
A 4ª edição terá o comediante Fábio Porchat na mediação do
Trocando Ideia, uma
série de conversas ao
vivo que aborda temas inerentes à realidade desses estudantes e que impactam a sua decisão de
alguma forma.

VIDA

oimparcial.com.br
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BARRA DO CORDA

OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA

Quatro mortes nas BRs
que cortam o estado

Presosuspeitodematar
ex-mulhercom15facadas

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
cletas. Os acidentes que culminaram
com as mortes ocorreram nas BRs 316
(Timon), 135 (São Mateus do Marailhares de pessoas pega- nhão), 316 (Alto Alegre do Maranhão)
ram a estrada no feriadão e 010 (Estreito), de acordo com a PRF.
da independência. O reLogo no primeiro dia de operação
sultado foi o congestiona- ocorreram dois acidentes com colisão
mento na malha viária, tanto para frontal que resultou em duas mortes.
quem estava saindo de São Luís, Um deles foi em Timon/MA, na BR
quanto para quem estava chegando. 316, em que um dos condutores, JoseTantos veículos nas rodovias federais an Alves de Sá, que dirigia um Celta,
que cortam o Maranhão, somado à faleceu ainda no local. O segundo aciimprudência no trânsito geraram 18 dente com óbito ocorreu em São Maacidentes, 21 pessoas feridas e 4 óbi- teus do Maranhão, no Km 184,3 da BR
tos, segundo balanço da Operação In- 135, também em colisão frontal entre
dependência 2020, realizada pela Po- um automóvel e uma motocicleta. O
lícia Rodoviária Federal, de 4 a 7 de se- condutor da moto, Salomão Silva Litembro. No ano passado, a Operação ma, de 26 anos, teve morte instantâteve duração de 3 dias, de 6 a 8 de se- nea. Os acidentes, segundo a PRF, se
tembro, e registrou 15 acidentes, 9 deram por ultrapassagem em local
pessoas feridas e 5 óbitos.
proibido, e o outro por falta de atenção à condução.
Outra morte, tendo como possível
causa a falta de atenção, se deu após o
acidente na BR-316/MA, km 405,2, no
dia 7, envolvendo duas motocicletas:
Honda/CG 160 Start e Honda/Biz 125.
Três pessoas ﬁcaram feridas e o condutor da motocicleta Honda/CG 160
faleceu.
Esse foi o primeiro feriado prolongado após o início do isolamento social provocado pela pandemia da COVID-19 e que provocou um tráfego intenso. A volta para São Luís no dia 7 ﬁcou ainda mais complicada por causa
de uma manifestação feita por moradores da cidade de Morros (a 100km
da capital), que durou pelo menos 4
horas, e causou grande congestionaDas quatro pessoas que perderam a mento. A via foi liberada após a chegavida, três eram ocupantes de motoci- da de policiais militares.
PATRÍCIA CUNHA

M

JOVENORA FOI BRUTALMENTE ASSASSINADA PELO EX-MARIDO

Fiscalização

Nos quatro dias de operação, segundo a PRF, foram direcionadas
ações de policiamento e ﬁscalização,
sempre com foco na segurança viária.
Além disso, foram posicionadas equipes extras em pontos críticos de acidentalidade, com o objetivo de controlar condutas perigosas e assim reduzir o número de acidentes nesses
locais.
Além disso, a PRF relata que houveram 775 autuações de infrações de
trânsito, sendo as mais recorrentes:
condutor ou passageiro sem capacete
(121), passageiro sem cinto de segurança (15) e ultrapassagem (60).
Nove pessoas foram detidas durante a ação policial, 3 veículos roubados
foram recuperados e duas carretas
apreendidas com madeira irregular.
Quatro pessoas foram presas por embriaguez (2 em Açailândia e 2 em Imperatriz).

IMPERATRIZ

SAULO DUAILIBE
Na manhã de ontem, quarta-feira (9), uma ação da
Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia Regional de Barra do Corda, prendeu um homem que é o
principal suspeito de um crime brutal, onde uma mulher foi assassinada com 15 facadas.
A prisão do homem se deu através de um mandado de
prisão preventiva expedido pelo Juiz plantonista previsto no art. 121, §2°, IV e VI – crime de feminicídio.
De acordo com a polícia, o crime aconteceu no último sábado (5), no povoado São Jose do Mearim em Barra do Corda.
O suspeito não aceitava a separação com a esposa,
identiﬁcada como Jovenora Alves dos Santos e marcou
um encontro com a vítima para conversar sobre a separação e tentar reatar o relacionamento, momento em
que desferiu cerca de 15 facadas em Jovenora, também
conhecida como “Ju”, que morreu no local.
Ainda de acordo com a polícia, durante o depoimento
ele confessou o crime. Após os procedimentos legais, o
suspeito foi encaminhado a Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) de Barra do Corda, onde permanecerá
à disposição da justiça.

BAIXA RENDA

Motorista esfaqueado por passageiro Consumidor receberá selo na conta

Após um motorista de aplicativo sofrer
uma tentativa de homicídio, na noite da última segunda-feira, feriado de 7 de setembro, colegas de trabalho que também sobrevivem do transporte de passageiros nas
ruas ﬁzeram uma manifestação, na última
terça-feira (8), à noite cobrando justiça no
caso, que aconteceu em Imperatriz.
De acordo com as investigações da polícia, os passageiros do carro solicitado por
meio de aplicativo eram adolescentes que
estavam na companhia de um jovem de 19
anos. No ponto de chegada da corrida, teria havido um desentendimento sobre o
preço cobrado e o troco do valor acertado.
O passageiro maior de idade é suspeito de
agredir o motorista Eduardo Silva Oliveira,
de 24 anos, com pancadas e golpes de faca.
Segundo o presidente da Associação dos
Motoristas de Aplicativo de Imperatriz, um
dos golpes acertou a boca de Eduardo e
também atingiu parte da língua.
Logo depois da ocorrência, a polícia fez
abordagens e conseguiu localizar os adolescentes envolvidos. Eles foram ouvidos

pelo delegado de plantão e liberados, mas
o principal suspeito está foragido.
O motorista Eduardo foi socorrido por
populares e levado para o Hospital Municipal de Imperatriz, onde ainda permanece
internado em um leito de UTI.
Na noite da última terça-feira (8), centenas de motoristas percorreram as principais ruas da cidade e ﬁzeram uma parada
em frente ao Hospital Municipal de Imperatriz, onde oraram pela recuperação do
colega. O protesto terminou em frente à
Delegacia Regional com um apelo dos motoristas, pedindo que a polícia consiga dar
uma resposta à categoria que se sente insegura diante de ocorrências como essa.
“Não tá fácil trabalhar de aplicativo aqui na
cidade. Já é o segundo caso e infelizmente
nesse teve arma branca e a classe se sente
sem segurança, ﬁzemos esse protesto pra
vê se a gente consegue dar um basta nessa
violência. Vamos conversar com a Polícia
Militar e o delegado regional pra gente tomar alguma medida de segurança”, disse o
motorista Valmir Ferreira.

ATUALMENTE 1,5 MILHÕES DE FAMÍLIAS SÃO BENEFICIÁRIAS EM POTENCIAL DO TARIFA SOCIAL
Com o grande número de famílias cadastradas como baixa renda, que possuem o benefício da Tarifa Social de Energia
Elétrica, algumas acabam perdendo este
benefício devido à falta de informação e
prazos de recadastramento necessários. E
foi pensando em alertas a essas famílias,
que a Equatorial Maranhão decidiu inserir na própria conta de energia, selos impressos na fatura que sinalizam a situação
dos clientes em relação ao seu cadastro.
Atualmente mais de 1,5 milhões de famílias maranhenses são beneﬁciárias em potencial do Tarifa Social.
A Equatorial Maranhão é a primeira
Concessionária a realizar esse tipo de
campanha na fatura de energia, com informativo de selos, para os clientes Baixa
Renda, cujo objetivo é tornar mais clara a
comunicação com os clientes facilitando
a observância dos prazos para evitar a
perda do benefício. Os selos informam

quando o cadastro do beneﬁciário está
em dia, alertam sobre o vencimento do
NIS e sobre a perda do benefício, conforme quadro abaixo:

Para realizar o cadastro na tarifa social,
basta que este cliente esteja com o NIS válido e entre em contato por meio do WhatsApp (98) 2055-0116 e por mensagem de
texto, fale com a assistente virtual, Clara,
na opção Tarifa Social Baixa Renda. Quem
preferir pode também acessar o site equatorialenergia.com.br e se cadastrar.
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COM OS DENTES

PIO XII

Mulher arranca órgão
genital de homem

Manifestantes
interditam BR-316
Os moradores reclamam da grande quantidade de buracos no trecho. Segundo a PRF,
as crateras representam perigo excessivo aos motoristas

C

erca de 100 manifestantes interditaram, na manhã de ontem, quarta-feira (9), os dois
sentidos do km 295 da BR316, na altura da cidade de Pio XII.
Segundo informações da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) no Maranhão, os manifestantes incendiaram
pneus e toras de madeira para bloquear a rodovia. A PRF chegou ao local por volta das 9h05 da manhã.
Os manifestantes apresentavam resistência passiva e disposição de permanecer interditando a rodovia até
pelo menos às 10h desta manhã de
ontem. Os moradores reclamam da
grande quantidade de buracos no trecho e se mostraram dispostos a manter a interdição até as 10h. Segundo a
PRF, as crateras representam perigo
excessivo aos motoristas.
A PRF iniciou as negociações apos
chegar ao local e identiﬁcou, entre os
manifestantes, três lideranças pertencentes ao Sindicato de Taxistas de Pio
XII.
Após, diálogo com os representantes locais, a equipe conseguiu a liberação para os casos mais urgentes de
pessoas que precisavam seguir caminho, como 10 pacientes encaminhados para tratamento de hemodiálise
em Bacabal.
Um caminhão-pipa, que abastece
municípios vizinhos, foi utilizado para apagar o foco. Em comum acordo
com integrantes da comunidade, foi
feita limpeza no local, que ﬁcou tomado por arame, borracha e madeira
carbonizados.

Congestionamento

A interdição gerou 10 km de congestionamento e aglutinação de veículos sobre ambas as faixas e acosta-

FOTOS: PRF

A SUSPEITA ARRANCOU O ÓRGÃO DA VÍTIMA COM OS DENTES
SAULO DUAILIBE

MANIFESTAÇÃO FOI POR CONTA DE BURACOS NO TRECHO DA BR-316 EM PIO XII
mento de ambos os sentidos da rodo- os líderes da manifestação.
via.
Os veículos seguem transitando em
ambos os sentidos com controle de
ﬂuxo no local sendo realizado pela
equipe da Polícia Rodoviária Federal.
Uma reunião deve ser agendada
entre o DNIT e os representantes locais, identiﬁcados pela PRF. O contato
inicial com o DNIT já foi realizado pelo chefe da DEL02/MA, incluindo repasse de informações de contato para
realização das tratativas futuras com

ENEM 2020

Inscrições para certificadores já começaram

Um caso nada comum está sendo investigado pela
polícia piauiense. Uma mulher, que ainda não foi presa,
é suspeita de ter arrancado o órgão genital de um homem, usando os dentes. Isso mesmo! A mulher mordeu
o órgão genital da vítima até arrancar.
O caso aconteceu na cidade de Miguel Alves, interior
do Piauí, no último ﬁm de semana. Segundo a Polícia
Militar, que foi acionada logo após receber a denúncia, a
suspeita do caso fugiu após cometer o crime, que está
sendo considerado e investigado como canibalismo.
O delegado Francírio Queiroz, responsável pelo caso,
revelou que iniciou uma investigação preliminar para
identiﬁcara autora. “O caso ainda não foi comunicado
formalmente na delegacia. Nós já estamos em uma investigação preliminar para identiﬁcar os envolvidos,
mas ainda não conseguimos encontrá-los”, informou.
A agressão aconteceu no sábado, dia 5 de setembro,
na casa do homem. Segundo a Polícia Militar, a suspeita
seria vizinha da vítima.
Ainda de acordo com a PM, o homem foi levado para
o Hospital Estadual de União, e recebeu alta no mesmo
dia, e foi para a casa de familiares em União, a 53 km de
Miguel Alves.

SÃO LUÍS

Volta para casa foi
complicada na BR-135

DALVA RÊGO

UM GRANDE ENGARRAFAMENTO SE FORMOU NA BR-135

PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DESCRITOS NO EDITAL PARA CERTIFICADORES
As inscrições para a Rede Nacional
de Certiﬁcadores (RNC), a ﬁm de atuação em atividades de certiﬁcação
dos procedimentos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, começaram ontem, quarta-feira (9), e
vão até o dia 29 deste mês.
O cadastramento destina-se a servidores públicos federais e professores das redes públicas estaduais e municipais.
O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou no Diário Oﬁcial da
União, o Edital nº 64 de chamada pública. As inscrições podem ser feitas
no seguinte endereço na internet: certificadores.inep.gov.br ou no aplicativo móvel, disponível nas principais
lojas de aplicativos. “Para realizar a
inscrição, o candidato deverá atender
aos requisitos descritos no edital, como: ser servidor público, efetivo e em
exercício, do Executivo Federal ou ser
docente, em exercício, das redes públicas de ensino estaduais e municipais e estar devidamente registrado
no Censo Escolar 2019; ter formação
mínima em ensino médio; não estar
inscrito como participante no Enem

2020; não ter cônjuge, companheiro
ou parentes de até 3º grau inscritos no
Enem 2020; e possuir smartphone ou
tablet, com acesso próprio à internet
móvel”.
Entre as atribuições, os servidores
vinculados à RNC deverão certiﬁcar in
loco, sob demanda do Inep, a efetiva e
correta realização dos procedimentos
de aplicação nos dias de realização do
exame; registrar, em sistema eletrônico, as informações coletadas com base em sua atuação; e informar ao instituto possíveis inconsistências identiﬁcadas. Segundo o Inep, o cadastramento prévio não garante a inscrição
para atuação como certiﬁcador no
Enem 2020.
Os convocados deverão participar
de uma capacitação a distância promovida pelo Inep para divulgação de
normas, procedimentos e critérios
técnicos da RNC. Eles só serão considerados aptos somente após a participação e a aprovação nas atividades
desenvolvidas no curso de capacitação, com no mínimo 70% de aproveitamento.
A atividade desenvolvida pelo certiﬁcador terá o valor de R$ 342 por dia.

A remuneração se enquadra em atividade prevista no anexo do Decreto n.º
6.092, de 2007 (elaboração de estudos,
análises estatísticas ou relatórios cientíﬁcos de avaliação), equiparandose ao valor da hora do servidor público do Poder Executivo Federal, de R$
28,50.
De acordo com o cronograma previsto no edital, o resultado da chamada pública e o endereço eletrônico
com a relação da homologação das
inscrições e dos colaboradores convocados para realizar o curso de capacitação serão divulgados no Diário Oﬁcial da União, no dia 14 de outubro.
O documento estabelece, ainda,
que os certiﬁcadores selecionados deverão, obrigatoriamente, nos dias de
atuação, portar álcool em gel e usar
máscaras para proteção contra a covid-19. As máscaras poderão ser artesanais ou industriais e deverão ser utilizadas ao longo da aplicação e trocadas quando ﬁcarem úmidas ou a cada
quatro horas. Será proibida a entrada
do certiﬁcador no local de aplicação
sem a máscara de proteção facial. O
Enem impresso está marcado para os
dias 17 e 24 de janeiro de 2021.

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
de quem pegou a estrada na última terça-feira (8).
Uma das regiões mais visitadas por quem mora na capital foi a dos Lençóis Maranhenses. Na BR-402, que interliga São Luís aos municípios da região, o movimento
foi intenso durante todo o dia, mas no período da tarde
se intensiﬁcou. “Muita gente sai das pousadas e hotéis
até meio-dia, então para na estrada para almoçar e depois seguir viagem. Aqui hoje e nesses 4 dias o ﬂuxo foi
diferente de tudo o que a gente viu nos últimos meses”,
comenta Silvia Costa, que trabalha no caixa de um restaurante em Morros, muito frequentado por quem busca também diversão em uma área privativa do Rio Una.
Na rodovia federal, o trânsito ﬂuiu bem, mas com um
ponto de lentidão acentuada já nas proximidades da cidade de Rosário. Na altura do KM 09, um semáforo municipal instalado na via, para sinalizar um cruzamento,
não teve o tempo ajustado conforme o ﬂuxo e isso formou um congestionamento de cerca de meia hora.
Já na BR-135, na saída da BR-402, uma obra para reparos em buracos fez com que motoristas precisassem
redobrar a atenção, já que somente um lado da via estava livre para o tráfego.
Congestionamento gigantesco foi o formado no povoado Periz de Cima, em Bacabeira, por causa da interdição onde militares trabalham para recuperar um trecho da BR-135. Com pressa e sem nenhuma paciência,
diversos motoristas e motociclistas foram ﬂagrados
transitando pelo acostamento, o que é uma infração
grave, e resulta em 5 pontos na carteira, e multa de R$
250.
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SEM PENA!

SEMIFINAL DO ESTADUAL

Moto Club ainda
tem três dúvidas

Sampaioatropelao
PoraquêemSãoMateus

Técnico Dejair Ferreira vai tentar aproveitar os três próximos dias para definir quem vai
começar jogando a segunda partida da semifinal do Campeonato Maranhense
NERES PINTO

D

isposto a colocar em campo
uma equipe bem mais competitiva, que possa jogar
com intensidade, o técnico
Dejair Ferreira vai tentar aproveitar os
três próximos dias para deﬁnir quem
vai começar jogando a segunda partida da semiﬁnal do Campeonato Maranhense, contra o São José na noite
da próxima segunda-feira. Ele ainda
tem algumas dúvidas, mas com tempo suﬁciente para escolher as melhores opções até o dia do jogo.
Na defesa, o lateral-direito Denilson segue no Departamento Médico,
após a lesão sofrida na partida do último sábado, quando teve de ser substituído. Caso ele não tenha condições
de voltar a jogar, Gleisinho deverá
ocupar a posição. No meio-campo
uma outra dúvida. O experiente volante Amaral também está acima do
peso normal e diﬁcilmente terá condições de jogar 90 minutos. É possível
que Jonathan inicie novamente jogando.

Allan Patrick

A expectativa agora é para avaliar as
condições do meia Allan Patrick, que
já foi integrado ao grupo, está inscrito
no campeonato e pode fazer sua estreia. Ele atua na mesma posição de
Ancelmo, um dos principais jogadores do elenco rubro-negro, mas que
mostrou estar também fora do peso e
de ritmo. Patrick já adiantou que atua
pelos lados do campo e se for escalado topa o desaﬁo. “Chego para buscar
o meu espaço, mas sempre respeitando meus companheiros. Venho pra
ajudar o Moto e, quem sabe, fazer

SAMPAIO GOLEOU O JUVENTUDE POR 4 X 0 NO PINHEIRÃO
SAULO DUAILIBE

ALLAN PATRICK FOI APRESENTADO E JÁ PODE ESTREAR PELO PAPÃO DO NORTE
muitos gols com essa camisa”, declarou.
Uma alteração está deﬁnida no comando do ataque. George Hamilton
já cumpriu a suspensão e volta a ser titular. Até porque Rafael Tanque não
agradou e já foi liberado, a pedido.
A saída de Rafael Tanque abriu
oportunidade para a diretoria contratar mais um jogador para o ataque e
meio-campo com vistas às disputas
do Campeonato Brasileiro, Série D. Na
semana passada, dois nomes surgiram na lista de cogitações: Tibiri e Lu-

cas Campos, que rescindiram contrato com o Imperatriz. As negociações
devem avançar nas próximas horas.

Penalidades

O Papão vai buscar o resultado no
tempo normal, mas se o jogo terminar novamente empatado terá que ser
decidido por meio de tiros livres direto da marca penal. Nos dois próximos
dias esse fundamento será aperfeiçoado e os jogadores que tiverem melhor desempenho serão os primeiros
relacionados.

LUTO NA LUTA

LutadordeMMAéexecutadoatirosnaportadecasa

No primeiro jogo da semiﬁnal entre Juventude Samas
e Sampaio Corrêa, o time da capital maranhense não tomou conhecimento dos donos da casa e aplicaram uma
sonora goleada por 4 x 0. Na última rodada da primeira
fase, o Tricolor já havia atropelado o Peixe Poraquê por 5
x 1 no mesmo Estádio Pinheirão.
Com quatro gols de diferença, o time de São Mateus
terá que vencer a segunda partida pela mesma diferença
para levar a decisão para os pênaltis. Caso vença por cinco gols de diferença, o Juventude passa direto para a ﬁnal do Campeonato Estadual 2020.
A próxima partida está marcada para o dia 16, próxima quarta-feira, às 15h30, no Estádio castelão, em São
Luís. os gols da partida foram marcados por: Roney,
Jackson, Marcinho e Robson. O placar foi aberto aos 29
minutos do primeiro tempo com Roney.
As equipes foram para o intervalo e o Tricolor estava
vencendo por 1 x 0. Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, Jackson fez o segundo da Bolívia, aos 5
minutos. João Vcitor cruzou rasteiro para Roney, que só
ajeitou para Jackson chegar e colocar no canto esquerdo
do goleiro Igor.
Marcinho ampliou a contagem aos 15 minutos. André
Luiz encontrou Marcinho, que chutou e o goleiro Igor se
complicou deixando a bola entrar.
Robson fechou a contagem aos 39 minutos. O meia
aproveitou falha na marcação e bateu forte ampliando o
placar para 4 x 0. No ﬁm de semana, o Sampaio volta a
campo, mas pela Série B do Brasileiro, onde enfrenta o
Operário-PR, às 16h30, sábado (12), no Castelão, pela 9ª
rodada da competição.

IMPERATRIZ

Estevam Soares quer
entrega total do grupo

ESTEVAM SOARES CHEGA AO CAVALO DE AÇO PARA A SÉRIE C

NO MESMO DIA EM QUE O LUTADOR ISAC NYLTON FOI ASSASSINADO, OUTROS DOIS HOMICÍDIOS OCORRERAM EM TERESINA, PIAUÍ
Isac Nylton, de 24 anos, foi assassinado a tiros na porta da sua casa no
bairro Dirceu II, Zona Sudeste de Teresina. O jovem era lutador de MMA e
conhecido nos eventos de lutas da capital do Piauí.
De acordo com o Departamento de
Homicídio e Proteção à Pessoa
(DHPP), órgão da Polícia Civil do estado, Isac tinha saído para levar um
amigo para casa e quando retornou
foi abordado por dois indivíduos. A
dupla fez vários disparos de arma de
fogo contra ele.
No local, foram encontrados cartuchos de munições da pistola .40 e calibre 380. De acordo com o coordena-

dor do DHPP, delegado Francisco
Costa, o Barêtta, em entrevista, a motivação do crime ainda é investigada.
Também não se sabe, até o momento, se o lutador de MMA tinha
passagem pela polícia. No mesmo dia
em que o lutador foi assassinado, outros dois homicídios ocorreram em
Teresina.
Isac Nylton começou no MMA em
dezembro de 2014, em torneios amadores. No ano seguinte, fez a estreia
em um evento maior, onde ganhou
projeção. Na competição, à época,
protagonizou um dos combates mais
emocionantes. Ele usou um chute
inspirado no ator Jean-Claude Van

Damme para derrubar o rival Jonas
Joaninha e nocautear o rival aos
2min21 do segundo round. Isac lutou
gripado e perdia a luta.
Amigos do lutador relataram que
Isac pretendia voltar às lutas em 2020
e até iniciou o ano treinando, porém
devido à pandemia do novo coronavírus, o atleta diminuiu os treinamentos.
Isac morreu no local do crime. Após
o assassinato, os autores dos disparos
fugiram e ainda não foram identiﬁcados ou localizados pela polícia. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e, após liberação da perícia, removeu o corpo.

O novo técnico do Imperatriz, Estevam Soares, deixa
hoje São Paulo e segue direto para Belém do Pará, onde
o time maranhense joga no próximo sábado pela Série C
do Campeonato Brasileiro, contra o Paysandu. No primeiro contato com a imprensa, no entanto, o preparador deixou claro que não promete fazer milagre, referindo-se à situação difícil em que se encontra o Cavalo de
Aço nesta competição, onde se encontra na zona de rebaixamento. “Não estou levando nenhuma varinha de
condão para chegar e fazer os caras jogar. Primeiro, vamos ter que trabalhar bastante, porque não existe triunfo se não houver uma entrega total. O que o torcedor pode esperar de mim é muito trabalho”, prometeu.
Hoje, Estevam Soares comandará o primeiro treino à
frente do Imperatriz, em Belém, repetindo a preparação
amanhã, véspera da partida contra o bicolor marajoara.
Antes de viajar para assumir o Cavalo de Aço, Soares
disse, por telefone, que aceitou o convite para dirigir o
representante do Maranhão por ter informações de que
se trata de uma equipe emergente e administrada por
uma pessoa que ele já conhece desde 2004 no Palmeiras.
Estevam vinha ocupando nos últimos dias a função de
coordenador-técnico do Oeste de Itápolis-SP, clube que
está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Imperatriz não conseguiu nenhuma vitória na Série C, daí o motivo pelo qual
demitiu o técnico Luís dos Reis após a derrota por 2 a 1
para o Botafogo-PB em pleno Estádio Frei Epifânio.
(N.P)
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MÚSICA

ARTES VISUAIS

Rubem Robierb lançará
novas obras pós-covid

Cantor Beto Ehong faz
Live na Av. Litorânea

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
NEDILSON MACHADO

S

e tudo seguir de acordo com as
previsões mais otimistas da
pós pandemia da Covid-19, o
artista visual maranhense radicado nos Estados Unidos, Rubem
Robierb, vai lançar muitas novidades
para o deleite de seu público a partir
do ﬁm deste ano. Uma delas, ainda
em dezembro de 2020, é a apresentação de sua nova escultura de trono
que abre em formato de ﬂor de lótus e
representa a visão do artista sobre a
força feminina e que será comercializada por $ 180 mil. A revelação de Robierb foi feita numa entrevista exclusiva a revista Robb Report brasileira, a
maior publicação de luxo do mundo.
Sua editora Giselle Vitoria, escolheu
Rubem a dedo, por intermédio de sua
curadora Bianca Cutait, para falar sobre arte na primeira edição do ano da
publicação pós pandemi
Reconhecimento da imprensa
À jornalista Beatriz Pacheco, que
assina a extensa matéria, Robierb falou que a obra deverá ser lançada a
bordo do novo cruzeiro Celebrity Edge All-female, da agência de experiências de luxo Celebrity Cruises, conhecida por recriar as ambientações de
renomadas galerias de arte em seus
navios. Segundo Robierb, ela é quatro
vezes mais complexa que a “Dandara”.
A nova edição da revista Robb Re-

BETO ENHONGUE FARÁ LIVE COM DIVERSOS CONVIDADOS

O ARTISTA MARANHENSE RUBEM ROBIERB E SUA MAIOR INSPIRAÇÃO, A BORBOLETA
port foi lançada no início deste mês e
traz como tema “Como será o amanhã?” A ilustração de capa, merece
um destaque a parte. Vem na forma de
um quebra-cabeças com peças faltando, um reﬂexo do mundo pós-pandemia com as incertezas sobre o futuro
que teremos. Lembrando também
que o mercado de luxo, foi muito impactado pela Covid-19, e terá, assim
como outros setores, que se reinventar e deﬁnitivamente incorporar valores sustentáveis, de solidariedade e de

colaboração.
A propósito, Rubem Robierb não só
procura se reinventar como nunca
deixa de acreditar no poder da beneﬁcência. E continua, durante toda a
pandemia, a ajudar quem puder por
meio da sua arte. Neste contexto, Rubem Robierb continua sendo muito
aplaudido pela obra “Dandara”, o trabalho mais recente da série “Dream
Machine”, instalada no Tribeca Park,
uma das regiões de Manhattan (NY),
conhecida como a meca da arte.

Artista vai expor em 2021 em New York

O artista multifacetado Beto Ehong reuniu Flávia Bittencourt, Emanuele Paz, o rappaer Biodz e a Rádio Zion
para uma live na vibe do por do sol na Av. Litorânea nesta sexta-feira (11), com uma super estrutura de lounge,
áudio e vídeo para você curtir esses super artistas no
conforto da sua casa. Durante a live vai rolar o lançamento do site www.betoehong.com com sorteios pra
galera além de uma performance que promete ser histórica com Flávia Bittencourt cantando “Maria de Jesus” e
o feat com “Na Fita” em parceria com Beto Ehong, Emanuele Paz também mostra seu lançamento em parceria
com anﬁtrião o rapper Biodz e a Rádio Zion entram no
clima da vibe.
Com uma renomada carreira musical em São Luis,
Beto Ehongue já viajou o país com projetos diversos tocando em várias cidades importantes e abrindo shows
de bandas como Nação Zumbi, Otto, Black Alien, dentre
outras. Agora ele traz pra dentro do projeto essa experiência e o resgate de canções que ﬁcaram conhecidas em
outros trabalhos seus, como Bateu um Branco, gravado
pela banda NegoKa´apor, numa roupagem eletrônica, e
outras canções compostas especialmente para o momento, como “Morfologia”, que aborda a cidade nas suas contradições e encontros; “Minha Prece”, que fala de
religiosidade e traz um refrão em Iorubá, que traduzido
para o português diz “que obatalá ao transformar o mal,
transforma o mal em bem para mim no dia de hoje, que
transforme o mal em bem, para você também” e outras
toadas.
O artista é conhecido na cena local como “máquina”
de produção cultural contínua. É sexta dia 11, a partir
das 16h, Beto Ehong Live @betoehong (instagram)

ARTE URBANA

Grupo de grafite é
premiado pela Secid

RAIMUNDO REIS ENTREGOU O PRÊMIO PARA GIL PENIEL

RUBEM ROBIERB FOI HOMENAGEADO NO THE BEST. NA FOTO, ELE COM BIANCA CUTAIT E O JORNALISTA AMERICANO, SAM CHAMPION
Segundo Robierb, a obra é um humilde tributo feito para uma pessoa
que, como nós, sonhava com uma sociedade mais justa e inclusiva. “Eu
pensei estar de certa forma corrigindo
uma injustiça dando seu nome a essa
escultura, mas ela acabou ganhando
um propósito maior do que a arte. Seu
espírito desperta empatia de todas as
pessoas que passam por aqui”, aﬁrmou o artista, sobre a escultura de ﬁbra de vidro esculpida em branco pérola.
Ainda segundo revela a revista
Robb Report, Rubem Robierb está se
preparando para entregar mais dois
projetos em 2021: uma segunda obra
da série “Empower Flower”, que será
apresentada em Nova York, e sua versão da escultura do ex-presidente
norte-americano Abraham Lincoln,
que será inaugurada em Washington,

DC. “Estou na intersecção entre arte e
arquitetura. Meus projetos passaram
a ter dimensões que ocupam o equivalente a um salão e isso é algo que
deve amadurecer nos próximos
anos”, declarou a revista.

mudar-se para os Estados Unidos, onde passa seu tempo entre Miami e Nova York.
O artista se diz inﬂuenciado pela
arte de Andy Warhol, o criador da chamada Pop Art, e pelo graﬁteiro britânico Bansky, cujas obras têm cunho
Mais sobre Rubem Robierb
de forte crítica social.Talvez as obras
Nascido em Bacabal, Maranhão, mais conhecidas de Robierb na Flóriem 1976, Rubem Robierb passou um da sejam as grandes borboletas multibom tempo dividido entre o amor por coloridas com os corpos compostos
fotografar e escrever. Com 20 anos foi por balas de fuzil. “A ideia de me inspipara São Paulo, onde iniciaria uma rar nas borboletas veio do fato de que
trajetória de sucesso. Na cidade gran- as vejo como um símbolo de transforde, começou como fotógrafo publici- mação”, diz o artista, que batizou a
tário e seguiu caminho mais tarde pa- obra de “Metamorph-Us”. “É um anira Aix de Provence, na França, onde mal que representa o poder feminino,
teve sua primeira exposição individu- mas que ao mesmo tempo, devido à
al “Brazil Autrement”. Na Europa, Ro- bala, também representa o poder
bierb viajou por vários países mos- masculino. Juntos, esses dois elementrando suas obras, passando por Zuri- tos têm o poder da criação e o da desch, Milão, Mônaco, até ﬁnalmente truição”, conta Robierb. (NM)

Com ênfase na arte do graﬁte, o contemplado pela Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid)
do mês de agosto com o prêmio Amigos da Cidade foi o
Vírus Urbano. O grupo é representado pelo graﬁteiro Gil
Peniel, responsável por levar cor e alegria aos painéis
das praças do Cohatrac e Viva Cidade Operária. O secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Raimundo Reis agradeceu o trabalho do grupo e aﬁrmou que o
graﬁte fez a diferença no local. “É uma inovação que,
além de mostrar o trabalho desses artistas, também possibilitará um presente permanente para a cidade, com
os painéis que servirão de espaços de entretenimento e
integração”, ressalta.
O graﬁteiro Gil Peniel agradeceu a oportunidade dada
pela Secid de inserir o graﬁte no projeto de revitalização
dos espaços públicos da cidade. “Ao levar cor e forma
com uma linguagem leve e criativa aos espaços, o graﬁte
é visualizado e admirado pelas pessoas como algo belo,
diferente e inovador”, disse Gil, que acredita também no
poder transformador da arte urbana. “A partir do graﬁte,
desenvolvo um trabalho social com crianças na área do
Coroadinho”, ressaltou Gil, graﬁteiro há mais de 10
anos. Os painéis das praças do Cohatrac e do Viva Cidade Operária fazem parte do projeto de revitalização dos
equipamentos públicos, coordenado pela Secretária
Adjunta de Assuntos Metropolitanos da Secid (Saam).
De acordo com a secretária adjunta da Saam, Arlene
Vieira, as intervenções em praças e espaços públicos de
convivência nas cidades é uma forma eﬁciente de levar
melhorias e infraestrutura urbana para muitas pessoas
por meio de uma ação coordenada. “Nós da Secid entendemos a importância de criar políticas de intervenção urbana que dialoguem entre si. Desta forma, espaços públicos de vivência proporcionam à população das
cidades oportunidade de interação entre a comunidade
de forma inclusiva e diversiﬁcada”, aﬁrmou.

