
ECONOMIA : Conab diz que preço de arroz deve cairna próxima semana
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Polícia aguarda depoimento 
de veterinário suspeito 
de matar empresário 
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APARTE       Transparentes         APARTE
SEX 11.09.2020

00H19 ................ 4.6M

07H13 ................ 1.8M

13H51 ................ 4.7M

19H28 ................ 1.8M

O Brasil atravessa uma fase ambiental de fazer chorar. O pantanal há 
mais de 40 dias em cha mas, enquanto a Amazônia vai ardendo diante 
do fogaréu de todo ano. 

“Mico” do mico 
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SETEMBRO
AMARELO

Fim do 
preconceito é 
fundamental
O fim do preconceito com 

doenças mentais, como 
ansiedade e depressão, é 
fundamental para a pre-

venção ao suicídio. 
PÁGINA 5

O médico veterinário, principal suspeito de ter assassinado o empresário, Eduardo Viegas, de 39 anos, deve se apresentar hoje, sexta-feira 
(11), na Superintendência de Homicídios e Proteção a Pessoa (SHPP), localizada na Beira-Mar, em São Luís. A informação da apresentação do 

suspeito à polícia foi dada pelo advogado do médico veterinário, que continua foragido. PÁGINA 9

ELEIÇÕES  2020
Neto Evangelista anuncia Luzimar 
Lopes como sua pré-candidata 
à vice-prefeita de São Luís

Luzimar falou um pouco 
sobre sua trajetória e afirmou 
que lutará por dias melhores 
para São Luís. “Iniciei meu tra-
balho em um clube de mães. 
Cuidávamos das crianças para 
as mães pudessem trabalhar. 

E, hoje, Neto, você terá a voz 
de uma mulher que faz política 
para todos. Essa luta não é mi-
nha, não é de Neto. Essa luta é 
nossa. Vamos buscar o melhor 
para nossa cidade”, concluiu. 
PÁGINA 3

Caixeiras do 
Divino  fazem 

vaquinha virtual
Como forma de preservar 

a tradição do toque e do can-
to caixeiras do divino espíri-

to santo de Pindaré-Mirim do 
Maranhão, caiexeiras  fazem 

campanha para gravar 
primeiro disco PÁGINA 12

Combate à 
gordofobia e 
cobranças

 por padrões 
estéticos 

PÁGINA 10

Clubes  maranhense 
de olho na 3ª vaga 
da Copa do Brasil

Uma das vagas está reservada ao campeão 
estadual e outra para o vice. No ano passado,  

uma terceira vaga foi destinada aos clubes pelo 
critério do ranking da CBF. PÁGINA 11

F U T E B O L

Prefeitura de São Luís inicia nova 
etapa da obra de urbanização FONTE DO BISPO

PÁGINA 6
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Ideia dos comandantes estaduais é compensar perdas dos estados com as mudanças
na tributação com a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional

Toff o li

Des con fi an ça

REFORMA TRIBUTÁRIA

Governadores defendem
fundo de desenvolvimento

G
o ver na do res de fen de ram 
on tem (10) a cri a ção de dois 
fun dos com re cur sos vin dos 
da União na re for ma tri bu- 

tá ria, que es tá em tra mi ta ção no Con- 
gres so Na ci o nal. A ideia é com pen sar 
per das dos es ta dos com as mu dan ças 
na tri bu ta ção e re du zir de si gual da des 
re gi o nais.

Em even to vir tu al, o go ver na dor da 
Bahia, Rui Cos ta, dis se que a con ti nui- 
da de da re du ção da po bre za, com 
atra ção de mais in ves ti men tos pa ra as 
re giões mais po bres, de pen de da cri a- 
ção do Fun do de De sen vol vi men to 
Re gi o nal. “Não su pe ra re mos es sa de- 
si gual da de re gi o nal se não ti ver mos 
mui to cla ro a ques tão da exis tên cia do 
fun do re gi o nal de de sen vol vi men to e 
que de fa to não vi re um fun do que a 
gen te sai ba que exis te, mas nun ca 
con si ga to cá-lo”, afir mou, na li ve “A 
re for ma tri bu tá ria e os es ta dos”, or ga- 
ni za da pe la Fe bra ban e a CNI.

O go ver na dor do Es pí ri to San to, 
Re na to Ca sa gran de, ar gu men tou que 
o fun do de de sen vol vi men to re gi o nal 
é ne ces sá rio pa ra aju dar os es ta dos a 
atrair in ves ti men tos. “Se a pro pos ta 
[de re for ma tri bu tá ria] le va to da a co- 
bran ça pa ra o des ti no, ti ro dos go ver- 
nos a ca pa ci da de de usar in cen ti vos. 
Nem to dos os es ta dos têm a ca pa ci da- 
de de atrair in ves ti men tos”, dis se.

Ca sa gran de acres cen tou que os es- 
ta dos pre ci sam de com pen sa ção por 
per das de ar re ca da ção, com a cri a ção 
do Fun do de Com pen sa ção das Ex- 
por ta ções. “Meu es ta do per de rá mais 
de R$ 1 bi lhão por ano se a gen te le var

Des cen tra li za ção

RUI COSTA, GOVERNADOR DA BAHIA, FOI UM DOS QUE FALARAM SOBRE  O ASSUNTO

to da a co bran ça do tri bu to pa ra o des- 
ti no. É pre ci so que ha ja uma com pen- 
sa ção”, dis se.

Pa ra o go ver na dor do Es pí ri to San- 
to, uma das pre mis sas da re for ma pre- 
ci sa ser que não ha ja per das de re cei- 
tas. “Eu não pos so apoi ar a re for ma 
tri bu tá ria que re ti re re cur sos do es ta- 
do que eu go ver no. A ou tra pre mis sa é 
que não au men te a car ga tri bu tá ria 
pa ra o ci da dão”, dis se.

O go ver na dor de Goiás, Ro nal do 
Cai a do, ques ti o nou se a cri a ção de 
um fun do de com pen sa ção não se 
tor na ria co mo a Lei Kan dir, que pre- 
viu a isen ção do Im pos to So bre Cir cu- 
la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços 
(ICMS) so bre al guns pro du tos des ti- 
na dos à ex por ta ção, com com pen sa- 
ção aos es ta dos pe la União. A fal ta de 
re gu la men ta ção da Lei Kan dir le vou a 
uma dis pu ta ju di ci al, que du rou 24 
anos. “Se rá que vai ser ou tro fun do Lei 
Kan dir? Qual é a ga ran tia que eu vou 

ter?”, ques ti o nou. Ape sar dos ar gu- 
men tos dos go ver na do res, o mi nis tro 
da Eco no mia, Pau lo Gue des, tem di to 
que a União não tem re cur sos pa ra 
cri ar os fun dos.

No even to, Rui Cos ta tam bém de- 
fen deu a des cen tra li za ção dos re cur- 
sos. “A tri bu ta ção no Bra sil é ab so lu ta- 
men te con cen tra da no en te fe de ral, 
que ar re ca da qua se 70% de to dos os 
tri bu tos. E ao lon go dos anos se trans-
fe riu tu do que faz de so ci al, de in fra- 
es tru tu ra pa ra os en tes fe de ra dos. Ire- 
mos des cen tra li za dos e dar au to no-
mia pa ra es ta dos e mu ni cí pi os?”, 
ques ti o nou. O go ver na dor da Bahia 
cri ti cou ain da a con cen tra ção da tri- 
bu ta ção atu al men te so bre o con su mo 
e não so bre a ren da, he ran ça e pa- 
trimô nio. “A car ga tri bu tá ria é re gres-
si va, é Ro bin Ho od ao con trá rio – ti ra- 
mos dos po bres pa ra dar os ri cos”, dis- 

SUPREMO

Fux citará combate à corrupção em posse 

LUIS FUX ASSUME PRESIDÊNCIA DO STF NO LUGAR DE DIAS TOFFOLI 

Ao as su mir a pre si dên cia do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF), on tem
(10/9), o mi nis tro Luiz Fux ci tou te- 
mas que es ti pu lou co mo pri o ri da de
pa ra a ges tão, co mo o com ba te à cor- 
rup ção, ino va ção tec no ló gi ca, di rei- 
tos hu ma nos, meio am bi en te e re cu- 
pe ra ção econô mi ca no pós-pan de mia
do co ro na ví rus. Fux subs ti tui Di as
Tof fo li, que co man da va o STF des de
2018.

Um dos prin ci pais de fen so res da
Ope ra ção La va-Ja to na Cor te, o ma- 
gis tra do não pre ten dia, em prin cí pio,
fa zer uma de fe sa en fá ti ca da for ça-ta- 
re fa, que vem sen do al vo de crí ti cas,
in clu si ve por par te do pro cu ra dor-ge- 
ral da Re pú bli ca, Au gus to Aras. O tex- 
to fi nal do dis cur so pas sa va por ajus- 
tes até a noi te des sa quar ta-fei ra (9).

Em con ver sas re ser va das, no en- 
tan to, Fux con ti nua elo gi an do a La va-
Ja to e pon de ran do que a im por tân cia
da ope ra ção não de ve ser di mi nuí da
di an te de even tu ais equí vo cos em um
tra ba lho tão ex ten so.

Por cau sa da pan de mia da co vid-
19, a ce rimô nia de 1h30 foi res tri ta e
adap ta da com di vi só ri as de acrí li co e
ál co ol gel pa ra evi tar o con tá gio. A so- 
le ni da de foi acom pa nha da pre sen ci- 

al men te por ape nas 50 pes so as, um
quin to das 250 ca dei ras da sa la de ses- 
sões ple ná ri as. Ca be rá ao mi nis tro
Mar co Au ré lio Mel lo fa zer uma ho me- 
na gem ao no vo pre si den te.

Além dos mi nis tros do tri bu nal e
fa mi li a res, tam bém fo ram con vi da- 
dos pa ra a pos se o pre si den te Jair Bol- 
so na ro e os pre si den tes da Câ ma ra,
Ro dri go Maia (DEM-RJ), e do Se na do,
Da vi Al co lum bre (DEM-AP).

No dis cur so de des pe di da na pre si- 
dên cia do STF, nes sa quar ta, Tof fo li
dis se que hou ve for ta le ci men to da de- 
mo cra cia no país, ape sar das ame a ças
à ins ti tui ções, nos dois anos em que
pre si diu a Cor te. “Vi ve mos sob os es- 
pec tros da de sin for ma ção e das no tí- 
ci as frau du len tas, no ras tro das quais
vi e ram as ten ta ti vas de dis se mi nar
ódio, in to le rân cia e me do na so ci e da- 
de, e ata que a to das as ins ti tui ções.
Re cha ça mos os ata ques des fe ri dos”,
dis se Tof fo li.

Bol so na ro par ti ci pou da ce rimô nia
e fez ges tos de apro xi ma ção ao STF,
com quem tra vou vá ri os em ba tes ao
lon go dos úl ti mos me ses. O pre si den- 
te cha mou a Cor te de “ver da dei ro san- 

tuá rio” pa ra a Jus ti ça e dis se que Fux
po de rá con tar com seu apoio. Tof fo li
afir mou que a ida do pre si den te à ses- 
são foi uma “ho me na gem à Cor te e à
de mo cra cia”. Ne nhu ma pa la vra foi
di ta ali so bre a ope ra ção que atin giu o
fi lho do pre si den te do Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça (STJ), Hum ber to Mar-
tins.

A che ga da de Fux ao Su pre mo é vis- 
ta ain da sob des con fi an ça pe lo Pla- 
nal to. De per fil mais dis cre to, o no vo
pre si den te faz um con tra pon to a Tof-
fo li, que man te ve bo as re la ções com o
go ver no Bol so na ro.

Fux já si na li zou, por exem plo, que,
em sua ges tão, tra ba lha rá pa ra afas tar
a Cor te da po lí ti ca. Em con ver sas re-
ser va das, dis se que op ta rá pe la for- 
ma li da de no tra to com os de mais Po- 
de res, o que in clui evi tar con ta tos via
What sApp e até mes mo jan ta res em
Bra sí lia.

De to do mo do, Fux afir mou a in ter- 
lo cu to res que de se ja ini ci ar a ges tão
com um bom re la ci o na men to com
Bol so na ro. Pa ra is so, ob ser vou que
gos ta ria que o pre si den te so li ci tas se
uma vi si ta for mal à Cor te.

ELEIÇÕES

PT lança plano de
reconstrução

De pois de o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va se
co lo car “à dis po si ção” pa ra en fren tar o go ver no Jair Bol- 
so na ro, o PT vai lan çar nos pró xi mos di as um “pro gra ma
de re cons tru ção na ci o nal”. Se gun do li de ran ças do par- 
ti do, os dois pas sos fa zem par te do mes mo mo vi men to
pa ra re co lo car o PT no pa pel de opo si ção na tu ral a Bol- 
so na ro.

A pró xi ma eta pa, afir mam li de ran ças pe tis tas, é apro- 
vei tar o ho rá rio de TV dos can di da tos do PT às elei ções
mu ni ci pais de no vem bro co mo es pa ço pa ra Lu la am pli- 
fi car su as crí ti cas ao go ver no fe de ral. Por or dem do ex-
pre si den te, o PT te rá um nú me ro re cor de de can di da tos
nas ci da des com se gun do tur no – 85 em um to tal de 95
mu ni cí pi os.

O pro gra ma ela bo ra do pe la Fun da ção Per seu Abra- 
mo sob a co or de na ção do ex-mi nis tro Aloi zio Mer ca- 
dan te, “di ver ge fron tal men te”, se gun do o PT, “dos ca mi- 
nhos tri lha dos pe lo go ver no Bol so na ro em te mas re la ci- 
o na dos à eco no mia e à de mo cra cia, além de su ge rir po- 
lí ti cas pú bli cas em áre as que vão de meio am bi en te,
saú de, edu ca ção e cul tu ra”. No tex to em que anun cia o
pro gra ma, o par ti do usa a ex pres são “opo si ção pro po si- 
ti va”.

Em bo ra te nha a as si na tu ra do PT, afir ma o par ti do, o
pro gra ma con tem pla su ges tões de ou tras si glas de opo- 
si ção, co mo PDT, PSOL, Re de, PSB e PC doB. O mo te do
pro gra ma, co lo ca do por Lu la em pro nun ci a men to no
dia 7, é “Va mos jun tos re cons truir o Bra sil”.

A pre si den te do PT, Glei si Hoff mann, afir mou que o
tex to se rá apre sen ta do pa ra de ba te com as de mais for- 
ças de opo si ção. “O pla no é a con tri bui ção que o PT vai
dar pa ra o de ba te da es quer da e opo si ção ao Bol so na ro
pa ra es sa re cons tru ção”, dis se ela.

Glei si ne gou que o ob je ti vo tan to do pro nun ci a men to
de Lu la quan to do pla no se ja elei to ral. “Não é um pro- 
gra ma de go ver no”, dis se ela. O ex-pre si den te já es tá
gra van do ví de os pa ra os can di da tos pe tis tas. Ele pre ten- 
de fa lar das ci da des, mas le van do o as sun to pa ra a es fe ra
fe de ral, lem bran do re a li za ções dos go ver nos pe tis tas e
fa zen do crí ti cas a Bol so na ro.

“Ele não vai se fur tar de fa zer crí ti cas, de nún ci as.
Quan do se co lo cou à dis po si ção do po vo bra si lei ro foi
tam bém pa ra is so”, afir mou Glei si.

CONGRESSO

Estupradores serão
“fichados” em cadastro 

CADASTRO DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE CONDENADOS 

O Se na do apro vou um pro je to de lei (PL) que cria um
Ca das tro Na ci o nal de Pes so as Con de na das por Cri me
de Es tu pro. Es se ca das tro sai rá de uma co o pe ra ção en- 
tre União, es ta dos e mu ni cí pi os. A for ma ta ção des sa co- 
o pe ra ção di rá a for ma de atu a li za ção e for ma ta ção das
in for ma ções. Os re cur sos pa ra o de sen vol vi men to e a
ma nu ten ção do ca das tro vi rão do Fun do Na ci o nal de
Se gu ran ça Pú bli ca (FNSP). A ma té ria se gue pa ra san ção
pre si den ci al.

De acor do com a pro pos ta, o ca das tro de ve rá con ter
obri ga to ri a men te as se guin tes in for ma ções so bre con- 
de na dos por es tu pro: ca rac te rís ti cas fí si cas, im pres sões
di gi tais, per fil ge né ti co (DNA), fo tos e en de re ço re si den- 
ci al. Em ca so de con de na do em li ber da de con di ci o nal, o
ca das tro de ve rá con ter tam bém os en de re ços re si den ci- 
ais dos úl ti mos três anos e as pro fis sões exer ci das nes se
pe río do.

“Só em 2018, fo ram re gis tra dos 66.041 es tu pros no
país – uma mé dia de 180 por dia. Os nú me ros do úl ti mo
Anuá rio Bra si lei ro de Se gu ran ça Pú bli ca re ve lam ou tro
da do es tar re ce dor, mais da me ta de das ví ti mas – 53,8% –
têm me nos de 13 anos”, dis se o re la tor do pro je to, se na- 
dor Edu ar do Bra ga (MDB-AM), em seu pa re cer.

Se gun do o re la tor, a pro pos ta vi sa não ape nas in ti mi- 
dar a atu a ção do es tu pra dor, mas ace le rar o pro ces so de
pri são e con de na ção de le. “Po de-se di zer, por tan to, que
a pro po si ção em exa me, a um só tem po, con tri bui rá pa- 
ra a re du ção do nú me ro de no vos ca sos e pa ra a pu ni ção
mais ágil de es tu pra do res con tu ma zes”.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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o  pré-candidato a prefeito de São Luís, deputado estadual Neto Evangelista (DEM),
anunciou a assistente social Luzimar Lopes Corrêa como sua pré-candidata a vice.

ELEIÇÕES 2020

Neto anuncia Luzimar
Lopes como vice

F
or ma da em As sis tên cia So ci al, 
Lu zi mar Lo pes Cor rea tem 48 
anos. É mi li tan te, mãe sol tei ra 
de qua tro fi lhos, evan gé li ca, 

ne gra e mo ra do ra do bair ro Co ro a di- 
nho.“Foi uma es co lha fei ta com diá lo- 
go en tre to dos os par ti dos ali a dos que 
en ten de ram que pre ci sá va mos de um 
no me que re pre sen te a ci da de, que 
aju de a cons truir e a go ver nar São 
Luís. E pa ra o nos so pro je to ar ro ja do, 
com um pla no de go ver no pa ra exe- 
cu ção em qua tro anos de ges tão, o no- 
me pa ra com por a nos sa cha pa à Pre- 
fei tu ra de São Luís é a Lu zi mar, uma 
mu lher que tem for ma ção em As sis- 
tên cia So ci al, é evan gé li ca, mãe sol tei- 
ra e ne gra. Uma mu lher lu ta do ra da 
co mu ni da de do bair ro Co ro a di nho e 
que sa be mui to bem quais são as ne- 
ces si da des do nos so po vo”, afir mou 
Ne to Evan ge lis ta.

O se na dor We ver ton (PDT) dis se 
que o gru po tem a mai or mi li tân cia 
po lí ti ca e so ci al e fa rá a di fe ren ça no 
pe río do elei to ral. “Es tou bas tan te mo- 
ti va do e ca da dia que pas sa, te nho 
mais cer te za de que fi ze mos a es co lha 
cor re ta ao de ci dir mos apoi ar Ne to, 
um jo vem pre pa ra do, lí der na to e que 
sa be agre gar. Se rá a elei ção da nos sa 
vi da. A mi li tân cia mai or de São Luís 
es tá aqui e se rá nos so di fe ren ci al”, 
afir mou.

O pre si den te mu ni ci pal do PDT, ve- 
re a dor Rai mun do Pe nha, tam bém 
enal te ceu o po der da mi li tân cia do 
par ti do e dis se: “An dar e lu tar ao seu 
la do, Ne to, é um or gu lho pa ra qual- 
quer um e eu não te nho dú vi da de 
quem for anun ci a do co mo seu pré

O ANÚNCIO FOI FEITO  EM ENTREVISTA COLETIVA REALIZADA NA SEDE DO PDT 

-can di da to a vi ce não re pre sen ta ape- 
nas o PDT, mas  al go mai or, que é a ca- 
ra da ci da de de São Luís”, dis se.

Lu zi mar agra de ceu a in di ca ção e 
dis se que se tra ta va de um dia me mo- 
rá vel e his tó ri co. “Te nho a cer te za de 
que se re mos vi to ri o sos, pois Deus es- 
tá co nos co. Sou uma mu lher que vem 
da pe ri fe ria [o Co ro a di nho], sou mãe 
sol tei ra [de tri gê me os] e creio que re- 
pre sen to es sas pes so as. Eu sou aque la 
mu lher que não se dei xa ven cer. Di go 
que não foi fá cil, mas sem pre pen sei 
que pu dés se mos cons truir um lu gar 
me lhor”.

Lu zi mar fa lou um pou co so bre sua 
tra je tó ria e afir mou que lu ta rá por di- 

as me lho res pa ra São Luís. “Ini ci ei 
meu tra ba lho em um clu be de mães. 
Cui dá va mos das cri an ças pa ra as 
mães pu des sem tra ba lhar. E, ho je, 
Ne to, vo cê te rá a voz de uma mu lher 
que faz po lí ti ca pa ra to dos. Es sa lu ta 
não é mi nha, não é de Ne to. Es sa lu ta é 
nos sa. Va mos bus car o me lhor pa ra 
nos sa ci da de”, con cluiu.

Par ti ci pa ram do even to o pre si den- 
te do Di re tó rio Es ta du al do De mo cra-
tas, de pu ta do fe de ral Jus ce li no Fi lho; 
Ta deu Li ma, re pre sen tan do o de pu ta- 
do fe de ral Pe dro Lu cas (PTB), e Ké cio, 
re pre sen tan do o MDB, além da mi li-
tân cia pe de tis ta e di ver sas ou tras li de- 
ran ças.

JUSTIÇA

Mantida condenação de ex-prefeito de Raposa 
A 1ª Câ ma ra Cí vel do Tri bu nal de

Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ MA) man te ve
sen ten ça do Juí zo da Va ra Úni ca do
Ter mo Ju di ciá rio de Ra po sa da Co- 
mar ca da Ilha de São Luís, que con de- 
nou o ex-pre fei to do mu ni cí pio,
Onacy Vi ei ra Car nei ro, por cri me de
im pro bi da de ad mi nis tra ti va. De acor- 
do com o pro ces so, o cri me foi co me- 
ti do du ran te a ges tão de 2005 a 2008.

A de ci são do ór gão co le gi a do do TJ- 
MA foi unâ ni me, man ten do a sen ten- 
ça de pri mei ra ins tân cia que jul gou
pro ce den tes os pe di dos for mu la dos
na ação ci vil pú bli ca por ato de im- 
pro bi da de ad mi nis tra ti va mo vi da pe- 
lo Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do
(MP/MA).

As san ções da con de na ção são: res- 
sar ci men to do da no cau sa do ao erá- 
rio, no va lor de R$ 873.523,78, va lor a
ser cor ri gi do mo ne ta ri a men te; sus- 
pen são dos di rei tos po lí ti cos pe lo pra- 
zo de cin co anos; proi bi ção de con tra- 
tar com o Po der Pú bli co pe lo mes mo
pe río do; pa ga men to de mul ta ci vil no
va lor de dez re mu ne ra ções men sais
re ce bi das pe lo réu no pe río do em que
ocor re ram os fa tos, de vi da men te cor- 
ri gi da e, ao fi nal, re ver ti da pa ra os co- 
fres pú bli cos do mu ni cí pio de Ra po sa.

Os atos ti pi fi ca dos co mo de im pro- 
bi da de pe lo MP/MA, com fun da men- 
to em pa re cer pré vio e acór dão do Tri- 
bu nal de Con tas do Es ta do (TCE-MA),
apon tam que o en tão pre fei to en ca- 
mi nhou as leis or ça men tá ri as ao TCE-
MA fo ra do pra zo le gal; re a li zou re ma- 
ne ja men to de des pe sas em de sa cor do
com a nor ma con ti da no ar ti go 167,
VI, da Cons ti tui ção da Re pú bli ca; e
não re a li zou os de vi dos pro ces sos li ci- 
ta tó ri os/dis pen sa re fe ren tes a pro ces- 
sa men to de al gu mas des pe sas.

Em sua ape la ção, o ex-pre fei to ale- 
gou, ini ci al men te, que o agen te po lí ti- 
co não res pon de por im pro bi da de
(Lei nº 8.429/92), por quan to es ta ria
su jei to ao re gra men to es pe cí fi co con- 
ti do no De cre to-Lei n.º 201/67, que

dis põe so bre a res pon sa bi li da de dos
pre fei tos e ve re a do res, no que sus ten- 
tou a ina de qua ção da via elei ta.

Se guiu apon tan do a inép cia da ini- 
ci al, sob o ar gu men to de que o
MP/MA vei cu lou nar ra ti va fá ti ca ge- 
né ri ca, su per fi ci al e, em par te, inin te- 
li gí vel, sem que te nha in di vi du a li za do
as con du tas ím pro bas do réu, tam- 
pou co fei to as dis tin ções ne ces sá ri as
ao ado tar as ex pres sões “atos de im- 
pro bi da de ad mi nis tra ti va” e “ir re gu- 
la ri da des”.

Sus ten tou a au sên cia de pro vas da
prá ti ca dos atos de im pro bi da de ale- 
ga dos e da de mons tra ção de do lo ou
cul pa gra ve, bem co mo a fal ta de pro- 
vas acer ca do da no ao erá rio. Ar gu- 
men tou a au sên cia de ra zo a bi li da de e
pro por ci o na li da de na apli ca ção das
pe na li da des fi xa das na sen ten ça.

A Pro cu ra do ria Ge ral de Jus ti ça, em
pa re cer do pro cu ra dor de Jus ti ça Mar- 
co Antô nio Guer rei ro, opi nou por ne- 
gar pro vi men to ao re cur so.

VO TO
Ini ci al men te, o de sem bar ga dor

Kle ber Car va lho, re la tor da ape la ção,
re jei tou a te se da de fe sa, de que o
agen te po lí ti co ocu pan te do car go de
pre fei to não res pon de por im pro bi da- 
de ad mi nis tra ti va. Lem brou que en- 
ten di men to fir ma do pe lo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF) em jul ga men to
de re cur so ex tra or di ná rio de re la to ria
do mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, jul- 
ga do com re per cus são ge ral, de fi niu-
se a te se no sen ti do de que “(o) pro- 
ces so e jul ga men to de pre fei to por cri- 
me de res pon sa bi li da de (De cre to-lei
201/67) não im pe de sua res pon sa bi li- 
za ção por atos de im pro bi da de ad mi- 
nis tra ti va pre vis tos na Lei nº 8.429/92,
em vir tu de da au to no mia das ins tân- 
ci as”.

O re la tor tam bém re jei tou a te se de
inép cia da ini ci al, ex pli can do que a
lei tu ra de tre chos da pe ça já é bas tan- 
te, em com pa ra ção com a far ta do cu- 
men ta ção jun ta da, pa ra se che gar à

con clu são de que é apu ra da, con ten- 
do cla ra men te pe di do, cau sa de pe dir
e nar ra ti va ló gi ca dos fa tos que con fi- 
gu ram, em te se, os atos ím pro bos im- 
pu ta dos ao ape lan te, ra zão por que
não há que se fa lar em inép cia da ini- 
ci al. No mé ri to, o de sem bar ga dor Kle- 
ber Car va lho fri sou que es tão ca bal-
men te com pro va das as con du tas ím-
pro bas im pu ta das ao réu. Des ta cou
que o en ca mi nha men to, fo ra do pra-
zo es ti pu la do no ar ti go 20 da Ins tru- 
ção Nor ma ti va TCE-MA n.° 09/2005,
das leis or ça men tá ri as ao Tri bu nal de
Con tas (con du ta en qua dra da co mo
ato ím pro bo pre vis to no ar ti go 11, in- 
ci so II, da Lei nº 8.429/1992), é fa to de- 
vi da men te re co nhe ci do por tes te mu- 
nha ar ro la da pe lo pró prio de man da- 
do e evi den ci a do no Re la tó rio de In- 
for ma ção Téc ni ca – RIT con clu si vo nº
150/2008 do TCE-MA.

Tam bém apon tou a ocor rên cia de
re ma ne ja men to de des pe sas pú bli- 
cas, me di an te au to ri za ção con ti da em
de cre to mu ni ci pal e em me ra pre vi- 
são ge né ri ca con ti da na LOA, em
inob ser vân cia ao ar ti go 167, VI, da
Cons ti tui ção da Re pú bli ca, o qual
pre vê a ne ces si da de de pré via au to ri- 
za ção le gis la ti va es pe cí fi ca pa ra tal fi-
na li da de (ato ím pro bo pre vis to no ar-
ti go 11, in ci so I, da Lei nº 8.429/1992).

Por fim, o re la tor ci tou a au sên cia
de pro ces sos de dis pen sa de li ci ta ção
(ato ím pro bo pre vis to no ar ti go 10, in- 
ci so VI II, da Lei nº 8.429/1992), con- 
for me de mons tra do no Re la tó rio de
In for ma ção Téc ni ca con clu si vo nº
150/2008 do TCE-MA (pro ces so n.
3.175/2007), jun ta do aos au tos, o qual
apon ta 15 con tra tos pú bli cos ce le bra-
dos pe la Pre fei tu ra du ran te a ges tão
do ape lan te, no ano de 2006, nos
quais não fo ram ins tau ra dos os de vi- 
dos pro ce di men tos de dis pen sa de li-
ci ta ção pre vis tos na Lei nº 8.666/1993,
ao pas so que, nou tras cin co li ci ta ções,
hou ve ir re gu la ri da des pe la au sên cia
de do cu men tos obri ga tó ri os.
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Vi tó ria de Di no (1)

Vi tó ria de Di no (2)

Fis cais do Sarney

“Não exis te ca ne ta ço pa ra re sol ver o pro -
ble ma da eco no mia”.

A vez de las (1)

A vez de las (2)

“Mi co” do mi co
O Bra sil atra ves sa uma fa se am bi en tal de fa zer cho rar.

O pan ta nal há mais de 40 di as em cha mas, en quan to a
Amazô nia vai ar den do di an te do fo ga réu de to do ano.
Ca da ano mais de vas ta dor das flo res tas. Ago ra, mais do
que nun ca, o fo go es tá lam ben do o quin tal dos ín di os do
Xin gu e até das ma lo cas ar re di as, de pou co aces so. Se
não bas tas se a ima gem en fu ma ça da do Bra sil, que cor re
o mun do e pro vo ca in dig na ção pla ne tá ria de am bi en ta- 
lis tas, em pre sá ri os com pra do res dos pro du tos agro pe- 
cuá ri os e au to ri da des eu ro pei as, sur giu um ví deo fa ke
news po lê mi co, com par ti lha do por au to ri da des do go- 
ver no fe de ral.

No ví deo, com par ti lha do pe lo Mi nis tro do Meio Am- 
bi en te, Ri car do Sal les e o pre si den te do Con se lho da
Amazô nia, ge ne ral Ha mil ton Mou rão, vi ce-pre si den te
da Re pú bli ca, mos tra a Amazô nia sem fo go, com su as
flo res tas to das ver di nhas e den tro de las um mi co-leão-
dou ra do, es pé cie ra ra e en dê mi ca de pri ma ta, que an- 
dou bei ran do a ex tin ção anos atrás. Com o pom po so
no me ci en tí fi co de Le on to pithe cus ro sa lia, o mi co é tão
bra si lei ro quan to quem nas ce no Ma ra nhão. Sua ocor- 
rên cia, po rém, é ex clu si va da ma ta atlân ti ca, no es ta do
do Rio de Ja nei ro, e al guns exem pla res no Es pí ri to San to.

Mas o ví deo com par ti lha do co mo exem plo de pre ser- 
va ção da Amazô nia vi rou um “mi co” mun di al. Afi nal, a
pe ça foi pro du zi do por pe cu a ris tas. O ob je ti vo da di vul- 
ga ção é des men tir as re por ta gens que dão con ta dos in- 
cên di os na Amazô nia, com ima gens de um ani mal que
não exis te na re gião, cha ma da de pul mão do mun do. O
mi co-leão-dou ra do é sím bo lo da Ma ta Atlân ti ca. A pe ça
que vi rou um “mi co” foi fei ta por uma as so ci a ção de pe- 
cu a ris tas cu jo pre si den te é acu sa do de man ter tra ba lha- 
do ra em si tu a ção aná lo ga à es cra vi dão.

A men sa gem do mi co é mui to cla ra em sue ob je ti vo
ne ga ci o nis ta: “Vo cê es tá sen tin do chei ro de fu ma ça?
Cla ro que não, pois a Amazô nia não es tá quei man do no- 
va men te”. En quan to is so, o Bra sil re gis trou 8.373 in cên- 
di os na flo res ta amazô ni ca nos pri mei ros se te di as de
se tem bro, e 3,4 mi lhões de hec ta res re gião des truí dos
pe lo fo go des de ja nei ro, apon ta o Ins ti tu to Na ci o nal de
Pes qui sas Es pa ci ais (In pe). Ei ta Bra sil!…

Por ine xis tên cia de ir re gu la ri da des no pro ces so, a mi- 
nis tra do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Lau ri ta Vaz ar qui- 
vou um inqué ri to aber to pe la Pro cu ra do ria-Ge ral da Re- 
pú bli ca (PGR) con tra o go ver na dor Flá vio Di no.

A in ves ti ga ção en vol via sus pei ta de su per fa tu ra men- 
to na com pra de com bus tí vel pa ra abas te cer he li cóp te- 
ros do go ver no, por par te da Se cre ta ria de Se gu ran ça.
“Não en con trei se quer o me nor in dí cio de su pos tas ile- 
ga li da des”, apon tou Lau ri ta Vaz no pa re cer.

Quan do o mi nis tro da Jus ti ça An dré Men don ça de ci- 
diu atu ar dar cin co di as de pra zo aos su per mer ca dos e
co o pe ra ti vas pa ra ex pli ca rem o au men to do ar roz, fei- 
jão, óleo e car ne, a pri mei ra lem bran ça que veio foi a dos
“fis cais do Sarney” em 1986, com o Pla no Cru za do I.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro so bre a al ta de pre ço de
ali men tos e da in fla ção, ne gan do a in ter fe rir na eco no- 
mia.

 
O mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral Ri car- 

do Lewan dows ki man dou apli car já nas elei- 
ções des te ano a re gra pa ra dis tri bui ção pro- 
por ci o nal de re cur sos dos fun dos elei to rais e do

tem po de pro pa gan da na TV e rá dio pa ra can di da tos ne- 
gros.

 
Ele re ba teu a co lo ca ção so bre a va li da de da me- 

di da já em 2020. “A de ci são não tra ta de al te ra- 
ção sig ni fi ca ti va nas re gras elei to rais e, por is- 
so, po de ri am ser apli ca das já nas elei ções des- 

te ano. O in cen ti vo aos ne gros não al te ra as ‘re gras
do jo go’ em vi gor”, es cre veu ele.

 
O pro fes sor de his tó ria e pes qui sa dor de Hip

Hop Hertz Di as foi in di ca do on tem can di da to
do PS TU a pre fei to de São Luís, em con ven ção
vir tu al. Ele foi can di da to a vi ce-pre si den te de

Ve ra Lú cia em 2018. O vi ce, tam bém do PS TU, é
Jayro Mes qui ta, tra ba lha dor por tuá rio.

O can di da to do DEM à pre fei tu ra de São Luís, Ne to
Evan ge lis ta te rá co mo vi ce a mi li tan te so ci al Lu zi mar
Lo pes, a Nê ga do Co ro a di nho. Ela é in di ca da pe lo PDT e
atua nas co mu ni da des pe ri fé ri cas de São Luís, prin ci- 
pal men te na re gião do Co ro a di nho.

Ou tro can di da to que pre fe riu mu lher co mo vi ce foi o
“ver de” Adri a no Sarney, que in di cou a fi si o te ra peu ta Val
Nas ci men to à sua cha pa. Os can di da tos sa bem do ta ma- 
nho do elei to ra do de saia em São Luís e no Ma ra nhão,
on de elas são mai o ria tam bém na ur na.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

THAÍS VI E GAS
Pro fes so ra uni ver si tá ria Twit ter:
@thais00viegas

AN DRÉ COU TI NHO
É só cio-lí der de Cli en tes e Mer ca dos da
KPMG no Bra sil e na Amé ri ca do Sul.

30 anos em defesa do consumidor

O Có di go de De fe sa do

Con su mi dor, o CDC, foi

ins ti tuí do pe la Lei nº

8.078 de 1990 e nes te dia

11 de se tem bro

com ple ta 30 anos. 

O bal za qui a no CDC sis te ma ti zou
uma Po lí ti ca Na ci o nal das Re la ções de
Con su mo, es tru tu ran do ór gãos e en ti- 
da des vo ca ci o na dos à pro te ção do
con su mi dor, en ten di do co mo su jei to
vul ne rá vel. A de fe sa do con su mi dor é
prin cí pio cons ti tu ci o nal da or dem
econô mi ca, o que sig ni fi ca di zer que o
exer cí cio da li ber da de de ini ci a ti va só
se le gi ti ma na me di da em que seu agir
no mer ca do aten de aos in te res ses do
con su mi dor.

A com pa ti bi li za ção da pro te ção do
con su mi dor com a ne ces si da de de
de sen vol vi men to econô mi co e tec no- 
ló gi co é prin cí pio es tru tu ran te do
CDC, de mo do que a de fe sa dos vul- 
ne rá veis nas re la ções de con su mo é
pon to de par ti da na re la ção en tre seus
par ti ci pan tes. O sis te ma de li ne a do
pe lo CDC pre za pe la har mo ni za ção
dos in te res ses e pe lo equi lí brio nas re- 
la ções en tre con su mi do res e for ne ce- 
do res. Aliás, foi jus ta men te o re co nhe- 
ci men to das dis pa ri da des en tre quem
con so me e quem for ne ce que de ter- 

mi nou a pro du ção de uma le gis la ção
tu te lar es pe ci al.

De 1990 pra cá um bo ca do de coi sa
mu dou nes tas re la ções. E du ran te a
pan de mia de Co vid-19 mais mu dan- 
ças ti ve ram lu gar. To do o ce ná rio é de
com ple xi da de e de al gu ma per ple xi- 
da de no mer ca do de con su mo. Hou ve
au men to sig ni fi ca ti vo de com pras on
li ne du ran te o pe río do de iso la men to
so ci al ne ces sá rio pa ra o en fren ta men- 
to da pan de mia do no vo co ro na ví rus,
pre ci pi tan do uma trans for ma ção di- 
gi tal do va re jo. Mui tos for ne ce do res
vi ram-se às vol tas com a bus ca de so- 
lu ções di gi tais pa ra ter uma so bre vi da
du ran te e após a pan de mia (con si de- 
ro que, não, a pan de mia ain da não
aca bou e, sim, em al gum mo men to is- 
so vai acon te cer).

Além da di gi ta li za ção cres cen te das
com pras no va re jo, o con su mo en ten- 
di do co mo ele men to de fi ni dor da so- 
ci e da de con tem po râ nea mu dou de
mo do sig ni fi ca ti vo. A aqui si ção de
bens pe sa dos, du rá veis, imó veis, su- 
pos ta men te ga ran ti do res de se gu ran- 
ça a lon go pra zo, foi subs ti tuí da por
bens de uso ime di a to, ra pi da men te
subs ti tuí veis e des ti na dos a aten der
de se jos ur gen tes de sa tis fa ção in di vi- 
du al. En ten di do co mo me ca nis mo de
di fe ren ci a ção so ci al, o ato de con su- 
mir foi per me an do a ideia de fi li a ção e
ade qua ção so ci al, fa zen do con vi ver
ne ces si da des bi o fi si o ló gi cas com de- 
man das sim bó li cas de con su mo.

A con ju ra ção des tas du as ca rac te- 
rís ti cas per mi te con cluir que o con su- 
mo é fenô me no mar can te no sé cu lo
XX e no atu al. É bem ver da de que o
cres ci men to do con su mo trou xe inú- 
me ros be ne fí ci os pa ra a so ci e da de:
da dos da ONU in di cam que há mais
pes so as ali men ta das, com aces so a

água e ele tri ci da de do que ha via no
co me ço do sé cu lo XX. Ocor re que há
uma ób via e es can da lo sa de si gual da- 
de no aces so a es tes di rei tos bá si cos.
Já é mui to co nhe ci da a con ta in fa me
de que, glo bal men te, 20% da po pu la- 
ção mun di al nos paí ses eco no mi ca-
men te de sen vol vi dos con tri bu em
com mais de 80% pa ra as des pe sas de
con su mo pri va do to tais. Os 20% mais
po bres con tri bu em com pou co mais
que 1% do que se con so me. A abun-
dân cia não é pa ra to dos.

O pa ra do xo é tão in de cen te que,
cu ri o sa men te, na mes ma se ma na em
que o CDC es tá “trin tan do”, há no tí ci- 
as de que al guns es ta be le ci men tos
co mer ci ais no Bra sil es tão li mi tan do
com pras de ar roz, lei te e óleo, pa ra
pre ve nir de sa bas te ci men to. Em ple no
ano de 2020 do sé cu lo da opu lên cia,
do con su mo emo ci o nal e hi pe rin di vi- 
du al, es ta mos li dan do com ra ci o na- 
men to, da da a ele va ção de mais de
300% do pre ço do ar roz, que or ga ni za
a di e ta bra si lei ra. Pa re ce um re tor no
ma ca bro à dé ca da de nas ci men to do
CDC, mar ca da por um vi o len to pro-
ces so in fla ci o ná rio, além de ele va dos
ín di ces de de sem pre go e de pre ca ri- 
za ção do tra ba lho.

A for ma ção de uma so ci e da de bra- 
si lei ra de con su mo foi de se ja da por
mui ta gen te, mas re a li za da por uma
mi no ria, que só en co lhe. Ape sar de a
pu bli ci da de ge ne ra li za da al can çar in- 
con tá veis pes so as, con su mi do res em
po ten ci al, ape nas um pe da ço da so ci- 
e da de bra si lei ra vi ve ple nas re la ções
de con su mo, com am plo aces so ao
cré di to e às com pras on li ne que tan to
mar ca ram a fa le ci da qua ren te na. Na
ce le bra ção de seus 30 anos, o CDC
que lu te pa ra ain da ter a quem pro te- 
ger.

Como adquirir resiliência financeira

A Co vid-19 im pac tou

di ver sos pro ce di men tos

or ga ni za ci o nais e for çou

os lí de res em pre sa ri ais a

se rem ain da mais

re si li en tes.

 Além das di ver sas es tra té gi as já
abor da das em ar ti gos an te ri o res, é
ne ces sá rio que ha ja uma es pe ci al
aten ção ao te ma da re si li ên cia fi nan- 
cei ra.

Pa ra que a tran si ção até a no va re a- 
li da de se ja pos sí vel nes se am bi en te
re ple to de in cer te zas, al gu mas ações
de vem ser exe cu ta das. A pri mei ra diz
res pei to a ca pi tal, cai xa e cus to, uma
vez que man ter ca pi tal de gi ro su fi ci- 
en te e ge ren ci ar as pres sões de cus tos
é pri o ri da de nes se mo men to pa ra to- 
das as or ga ni za ções.

Mas, além dis so, na ve gar pe la in- 
cer te za tam bém en vol ve a ne ces si da- 

de de uma ha bi li da de com ple men tar
prin ci pal men te dos di re to res fi nan- 
cei ros, que es tão atra ves san do um
dos mo men tos mais in cer tos e crí ti- 
cos pa ra a to ma da de de ci sões. Fi nal- 
men te, é ne ces sá rio que as or ga ni za- 
ções de to dos os se to res sai bam re a li- 
zar mo vi men tos pre ci sos pa ra au- 
men tar cai xa, per ma ne ce rem lí qui das
e cri a rem li ber da de de ma no bra.

Es sa dis cus são sig ni fi ca, na prá ti ca:
pri o ri zar a es ta bi li za ção; re e qui li brar
as car tei ras ope ra ci o nais; cons truir
uma or ga ni za ção ca paz de en fren tar
de sa fi os; e mo de lar o ce ná rio.

De ta lhan do ca da um dos ele men- 
tos, pri o ri zar a es ta bi li za ção sig ni fi ca
acu mu lar ca pi tal e re ser vas de cai xa
sem pre que pos sí vel, pois a li qui dez e
a ala van ca gem es tão pre sen tes nos
se to res pa ra as em pre sas e in ves ti do- 
res. Con for me a eco no mia pas sa pa ra
uma re ces são econô mi ca mais gra ve,
as or ga ni za ções pri o ri za rão a es ta bi li- 
za ção so bre o in ves ti men to em no vas
áre as.

Re e qui li brar as car tei ras ope ra ci o- 
nais sig ni fi ca re du zir cus tos in ves tin- 
do em efi ci ên cia ope ra ci o nal, pro du- 
ti vi da de e au to ma ção, uma vez que a
pan de mia es tá for çan do as or ga ni za- 
ções a re e qui li bra rem port fó li os ope- 
ra ci o nais pa ra ob ter mai or fle xi bi li da- 
de no fu tu ro.

Cons truir uma or ga ni za ção pre pa- 

ra da pa ra qual quer ce ná rio sig ni fi ca
usar a li qui dez pa ra in ves tir em equi- 
pa men tos, pro du tos e tec no lo gia de
saú de e se gu ran ça pa ra cri ar am bi en- 
tes mais se gu ros pa ra fun ci o ná ri os e
par cei ros de ne gó ci os.

Mo de lar ce ná ri os sig ni fi ca atu a li- 
zá-los re gu lar e pro a ti va men te pa ra
pla ne jar res pos tas a si tu a ções ex tre- 
mas. Afi nal, quan to mais des co nhe ci- 
do o am bi en te, mais de pen den te da
mo de la gem de ce ná ri os as or ga ni za- 
ções se rão.

Pa ra que a re si li ên cia fi nan cei ra se-
ja bem pra ti ca da, as ações em exe cu- 
ção de vem ser ras tre a das. Es tas, no
ca so, po dem ocor rer a par tir de três
abor da gens: me di das de re si li ên cia
econô mi ca e fi nan cei ra (ín di ce de es- 
tres se fi nan cei ro, ín di ce de vo la ti li da- 
de, pai nel fi nan cei ro da cri se); me di-
das de re si li ên cia fi nan cei ra no ní vel
da em pre sa (ín di ce de li qui dez, ín di ce
de ala van ca gem e ín di ce de li qui dez
cor ren te); e trans for ma ção di gi tal (re- 
cei ta do mer ca do e acom pa nha men to
da pre vi são de gas tos com tec no lo- 
gia).

Em um am bi en te de ne gó ci os re- 
ple to de in cer te zas, cer ta men te as
em pre sas ven ce do ras se rão aque las
que in ves ti rem cor re ta men te nos no-
vos te mas emer gen tes e exe cu ta rem
de for ma es tra té gi ca e as ser ti va a prá- 
ti ca da re si li ên cia fi nan cei ra.

CRIS TI A NE MO RA ES
É jor na lis ta, pro fes so ra de co mu ni ca ção e es cri to ra. Fun da -
do ra da CM Co mu ni ca ção Cor po ra ti va. http://www.cris mo -
ra es.com.br

Ta ma nho não é
do cu men to: o di le ma
de quem con tra ta
uma agên cia de
co mu ni ca ção

En con trar uma agên cia “pa ra cha mar de sua”, di vi din do as an- 
gús ti as e an sei os da sua em pre sa, mar ca ou pro du to no que tan ge
à es tra té gia de co mu ni ca ção com o seu pú bli co-al vo, nem sem pre
é uma ta re fa sim ples. As dú vi das, as sim co mo as pos si bi li da des,
são mui tas e um dos ques ti o na men tos mais co muns que sem pre
ve mos de cli en tes no mer ca do é co mo iden ti fi car, en tre as gran- 
des e pe que nas, aque la agên cia de co mu ni ca ção que po de rá, no
fim do dia, ge rar va lor, con fi an ça e cons truir a re pu ta ção de se ja- 
da.

Há quem de fen da que ta ma nho não é do cu men to nes sa de ci- 
são, mas a ver da de é que uma es co lha equi vo ca da po de mi nar o
cres ci men to do seu ne gó cio, re sul tar em per da de tem po e di nhei- 
ro, além de cau sar mui ta dor de ca be ça.

En tão co mo sa ber o ta ma nho ide al pa ra as su as ne ces si da des?
An tes de mais na da, vo cê pre ci sa des cons truir al guns mi tos re la- 
ci o na dos às agên ci as de co mu ni ca ção que ha bi tam o nos so ima- 
gi ná rio, e o pri mei ro de les é a cren ça de que só as agên ci as gran- 
des po dem en tre gar re sul ta dos mais ro bus tos aos seus cli en tes.
Is so não é ver da de!

O por te da agên cia de co mu ni ca ção, as ses so ria de im pren sa ou
re la ções pú bli cas (PR) não é fa tor de ter mi nan te pa ra o su ces so da
sua es tra té gia de co mu ni ca ção. Is so por que o re la ci o na men to
com a im pren sa e in flu en ci a do res não es tá atre la do ao ta ma nho
da equi pe, mas sim à cri a ti vi da de pa ra de sen vol ver pau tas, a con- 
sis tên cia dos con ta tos e, prin ci pal men te, a qua li da de e re le vân cia
das in for ma ções, en tre ou tros fa to res que fa zem do aten di men to
den tro de uma agên cia (in de pen den te do ta ma nho) um di fe ren- 
ci al no ne gó cio do cli en te.

Em ge ral, são pro fis si o nais for ma dos pe las mes mas uni ver si- 
da des, com ex pe ri ên ci as e vi vên ci as se me lhan tes que atu am tan- 
to nas pe que nas, quan to nas gran des agên ci as. O ide al, nes te ca- 
so, é ve ri fi car qual a ex per ti se da agên cia e as com pe tên ci as dos
pro fis si o nais que po de rão lhe aten der. Quan do o as sun to é co mu- 
ni ca ção, es tes são pon tos que po dem im pul si o nar ou atra van car a
sua es tra té gia.

Ou tro con cei to equi vo ca do e mui to co mum é a ideia de que as
agên ci as gran des po dem ofe re cer mais so lu ções e su por te pa ra
seus cli en tes. Na prá ti ca, acon te ce o con trá rio: nas agên ci as me- 
no res, to dos os cli en tes são fun da men tais pa ra a sus ten ta bi li da de
do ne gó cio e, por is so, es ses cli en tes en con tram pro fis si o nais de- 
di ca dos a ti rar o pla no de co mu ni ca ção do pa pel e en tre gar re sul- 
ta dos per so na li za dos.

Mas in de pen den te do por te, ser vi ços e ho ras con tra ta das, ne- 
nhu ma equi pe faz mi la gre quan do os ruí dos de co mu ni ca ção não
es tão ape nas com o pú bli co ex ter no das em pre sas, mas ha bi tam
prin ci pal men te os pro ces sos in ter nos de go ver nan ça.

A pa la vra de or dem é en ga ja men to e, pa ra es sa par ce ria dar
cer to, to dos pre ci sam es tar na mes ma pá gi na e di re ci o na dos pa ra
o mes mo al vo, tan to o aten di men to na agên cia, quan to a in ter fa ce
e, prin ci pal men te, o lí der da em pre sa. É pre ci so tem po e de di ca- 
ção de to dos pa ra co lher re sul ta dos.

A di ca pa ra não “ba ter ca be ça” e fa zer con tra ta ções mais as ser- 
ti vas é não ba li zar es co lhas ape nas pe la apre sen ta ção dos ti mes
co mer ci ais das agên ci as. O im por tan te é iden ti fi car: qual a ex per- 
ti se que aque la agên cia tem no seg men to do seu ne gó cio; a quan- 
ti da de de ho ras ou dis po ni bi li da de de pro fis si o nais es tão sen do
con tra ta das; e se a sua in ter fa ce es tá ca pa ci ta da e tem li ber da de
pa ra tra ba lhar a co mu ni ca ção da sua em pre sa.

Res pon den do a es sas per gun tas vo cê irá per ce ber que é pos sí- 
vel gas tar me nos ou me lhor os re cur sos des ti na dos à con tra ta ção
de agên ci as de co mu ni ca ção, ali nhan do as su as ca pa ci da des in- 
ter nas e de man das de mar ke ting à uma equi pe que re al men te po- 
de rá ves tir a ca mi sa da sua em pre sa. Se vo cê ain da não tem sua
agên cia, sai ba que o in ves ti men to ne la ain da é pe que no per to da
ex po si ção de mí dia que vo cê po de con quis tar, se ti ver con teú do e
en ten der a im por tân cia da re pu ta ção pa ra uma mar ca.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020

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


oimparcial.com.br SAÚDE George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 5

Si nais de aler ta

On de bus car aju da

Setembro Amarelo

Fim do preconceito
é fundamental

O
fim do pre con cei to com do en ças men tais, co- 
mo an si e da de e de pres são, é fun da men tal pa- 
ra a pre ven ção ao sui cí dio. A afir ma ção é da
co or de na do ra-ge ral de Saú de Men tal do Mi- 

nis té rio da Saú de, Dil ma Al ves Te o do ro, e tam bém um
dos aler tas da cam pa nha Se tem bro Ama re lo, que acon- 
te ce es te mês pa ra cons ci en ti za ção e pre ven ção ao sui- 
cí dio.

“O pre con cei to faz as pes so as não bus ca rem aju da.
Mui tas ve zes elas es con dem a do en ça por que o ami go
ou fa mi li ar vai in ter pre tá-las co mo uma pes soa que é
fra ca, que de ve ria re a gir, quan do, na ver da de, ela es tá
ado e ci da”, dis se, em en tre vis ta à Agên cia Bra sil.

Se gun do Dil ma, ao di mi nuir o pre con cei to com es sas
do en ças e o ta bu so bre o as sun to, pes so as que es tão pas- 
san do por al gum so fri men to se sen ti rão mais à von ta de
pa ra pro cu rar aju da pro fis si o nal e ter um di ag nós ti co
ade qua do, pre ve nin do pos sí veis ten ta ti vas de sui cí dio.
Se ja por ra zões re li gi o sas, mo rais ou cul tu rais, ain da há
me do e ver go nha em fa lar aber ta men te so bre o te ma,
que é um pro ble ma de saú de pú bli ca.

Por is so, des de 2014, a As so ci a ção Bra si lei ra de Psi- 
qui a tria (ABP), em par ce ria com o Con se lho Fe de ral de
Me di ci na (CFM), or ga ni za a cam pa nha Se tem bro Ama- 
re lo, que mar ca tam bém o Dia Mun di al de Pre ven ção ao
Sui cí dio, lem bra do ho je (10/9). Cer ca de 12 mil sui cí di os
são re gis tra dos no Bra sil to dos os anos e mais de 1 mi- 
lhão no mun do. De acor do com a ABP, cer ca de 96,8%
dos ca sos es ta vam re la ci o na dos a trans tor nos men tais.
Em pri mei ro lu gar es tá a de pres são, se gui da do trans tor- 
no bi po lar e abu so de subs tân ci as.

A di re to ra do Ins ti tuo Bia Do te, Lu ci nau ra Dió ge nes,
de For ta le za (CE), sen tiu na pe le es se pre con cei to com a
mor te de sua fi lha Be a triz, por sui cí dio, em 2008. “Há
res pos tas que o sui cí dio não traz. Foi mui to im pac tan te
e mais im pac tan te foi o que veio pós-sui cí dio. De pois,
veio a ques tão do jul ga men to, os pre con cei tos, das pes- 
so as tra ta rem o sui cí dio co mo fal ta de Deus, e a fa mí lia
co me çar a se cul par. E nes se pro ces so to do, per ce be mos
que ou tras pes so as no nos so en tor no ti nham pas sa do
por si tu a ção de sui cí dio e nin guém sa bia por que elas si- 
len ci a vam”, dis se.

Após a cri a ção do ins ti tu to, Lu ci nau ra con cluiu a gra- 
du a ção em psi co lo gia e, com a equi pe do Bia Do te, de- 
sen vol ve pro je tos com di ver sos pú bli cos, to dos gra tui- 
tos, co mo aten di men to psi co te rá pi co, pa les tras em es- 
co las, es cu ta es pe ci a li za da, in ter ven ções ur ba nas e
apoio e ori en ta ção pa ra fa mí li as en lu ta das e de pes so as
que fi ze ram ten ta ti va de sui cí dio. O ob je ti vo é sem pre
apon tar os fa to res de ris co do sui cí dio, de pro te ção à
saú de men tal e sen si bi li zar as pes so as pa ra mi ni mi zar
os es tig mas so bre es ses te mas, de for ma ade qua da e res- 
pei to sa.

“Quan do vo cê tem um pro ble ma e não fa la é co mo se
ele não exis tis se. En tão, tra zer luz a es se pro ble ma po de
te mos trar co mo é que ele po de ser mi ni mi za do. O ho- 
mem, por na tu re za, não é sui ci da, o nor mal dos ser hu- 

ma no é que ele se pro te ja. O que faz ele ter a ide a ção sui- 
ci da é exa ta men te por es tar em uma si tu a ção em que o
so fri men to trans bor da e ele não en con tra re cur sos pa ra
sair des sa si tu a ção. E, às ve zes, com o ou tro, com aju da
es pe ci a li za da, ele con se gue en con trar es ses re cur sos”,
ex pli cou Lu ci nau ra.

O Ins ti tu to Bia Do te foi cri a do em 2013 co mo uma
for ma de res sig ni fi car a mor te de Be a triz e, se gun do Lu- 
ci nau ra, pa ra aju dar ou tras pes so as e ou tras fa mí li as
com pre ven ção e pos ven ção ao sui cí dio e na aten ção à
saú de men tal. “A par tir do que ti nha acon te ci do, po de- 
ría mos dar uma res pos ta à so ci e da de e mu dar al gu ma
coi sa. Não tem porquê si len ci ar a mor te de Bia, por que
pa ra si len ci ar a mor te te ria que si len ci ar a vi da, e foi
uma vi da mui to boa, uma vi da que me re cia ser lem bra- 
da.”

A co or de na do ra do Mi nis té rio da Saú de ex pli ca que o
sui cí dio po de ser pre ve ni do e que há si nais que a fa mí li- 
as, os ami gos e pro fes so res po dem per ce ber, co mo o iso- 
la men to, de sin te res se pe las ati vi da des que gos ta va, ir ri- 
ta bi li da de, fal ta de au to cui da do, mú si cas e pu bli ca ções
mais tris tes nas re des so ci ais e dis cur sos que “a vi da es tá
mais di fí cil”. “São si nais que de vem ser ob ser va dos pe la
fa mí lia, por que es se mo men to é de in ter vir, de che gar
per to e con ver sar so bre o as sun to, ori en tar pa ra que a
pes soa bus que uma aju da e se ofe re cer pa ra acom pa- 
nhar”, dis se Dil ma.

Pa ra Lu ci nau ra, es se ti po de in for ma ção é es sen ci al
pa ra pre ven ção e acres cen ta que a aber tu ra ao diá lo go
de ve ser fei ta sem jul ga men tos. “A par tir da mor te de Bia
é que ti ve mos con ta to com o fenô me no sui cí dio. Não
era um te ma pró xi mo, não era pre vis to es sa ques tão de
dar si nais, não sa bía mos que exis ti am es ses si nais. E,
ho je, não per ce bo que Bia ti ves se da do si nais tão evi- 
den tes. Se eu ti ves se es sa in for ma ção na épo ca, tal vez ti- 
ves se per ce bi do”, des ta cou.

Dil ma ex pli ca que o fa tor de mai or ris co pa ra o sui cí- 
dio é um trans tor no men tal, mas que há agra van tes. Se- 
gun do ela, os da dos so bre mor tes por sui cí dio vem se
man ten do es tá veis ao lon go dos úl ti mos anos, com mai- 
or in ci dên cia na po pu la ção jo vem, de 15 a 29 anos, e nos
ido sos.

No ca so dos jo vens, ela ex pli ca que o ris co po de ser
po ten ci a li za do pe lo uso de ál co ol e dro gas, e nos mais
ido sos por ques tões co mo per das de fa mi li a res, do en ças
crô ni cas e mai or res pon sa bi li da de no pro vi men to da fa- 
mí lia. O es tres se cau sa do pe la pan de mia de co vid-19
tam bém po de ser fa tor de ris co pa ra pes so as que já têm
al gum trans tor no ou fun ci o nar co mo ga ti lho pa ra o apa- 
re ci men to.

“Se con si de rar o mo men to que es ta mos vi ven do, não
só a saú de pú bli ca, mas ques tões econô mi cas e so ci ais
tam bém tem um pe so sig ni fi ca ti vo. Os da dos mos tram
que paí ses em si tu a ções de cri se gra ve, de ca la mi da de,

tem um ris co au men ta do de ten ta ti vas de sui cí dio”, dis- 
se.

Por is so, du ran te es se pe río do, o Ins ti tu to Bia Do te
abriu um ca nal de plan tão psi co ló gi co. A di re to ra Lu ci- 
nau ra con ta que a equi pe fez di ver sos aten di men tos de
ur gên cia de pes so as em si tu a ção de cri se, de an si e da de,
de pres são e pâ ni co, in clu si ve al gu mas com ide a ção sui- 
ci da.

Atu al men te, o ca nal es tá fun ci o nan do de ter ça a
quin ta-fei ra, por li ga ção ou What sApp, no nú me ro (85)
99842-0403.

O Mi nis té rio da Saú de tam bém en ten de o sui cí dio co- 
mo uma emer gên cia mé di ca, que pre ci sa de uma in ter- 
ven ção ime di a ta. Por is so, a ori en ta ção é que se bus que
o ser vi ço de ur gên cia e emer gên cia pa ra um pri mei ro
aten di men to e en ca mi nha men to pa ra pro fis si o nal es- 
pe ci a li za do. Há, in clu si ve, in ci a ti vas em al guns es ta dos
on de o Ser vi ço de Aten di men to Mó vel de Ur gên cia – 192
(Sa mu) pos sui equi pes de saú de men tal, co mo no Dis- 
tri to Fe de ral.

A re de pú bli ca pos sui ain da os Cen tro de Aten ção Psi- 
cos so ci al (Caps) e ser vi ços de am bu la tó rio, em uni da des
bá si cas de saú de, que fun ci o nam com equi pes mul ti dis- 
ci pli na res pa ra aten der a po pu la ção.

Na in ter net, é pos sí vel lo ca li zar em si tes es pe ci a li za- 
dos com in for ma ções so bre pre ven ção ao sui cí dio. Além
do si te da cam pa nha Se tem bro Ama re lo, o Mi nis té rio da
Saú de tam bém pos sui car ti lhas e ori en ta ções so bre os
si nais de aler ta e co mo bus car aju da.

O Cen tro de Va lo ri za ção da Vi da (CVV) tam bém re a li- 
za apoio emo ci o nal e de pre ven ção do sui cí dio, e aten de
to das as pes so as que que rem e pre ci sam con ver sar, sob
to tal si gi lo, por te le fo ne, chat e-mail, 24 ho ras por dia,
to dos os di as da se ma na. A li ga ção pa ra o CVV, por meio
do nú me ro 188, é gra tui ta a par tir de qual quer te le fo ne
fi xo ou ce lu lar.

O Ins ti tu to Vi ta Ale re de Pre ven ção e Pos ven ção do
Sui cí dio, com apoio do Go o gle, lan çou es te ano o Ma pa
da Saú de Men tal que traz um guia de aju da e lis ta os ser- 
vi ços pú bli cos dis po ní veis em to do ter ri tó rio na ci o nal,
além de ser vi ços de aco lhi men to e aten di men to gra tui- 
tos ou vo lun tá ri os re a li za dos por or ga ni za ções não-go- 
ver na men tais, ins ti tui ções fi lan tró pi cas, clí ni cas es co la,
en tre ou tros.

Pa ra Lu ci nau ra Dió ge nes, a ques tão do sui cí dio pre ci- 
sa ser tra ta da de for ma mais am pla por ou tros se to res da
so ci e da de e ou tras ci ên ci as além da saú de, co mo so ci- 
ais, econô mi cas e te o ló gi cas. “Pre ci sa mos mu dar o olhar
so bre es sa ques tão pa ra que pos sa re ver be rar em uma
mu dan ça de pa ra dig mas. Ca da pes soa pre ci sa as su mir
es se pa pel de agen te de trans for ma ção, por que não é
um pa pel só da ci ên cia, só das pes so as que tra ba lham
com a saú de men tal, é um pa pel da so ci e da de”, dis se.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020
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Prefeitura de São Luís inicia nova etapa da 
obra de urbanização da Fonte do Bispo

A 
Prefeitura de São Luís deu início, 
nesta semana, à demolição das 
estruturas antigas e precárias de 
quiosques, bares improvisados e 

plataformas de embarque e desembarque 
rodoviários da Fonte do Bispo, que está pas-
sando por um processo de urbanização, 
como parte integrante do programa São 
Luís em Obras colocado em prática pelo 
prefeito Edivaldo Holanda Junior. A Fonte 
do Bispo será transformada em uma área 
de convivência, lazer e entretenimento, 
harmonizando-se à vocação turística do 
Centro Histórico que tem recebido grande 
volume de serviços da Prefeitura. Por meio 
do programa São Luís em Obras o prefeito 
Edivaldo está executando, de forma simul-
tânea, dezenas de intervenções urbanís-
ticas em toda a cidade, como construção 
de praças, mercados públicos, pavimen-
tação de ruas e avenidas, entre outros. Na 
região da Fonte do Bispo, também seguem 
as obras de drenagem profunda.

“Estamos realizando uma verdadeira 
transformação na Fonte do Bispo, como 
há décadas não se via no local, assim como 
está ocorrendo em outros espaços do Cen-
tro, que estão passando por reforma, como 
a Praça João Lisboa e Largo do Carmo, além 
outros que já foram reformados como a 
Praça da Bíblia e o Parque do Bom Menino. 

Vamos devolver para a população e para a 
cidade este espaço totalmente renovado, 
modernizado, com acessibilidade, voltado 
à promoção do turismo e ações empreen-
dedoras, capazes de gerar mais emprego e 
renda”, ressaltou o prefeito Edivaldo.

No caso da Fonte do Bispo, já foi demo-
lida uma das cinco plataformas rodoviárias 
existentes. Também foi iniciada a derrubada 
de vários quiosques e bares improvisados, 
mas este trabalho será executado em eta-
pas, pois os comerciantes estão retirando 
telhas, tábuas e outros materiais que po-

dem ser reaproveitados.
Cerca de 10 boxes já fo-

ram destelhados nos últi-
mos dias e os demais pon-
tos comerciais estão sendo 
desmontados aos poucos. 
Nas áreas mais centrais 

da Fonte do Bispo, no entorno da estátua 
que homenageia o trabalhador, há cerca 
de três construções de alvenaria, em for-
ma de quiosques, cada um deles divididos 
em quatro pontos comerciais, que geral-
mente serviam como bares, locais de ven-
da de bebidas alcoólicas, lanches e refei-
ções improvisadas. Além dos quiosques, 
por todo o perímetro, há dezenas de bo-
xes espalhados, construídos de paredes de 
alvenaria, que estão sendo desmontados 
também, além de pequenos treileres, alguns 
em péssimo estado de conservação, enfer-
rujados e desgastados pelo tempo. Todos 
os 133 comerciantes estão sendo transfe-
ridos, provisoriamente para abrigos que 
foram construídos na área da Passarela do 
Samba. Até o momento, já foram transfe-
ridos 36 comerciantes. O restante deve ser 
realocado nos próximos dias.

“A obra de reforma do terminal e o tra-
balho social seguem em andamento, aten-
dendo às etapas previstas no cronogra-
ma. Com essa revitalização, teremos uma 
área recuperada por meio de projetos ur-
bano e paisagísticos que estimularão a 
população a fazer uso do espaço de ma-
neira agradável. Os comerciantes terão 
condições de trabalhar com dignidade e 
com maiores possibilidades de usufruto 
da área”, destacou o titular da Secretaria 
Municipal de Projetos Especiais (Sempe), 
Gustavo Marques, que está coordenando 
os trabalhos no local.

OUTROS SERVIÇOS

Com a conclusão do remanejamento dos 
comerciantes e ambulantes, as equipes da 
Prefeitura vão isolar a área com tapume e 
concluir todo o processo de demolições 
para execução da obra da praça e do termi-
nal especificamente. Paralelamente a este 
serviço, a Prefeitura está trabalhando no 
aterramento e terraplanagem da obra de 
drenagem profunda, na área ao lado do 
prédio da Justiça Eleitoral e que também 
serve de acesso ao bairro Madre Deus.

Lembrando que, desde fins de agosto, 
houve uma alteração no trânsito local, para 
que seja realizada uma extensão da drena-
gem, uma obra que está avançando pelo 
canteiro central da Avenida Vitorino Freire, 
no trecho que vai da rotatória de acesso à 
Rua das Cajazeiras, seguindo em direção 
ao Ceprama, passando em frente à Passa-
rela do Samba.

Além da drenagem profunda, equipes trabalham na demolição de quiosques e plataformas que serão reconstruídos seguindo novo 
padrão de urbanização da área; obra soma-se a outras que a gestão do prefeito Edivaldo promove no Centro na capital

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos oncológicos, 
necessários na assistência prestada ao Hospital do Câncer do Maranhão Dr. Tarquínio Lopes Filho, 
administrado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA DA ABERTURA: 24/09/2020 às 09h, horário local.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br
O Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e 
www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, 
pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333, Ramal 239.

 
São Luís (MA), 04 de setembro de 2020.

Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 117/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.979/2020 – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 023/2020 – Registro de Preço nº 014/2020. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de BOM JARDIM /MA avisa aos interessados que fará realizar 
Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Presencial - SRP. Tipo de licitação: Menor 
preço, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas 
alterações. Objeto: contratação de empresa responsável de informatizar o setor de arrecadação, através 
de locação dos sistemas abaixo relacionados, específico para gestão pública municipal, com instalação, 
implantação e treinamento dos funcionários, já inclusas alterações legais e manutenções corretivas se 
houverem, incluindo a migração de todos os dados dos sistemas ora em uso. ABERTURA: 24 de setembro 
de 2020, às 08h30min (oito e trinta), no auditório da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, situado na Av. José 
Pedro Vasconcelos, S/N – Centro - BOM JARDIM /MA, onde serão recebidas e abertas os envelopes de 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Considerando o atual momento de pandemia do 
COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de 
máscara, luvas e distanciamento mínimo de 2M (dois metros) entre os presentes na sessão. Maiores 
informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://bomjardim.ma.gov.br/) e também nos dias de 
expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de BOM JARDIM - MA, onde poderão 
ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cplbomjardim-
ma2019@gmail.com. BOM JARDIM - MA, 02 de setembro de 2020. Felipe Pereira Bacelar - Pregoeiro.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2020. A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu – MA, por meio do Pregoeiro Oficial, 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 preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de materiais permanentes a fim de satisfazer as necessida-
des das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA. A realização do certame está prevista para 
o dia 24 de setembro de 2020, às 09h00min – horário 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.buriti-
cupu.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão 
ser obtidos através do e-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 09 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 LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020. A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu – MA, por meio do Pregoeiro Oficial, 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 eventual e futura contratação de empresa para o 
fornecimento de equipamentos e periféricos de informática, e manutenção de equipamentos a 
fim de satisfazer as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Buriticupu/Ma. A 
realização do certame está prevista para o dia 29 de setembro de 2020, às 15h00min – horário 
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, 09 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 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2020. 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 29 de setembro de 2020 na sala da Comissão Permanente de licitações 
cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de base de concreto 
armado com reservatórios em diversas localidades 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. 09 de setembro de 2020. Fabiano de Jesus 
Barbosa Ferreira/ Presidente da CPL.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/MA
ERRATA DE DIA DE LICITAÇÃO. Publicada no Jornal Imparcial 
do dia 08 de setembro de 2020. OBJETO: contratação de 
empresa especializada para aquisição de 02 (duas) ambulân-
cias e aquisição de equipamentos de UTI móvel para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  ONDE SE 
LER: a realizar-se no dia 22/09/2020 às 10h:00 horas. LÊ SE: a 
realizar-se no dia 23/09/2020 às 10h:00 horas. ADJANE 
THAYS LIMA SOUSA – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/MA
ERRATA DE DIA DE LICITAÇÃO. Publicada no Jornal 
Imparcial do dia 08 de setembro de 2020. OBJETO: 
contratação de empresa especializada para forneci-
mento de material de consumo em geral para suprir a 
demanda das secretarias municipais de Nova Olinda 
MA  ONDE SE LER: a realizar-se no dia 22/09/2020 às 
09h:00 horas. LÊ SE: a realizar-se no dia 23/09/2020 às 
09h:00 horas. ADJANE THAYS LIMA SOUSA – Pregoeiro.

Edital De Citação Com Prazo De 20 Dias Processo: 0801338-49.2017.8.10.0026 AÇÃO: Execução De Título Extrajudicial (159) 
Exequente: Banco Do Brasil SA Advotado Exequente: Advogado(s) do reclamante: Mauricio Coimbra Guilherme Ferreira 
Executado: Jefferson Carvalho Barros O Excelentíssimo Senhor Tonny Carvalho Araujo Luz, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. Finalidade Faz Saber a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem, que fica Citada a parte executada Jefferson Carvalho Barros, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo 
de 03 (três) dias, efetuar o pagamento voluntário no valor declinado na inicial de R$ 64.440,43 (sessenta e quatro mil 
quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), devidamente atualizado monetariamente, sob pena de 
penhora em bens de sua propriedade, (nos termos do art. 829, e respectivos parágrafos, da Lei nº 13.105/2015(Código de 
Processo Civil) ou para querendo apresentar(em) embargos, no prazo de 15 dias (CPC/15, art.915). Fixo os honorários 
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor executado(CPC/15, art. 827), alertando que, caso o executado faça o 
pagamento do débito no prazo aludido, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º, art.827, CPC/15). E para que chegue 
ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será fixado no lugar de 
costume, nos termos da petição inicial e despacho prolatado nos autos da Ação em epígrafe. Fica a parte advertida que, em 
caso de revelia, será nomeado curador especial. O que se Cumpra nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente 
nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Balsas Estado do Maranhão, aos 17 de agosto de 2020 K-11/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº. 06.439.988/0001-76
E-mail: cplviana2017@gmail.com

AVISO DE ADIAMENTO 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Viana-MA, 
torna público que por motivos supervenientes, RESOLVE adiar a seguinte 
licitação: Tomada de Preços nr 08/2020, marcada anteriormente para o dia 
17/09/2020, às 9hs, fica adiada para o dia 25/09/2020 às 9hs, nos termos da Lei 
nº 8666/93. Anna Karollini Everton Marinho Sampaio. Presidente da Comissão 
de Licitação. 09 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 13/2020 A Prefeitura Municipal de 
Brejo de Areia/MA, CNPJ: 01.612.318/0001-96, através da CPL, torna público para conheci-
mento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
13/2020 sob a forma de Registro de Preços, objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços em exames laboratoriais e correlatos para suprir 
a demanda da secretaria de saúde do município de Brejo de Areia/MA, na forma da Lei nº 
10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiaria-
mente, no que couberem as disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie durante o exercício de 2020, no dia 
25/09/2020 às 09:00 horas.  LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - 
Centro Brejo de Areia /MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, 
em horário comercial das 08:00h às 12:00h.  Brejo de Areia/MA 08 de setembro de 2020. 
EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial
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A Companhia Nacional de Abastecimento diz que isso ocorrerá por conta da decisão do
governo federal de facilitar a importação de arroz

Pre ço do ar roz su biu 19,25% em 2020

Im por ta ção

PRÓXIMAS SEMANAS

Conab diz que preço
de arroz deve cair

A
dis pa ra da de pre ços do ar roz
não se rá du ra dou ra. A Com- 
pa nhia Na ci o nal de Abas te ci- 
men to (Co nab) acre di ta que

os pre ços cai am já nas pró xi mas se- 
ma nas, por con ta da de ci são do go- 
ver no fe de ral de fa ci li tar a im por ta ção
de ar roz.

“A de ci são de ze rar a Ta ri fa Ex ter na
Co mum (TEC) de ve cri ar um no vo te- 
to de pre ços, abai xo do pa ta mar atu al.
Acre di ta mos que a isen ção da TEC se- 
rá pre ci fi ca da pe lo mer ca do no cur to
pra zo e que as co ta ções si gam uma
tra je tó ria de es ta bi li da de, com ten- 
dên cia de que da nas pró xi mas se ma- 
nas”, ava li ou, nes ta quin ta-fei ra (10),
o di re tor-pre si den te da Co nab, Gui- 
lher me Bas tos.

A de ci são de ze rar a TEC, per mi tin- 
do a im por ta ção li vre de ta ri fas de 400
mil to ne la das de ar roz, foi anun ci a da
nes sa quar ta-fei ra (9) pe lo go ver no fe- 
de ral. A me di da é uma res pos ta à re- 
cen te es ca la da de pre ços do ar roz,
que tem in co mo da do con su mi do res
de to do o país e tam bém o pre si den te
Jair Bol so na ro.

Se gun do o Ins ti tu to Bra si lei ro de
Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), o ar roz
já fi cou 19,25% mais ca ro nes te ano. A
al ta ocor re mes mo em meio à ele va- 
ção de 6,7% da pro du ção na ci o nal de
ar roz, que che gou a 11,2 mi lhões de
to ne la das na sa fra 2019/2020, se gun- 
do a Co nab.

Is so ocor reu por que o con su mo in- 
ter no de ar roz tam bém su biu, já que

as pes so as es tão fa zen do mais re fei- 
ções em ca sa na pan de mia de co vid-
19 e as fa mí li as de bai xa ren da es tão
mais ap tas a abas te cer a des pen sa de- 
vi do ao in cre men to de ren da cau sa do
pe lo au xí lio emer gen ci al.

Mas tam bém por con ta

da ele va ção das

ex por ta ções bra si lei ras.

Se gun do a Co nab, en tre

mar ço e agos to des te

ano, as ex por ta ções

su pe ra ram as

im por ta ções de ar roz

em 883,2 mil to ne la das,

o que aca bou re du zin do

a ofer ta e au men tan do

os pre ços in ter nos do

ar roz.

A Co nab tam bém pro je ta, con tu do,
uma de sa ce le ra ção des sas ex por ta- 
ções. Pa ra os pró xi mos me ses, a pre vi- 
são é de um dé fi cit de 483,2 mil to ne- 

la das – re sul ta do da im por ta ção de
cer ca de 671,6 mil to ne la das e da ex- 
por ta ção de “ape nas” 188,4 mil to ne- 
la das. Afi nal, o Bra sil vai po der im por-
tar ar roz li vre de ta ri fas e as in dús tri as
de be ne fi ci a men to já ava li am que é
mais ba ra to com prar do ex te ri or do
que dos pro du to res in ter nos.

“O pre ço in ter no já ul tra pas sa a pa- 
ri da de de im por ta ção dos prin ci pais
mer ca dos pro du to res. Já há um in ten- 
so mo vi men to das in dús tri as de be ne- 
fi ci a men to na bus ca dos pro du tos do
mer ca do in ter na ci o nal”, ex pli cou
Bas tos. Ele acres cen tou que es se mo- 
vi men to tam bém de ve fa zer com que
as co ta ções ele va das “per cam sus ten- 
ta ção no mé dio pra zo”.

Bas tos des ta ca, por sua vez, que a
re du ção de pre ços, se con fir ma da,
não de ve re du zir a ren ta bi li da de dos
pro du to res de ar roz. “Es ti ma mos que,
mes mo com o alí vio nas co ta ções, os
pre ços ain da de vem se man ter re mu- 
ne ra do res e tra zer de vol ta a mar gem
de lu cra ti vi da de dos pro du to res de ar- 
roz”, afir mou o di re tor-pre si den te da
Co nab.

A ex pec ta ti va é, por tan to, que es se
cho que do ar roz tam bém te nha efei- 
tos no lon go pra zo, in flu en ci an do os
pro du to res na ci o nais a ele var a área
de di ca da à pro du ção do grão em
2021, após anos de re tra ção da área
plan ta da de ar roz. “A Co nab es ti ma
um au men to da co lhei ta no pró xi mo
ano pa ra o pa ta mar de 12 mi lhões de
to ne la das, o que re pre sen ta um vo lu- 
me 7,2% mai or”, con tou Bas tos.

Mapa diz que alta  é importante para o produtor

ARROZ TEVE UMA ALTA DE QUASE 20% NO ANO DE 2020

O di re tor do De par ta men to de Co- 
mer ci a li za ção e Abas te ci men to do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to (Ma pa), Sil vio Far ne- 
se, ten tou mi ni mi zar a re cen te es ca la- 
da de pre ços do ar roz. Ele ale gou que
o Bra sil não cor re ris co de de sa bas te- 
ci men to e pas sa “ape nas” por um mo- 
men to de pre ço al to, que, ape sar de
pe sar no bol so dos bra si lei ros, se rá
be né fi co pa ra os pro du to res e pa ra o
de sen vol vi men to da agro pe cuá ria
bra si lei ra.

“No mo men to pre sen te, por uma
ques tão de de se qui lí brio en tre ofer ta
e de man da no ar roz, es ta mos so fren- 
do di fi cul da de na ques tão do pre ço.
Mas é sem pre sau dá vel lem brar que
não es ta mos com fal ta de pro du to. Es- 
ta mos ape nas com um mo men to de
pre ço al to pe la pró pria con jun tu ra,
mui to mo ti va do pe las ex por ta ções”,
afir mou Sil vio Far ne se, nes ta quin ta-
fei ra (10/9), du ran te a apre sen ta ção
do Le van ta men to de Grãos da Com- 
pa nhia Na ci o nal de Abas te ci men to
(Co nab).

Far ne se dis se ain da que

é “mui to sau dá vel que

os mer ca dos flu am

nor mal men te e que

acon te ça pa ra o

pro du tor a pos si bi li da de

de au men to de ren da”. 

“O mun do não aca ba rá em 2020.
Te mos no ano que vem e nos pró xi- 
mos anos que con tar com os pro du to- 
res pa ra abas te cer nos sas me sas. E
lem bra mos que o lu cro é sem pre o
me lhor adu bo pa ra as ati vi da des, na
agri cul tu ra não é di fe ren te. Por tan to,
a ren ta bi li da de que o se tor con se gue
ob ter nes se mo men to é mui to im por- 
tan te pa ra que is so ro bus te ça o se tor
pro du ti vo”, acres cen tou.

Ele su ge riu, en tão, que es se mo- 
men to po de fa vo re cer a am pli a ção da

pro du ção na ci o nal de ar roz. A Co nab,
por exem plo, já pro je ta um au men to
de 12% na pró xi ma sa fra de ar roz. “Te- 
mos na agri cul tu ra um gran de sus ten- 
tá cu lo da eco no mia bra si lei ra, no em- 
pre go, na ques tão am bi en tal, so ci al. É
im por tan te que o se tor se ja mais for- 
te”, des ta cou o re pre sen tan te do Ma- 
pa, de fen den do que o mo men to não
de ve ser de pâ ni co, mas de se re ni da- 
de.

Far ne se tam bém ga ran tiu que não
ha ve rá de sa bas te ci men to. Ele ex pli- 
cou que, en quan to a pró xi ma sa fra
não che ga, se rá pos sí vel su prir a de-
man da in ter na por meio da im por ta-
ção de ar roz, que foi fa ci li ta da, nes sa
quar ta-fei ra (9/9), por meio da isen- 
ção de ta ri fas pa ra a im por ta ção de
até 400 mil to ne la das de ar roz.

Ele des ta cou que a me di da te ve a
par ti ci pa ção do Mi nis té rio da Agri cul-
tu ra, que es tá olhan do “com mui to
cui da do” pa ra es sa si tu a ção do ar roz.
“Nós co mo Ma pa es ta mos fa zen do o
que se ja pos sí vel”, afir mou.

MEIO AMBIENTE

Os danos do fogo no
Pantanal

QUEIMADAS NA REGIÃO AFETAM PLANTAS E ANIMAIS

Ja ca rés quei ma dos, ve ge ta ção re du zi da a cin zas, cha- 
mas que de vas tam tu do ao seu re dor: o Pan ta nal bra si- 
lei ro en fren ta uma ca tás tro fe sem com pa ra ção, com da- 
nos ir re pa rá veis pa ra a di ver si da de da mai or área úmi da
tro pi cal do pla ne ta. “Es ses even tos ex tre mos acon te cem
pe ri o di ca men te, mas um even to tão ex tre mo quan to es- 
se ain da não ti nha vis to, e es tou aqui há 20 anos”, dis se à
AFP o di re tor do Ins ti tu to SOS Pan ta nal, Fe li pe Di as.

Cer ca de 2,3 mi lhões de hec ta res des ta pla ní cie do
cen tro-oes te do Bra sil, com al gu mas par tes no Pa ra guai
e na Bo lí via, fo ram con su mi dos pe lo fo go des de o iní cio
do ano, de acor do com da dos co le ta dos pe la Uni ver si- 
da de Fe de ral do Rio de Ja nei ro (La sa-UFRJ).

Os sa té li tes do Ins ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Es pa- 
ci ais (IN PE) de tec ta ram 12.567 fo cos de in cên dio des de
ja nei ro, mais do que os de 2018 e 2019 jun tos, e tam bém
um nú me ro mai or do que o de 2005, que até ago ra cum- 
pria o pa pel de ano re cor de (12.536 fo cos), mais de três
me ses an tes do fim do ano. Por trás des ses nú me ros,
exis te um ver da dei ro mas sa cre da bi o di ver si da de.

“Pouquís si mos ani mais so bre vi vem, o fo go cau sa es- 
tra gos fa tais. Pa ra os que con se guem, as se que las são
mui to gra ves (…), ou mor rem de se de e fo me”, ex pli ca
Ju li a na Ca mar go, pre si den te da AM PA RA Ani mal, uma
ONG que ten ta sal var es pé ci es em ris co de ex tin ção.
“Mui tas pes so as que es tão no cam po nos di zem: não
tem o que fa zer, vai quei mar tu do”, acres cen ta.

Mui tos vo lun tá ri os che gam em au xí lio dos bom bei- 
ros. São prin ci pal men te mo ra do res lo cais que vi vem do
eco tu ris mo. A re gião re ce be vi si tan tes de to do mun do
que ad mi ram, em pe que nas em bar ca ções, ja ca rés e ca- 
pi va ras das áre as inun da das. Nem mes mo o en vio do
Exér ci to em agos to con se guiu con tro lar os in cên di os.

Nes ta se ma na, as cha mas che ga ram ao par que na tu- 
ral En con tro das Águas, per to da fron tei ra com o Pa ra- 
guai, con si de ra do o lar da mai or po pu la ção de on ças-
pin ta das do mun do.

AMIZADE

Livro conta conversas de
Trump e Kim Jong-un

O lí der da Co reia do Nor te, Kim Jong-un, re cor reu a
uma pro sa ba ju la do ra nas car tas que es cre veu pa ra for- 
jar sua re la ção di plo má ti ca com Do nald Trump – re ve la
um no vo li vro so bre o pre si den te dos Es ta dos Uni dos.

A re la ção pes so al en tre os dois go ver nan tes se tor nou
cru ci al na con du ção di plo má ti ca do con ta to en tre
Washing ton e Pyongyang, que pas sou dos in sul tos mú- 
tu os e ame a ças de guer ra a uma de cla ra ção de amor de
Trump.

“Ra ge”, do jor na lis ta Bob Wo odward, do jor nal The
Washing ton Post, re ve la 25 car tas en tre os dois lí de res,
nas quais Kim usa pa la vras exa ge ra das pa ra elo gi ar
Trump, en quan to os dois es ta be le ci am uma ami za de in- 
co mum. Di ri gin do-se a Trump co mo “Sua Ex ce lên cia”,
as car tas de Kim es tão re ple tas de lin gua gem li son jei ra e
de co men tá ri os pes so ais, de acor do com as trans cri ções
do li vro apre sen ta das pe lo ca nal CNN.

“Mes mo ago ra, não pos so es que cer o mo men to da
his tó ria quan do aper tei com fir me za a mão de Sua Ex ce- 
lên cia no be lo e sa gra do lo cal, en quan to o mun do in tei- 
ro ob ser va va com gran de in te res se e es pe ran ça de re vi- 
ver a hon ra da que le dia”, es cre veu Kim a Trump no dia
de Na tal de 2018, após sua pri mei ra reu nião em Sin ga- 
pu ra.

Foi o pri mei ro en con tro en tre um lí der nor te-co re a no
e um pre si den te dos Es ta dos Uni dos e, mes mo de pois
do fra cas so da se gun da reu nião em Ha nói, Kim des cre- 
veu o en con tro de Sin ga pu ra co mo “um mo men to de
gló ria que per ma ne ce co mo uma re cor da ção pre ci o sa”.

“Tam bém acre di to que a pro fun da e es pe ci al ami za- 
de en tre nós fun ci o na rá co mo uma for ça má gi ca”, es cre- 
veu Kim em uma cor res pon dên cia de ju nho de 2019.

Três se ma nas mais tar de, os dois se reu ni ram em um
en con tro pla ne ja do com pou ca an te ce dên cia na Zo na
Des mi li ta ri za da que di vi de a pe nín su la da Co reia.

An tes do en con tro, Trump es cre veu ao nor te-co re a no
que eles com par ti lha vam um “es ti lo úni co e uma ami za- 
de es pe ci al”.

“Ape nas vo cê e eu, tra ba lhan do jun tos, po de mos re- 
sol ver os pro ble mas en tre nos sos dois paí ses e ter mi nar
com qua se 70 anos de hos ti li da de”, es cre veu Trump.
“Se rá his tó ri co!”, acres cen tou.

Mas os es for ços pa ra a des nu cle a ri za ção da Co reia do
Nor te não apre sen ta ram re sul ta dos após a reu nião de
Sin ga pu ra. Co man dan tes do ser vi ço de In te li gên cia dos
Es ta dos Uni dos ad ver ti ram que é pou co pro vá vel que
Pyongyang en tre gue su as ar mas nu cle a res em al gum
mo men to.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020

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


NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Comunicação da UFMA: 50 anos

Se gue até o dia 2 de ou tu bro, a cam pa nha
de do a ção de san gue do Pro je to DO AR, pro-
mo vi da pe lo De par ta men to de Co mu ni ca-
ção So ci al da UF MA. A fi na li da de é in cen ti- 
var a do a ção de san gue aos pa ci en tes dos
hos pi tais pú bli cos de São Luís, por meio do
Cen tro de He ma to lo gia e He mo te ra pia do
Ma ra nhão — He mo mar. A ação, ini ci a da on-
tem, mar ca as co me mo ra ções dos 50 anos
do cur so de Co mu ni ca ção da UF MA.

Netflix na liderança

De acor do com da dos di vul ga dos em
agos to pe la Berns tein Re se ar ch, em pre sa de
pes qui sa dos Es ta dos Uni dos, a Net flix ba- 
teu, pe la pri mei ra vez, o nú me ro de as si nan-
tes da TV Pa ga no Bra sil. Se gun do a Berns-
tein, que faz apu ra ções di ri gi das a in ves ti do- 
res em Bol sa de Va lo res, o ser vi ço de stre a- 
ming já ul tra pas sou a mar ca dos 17 mi lhões
de as si nan tes no Bra sil. O país fi ca atrás ape- 
nas dos Es ta dos Uni dos.

O di re tor te sou rei ro da OAB/MA
fez a en tre ga de 3 sa las de vi de o con -
fe rên cia pa ra a ad vo ca cia que atua
nas sub se ções de Ba ca bal, Ti mon e
San ta Inês. As no vas es tru tu ras fa -
zem par te de uma sé rie de in ves ti -
men tos que a Sec ci o nal Ma ra nhen se
vem fa zen do pa ra opor tu ni zar aos
pro fis si o nais a es tru tu ra ne ces sá ria
pa ra o exer cí cio de seu tra ba lho de
for ma se gu ra. Os no vos es pa ços fo -
ram en tre gues com mó veis, equi pa -
men tos tec no ló gi cos e aces so à In -
ter net. Na fo to, o di re tor te sou rei ro
da OAB/MA, Kaio Sa rai va, faz a en -
tre ga da sa la de vi de o con fe rên cia
pa ra a pre si den te da Sub se ção de Ba -
ca bal, An dreia Fur ta do.

Cha ma-se “Sim ples
As sim”, o no vo pro gra -
ma de An gé li ca, que
es treia na Glo bo em 10
de ou tu bro. Em seu no -
vo pro gra ma, que tem
di re ção-ge ral de Ge ni -
nho Si mo net ti, a apre -
sen ta do ra nos con vi da
a re fle tir so bre te mas
uni ver sais, di vi din do e
con tan do bo as his tó ri -
as de pes so as anô ni -
mas e fa mo sas, sem -
pre atra vés de um
olhar em pá ti co, bem-
hu mo ra do e sem jul ga -
men tos.

Mú si ca e so li da ri e da de
in cre men tam a re cei ta
da Rio Sun set Li ve,
even to con fir ma do pa -
ra es te do min go, 13, às
17h, com trans mis são
pe lo ca nal ofi ci al da
du pla ser ta ne ja Fer -
nan do e Fran co no
YouTube. Even to so li -
dá rio se rá co man da do
pe la du pla Fer nan do e
Fran co, com a pre sen -
ça de Mi sa el Cost ta,
Thaís Mo re no, Ki ka
Bit ten court e a ban da
Swit ch 14; o con vi da do
es pe ci al se rá o can tor
Mi cha el Wesley

Clube Spazio Mateus

Se vo cê gos ta de no vi da des e des con tos, é
bom se pre pa rar pa ra uma no tí cia in crí vel: o
Spa zio Ma teus lan ça o Clu be Spa zio, com vá ri as
van ta gens em cur sos, har mo ni za ções, even tos
ex clu si vos e lan ça men tos dos pro du tos do em- 
pó rio. Pa ra fa zer par te, bas ta aces sar o si te
www.spa zi o ma teus.com.br e fa zer a ins cri ção,
de for ma rá pi da e gra tui ta. No Ma teus App tam- 
bém é pos sí vel acom pa nhar to das as no vi da des
do Clu be Spa zio. Bas ta fa zer o ca das tro no apli- 
ca ti vo pa ra ter aces so au to má ti co às pro mo ções
fei tas ex clu si va men te pa ra cli en tes do Clu be.

Réveillon 2021 no Rio

A ideia da Ri o tur pa ra o Ré veil lon 2021 da Ci- 
da de Ma ra vi lho sa é que os prin ci pais pon tos tu- 
rís ti cos do Rio de Ja nei ro te nham atra ções mu si- 
cais, de gran des ar tis tas da ce na na ci o nal e in- 
ter na ci o nal, e acen di men to de lu zes a la ser de
efei tos vi su ais. 

Por tan to, o even to da vi ra da de 2020 pa ra
2021 não te rá pre sen ça de pú bli co, co mo tra di-
ci o nal men te acon te ce, e se rá trans mi ti do ao vi- 
vo pe la in ter net no ca nal ofi ci al da Em pre sa de
Tu ris mo no Mu ni cí pio no Youtube, com in tér- 
pre tes de li bras em to das as apre sen ta ções. 

Feira de Artesanato

Va lo ri zan do a pro du ção dos pe que nos ne gó- 
ci os e fa vo re cen do a eco no mia cri a ti va, o Sesc
Ma ra nhão (Sis te ma Fe co mér cio) es tá se le ci o- 
nan do ar te sãos in te res sa dos em par ti ci par da I
Fei ra de Ar te sa na to e Em pre en de do ris mo On-li- 
ne. 

A con vo ca tó ria con tem pla a se le ção de 30
(trin ta) ar te sãos in di vi du ais, com su as res pec ti- 
vas pro du ções, pa ra a di vul ga ção de tra ba lhos
em am bi en te vir tu al. 

As ins cri ções se rão re a li za das ex clu si va men- 
te pe lo link abre.ai/fei ra de ar te sa na to sesc

Pra curtir

O Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão con vi da
jor na lis tas pa ra en -
tre vis ta co le ti va so bre
inqué ri to do du plo
ho mi cí dio dos pais do
de pu ta do fe de ral Cle -
ber Ver de. 

Se rá nes ta sex ta-fei -
ra, 11, às 9h,  no Au di -
tó rio da Se de das
Pro mo to ri as da Ca pi -
tal (Ca lhau)

Após a con clu são das
in ves ti ga ções do du -
plo ho mi cí dio de Gra -
ça Cor dei ro Men des e
Je suí no Ver de, pais do
de pu ta do fe de ral Cle -
ber Ver de, o MP MA
ofe re ce rá a de nún cia
dos en vol vi dos no cri -
me.

O car na va les co Mil -
ton Cu nha (@mil ton -
cu nha o fi ci al) re ce be
o do cu men ta ris ta
Val mir Mo ra tel li
(@vmo ra tel li) em li ve
nes te do min go, 13, a
par tir das 20h30, no
Ins ta gram.

O ba te-pa po é so bre o
lon ga-me tra gem di -
ri gi do pe lo con vi da do
“30 Di as – Um Car na -
val en tre a ale gria e a
de si lu são” (te a ser),
que des cor ti na a cri se
po lí ti ca, ide o ló gi ca e
fi nan cei ra por qual as
Es co las de Sam ba
atra ves sam no Rio de
Ja nei ro.

Na úl ti ma quar ta-fei -
ra, 9, a GOL Li nhas
Aé re as, anun ci ou a
ope ra ção de 1.554 vo -
os e 224 mil cli en tes
trans por ta dos en tre
os di as 3 a 8 de se -
tem bro, de vi do ao fe -
ri a do da In de pen dên -
cia do Bra sil no úl ti -
mo dia 7.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020
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Empresário, dono de uma pizzaria, Eduardo Viegas, de 39 anos, foi morto a tiros por um
médico veterinário de uma clínica do bairro Monte Castelo, em São Luís

CRIME MONTE CASTELO

Polícia Civil espera
depoimento de suspeito

O
mé di co ve te ri ná rio, prin ci- 
pal sus pei to de ter as sas si- 
na do o em pre sá rio, Edu ar- 
do Vi e gas, de 39 anos, de ve 

se apre sen tar ho je, sex ta-fei ra (11), na 
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e 
Pro te ção a Pes soa (SHPP), lo ca li za da 
na Bei ra-Mar, em São Luís.

A in for ma ção da apre sen ta ção do 
sus pei to à po lí cia foi da da pe lo ad vo- 
ga do do mé di co ve te ri ná rio, que até 
en tão con ti nua fo ra gi do. O sus pei to 
en ca mi nhou o ad vo ga do até a SHPP 
na ma nhã de on tem, quin ta-fei ra (10), 
pa ra pe gar os da dos que fo ram apu ra- 
dos até ago ra pe la Po lí cia Ci vil.

De acor do com o su pe rin ten den te 
da SHPP, Lú cio Reis, e se gun do os de- 
poi men tos ou vi dos por pes so as que 
tes te mu nha ram o cri me, o mé di co ve- 
te ri ná rio já es ta va há cin co anos co mo 
co la bo ra dor da em pre sa. Ele não tem 
pas sa gem pe la po lí cia e sem pre te ve 
um bom re la ci o na men to com os fun- 
ci o ná ri os e cli en tes da cli ni ca on de 
tra ba lha va. “Os de poi men tos apon- 
tam que a ar ma usa da no cri me era 
de le, ape sar dos fun ci o ná ri os e pro- 
pri e tá ri os di ze rem que nun ca vi ram 
ele com es sa ar ma de fo go, e por is so 
po de ser que se ja uma ar ma clan des- 
ti na”, dis se o de le ga do Lú cio Reis.

O de le ga do afir mou tam bém que 
to da ce na do cri me foi gra va da por câ- 
me ras de se gu ran ça. O pro pri e tá rio 
da cli ni ca foi ou vi do e tem co la bo ra do 
com a in ves ti ga ção. Ou tras pes so as 
tam bém vão ser ou vi das.

Clí ni ca emi te no ta
“A Pron to clí ni ca Ve te ri ná ria vem a 

pú bli co es cla re cer os fa tos ocor ri dos 
em su as de pen dên ci as, na da ta de 
09/09/2020, que

En ten da o ca so

EDUARDO VIEGAS FOI MORTO COM VÁRIOS TIROS NA NOITE DA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA

vi ti mou o Sr. Edu ar do Vi e gas. O fa to 
ocor reu por vol ta de 19:40 e te ve co mo 
au tor o mé di co ve te ri ná rio Da ni el Lei- 
te, pres ta dor de ser vi ços da em pre sa. 
As po lí ci as ci vil e mi li tar fo ram aci o- 
na das e com pa re ce ram ao lo cal. Os 
pro pri e tá ri os não es ta vam na clí ni ca 
no mo men to do cri me, mas se des lo ca- 
ram pa ra pres ta ção de to das as in for- 
ma ções, ten do si do dis po ni bi li za das 
as ima gens do cir cui to de câ me ras, que 
es tão em po der da Po lí cia Ci vil, bem 
co mo os fun ci o ná ri os pre sen tes do mo- 
men to da ocor rên cia com pa re ci do à 
de le ga cia pa ra pres ta ção de es cla re ci- 
men tos. Nes te mo men to, a Em pre sa, 
em no me de seus pro pri e tá ri os e fun ci- 
o ná ri os, pres ta con do lên ci as e so li da- 
ri e da de à fa mí lia da vi ti ma dis po ni bi- 
li zan do-se, des de ja, a pres tar to do o 
aten di men to ne ces sá rio nes se mo men- 
to de lu to.”

Na noi te da úl ti ma quar ta-fei ra (9), 
um do no de uma piz za ria, iden ti fi ca- 

do co mo Edu ar do Vi e gas, de 39 anos, 
foi mor to a ti ros por um mé di co ve te- 
ri ná rio em clí ni ca no Mon te Cas te lo.

Os de poi men tos 

apon tam que a ar ma 

usa da no cri me era de le, 

ape sar dos fun ci o ná ri os 

e pro pri e tá ri os di ze rem 

que nun ca vi ram ele 

com es sa ar ma de fo go, e 

por is so po de ser que se ja 

uma ar ma clan des ti na

SAU LO DU AI LI BE

Ido so es tu pra dor

VIANA

Pai é preso suspeito
de estuprar a filha

A DENÚNCIA DO ABUSO  FOI FEITA PELO CONSELHO TUTELAR

Em Vi a na, a Po lí cia Ci vil, por meio da 6ª De le ga cia Re- 
gi o nal da ci da de, deu cum pri men to a man da do de pri- 
são tem po rá ria em des fa vor de um pai, que é sus pei to
de es tu pro da pró pria fi lha.

A in ves ti ga ção se ini ci ou após in for ma ções apre sen- 
ta das pe lo Con se lho Tu te lar des se mu ni cí pio e, após co- 
le ta dos os ele men tos de in for ma ção in di ca ti vos do cri- 
me e da au to ria do abu so se xu al, o de le ga do de po lí cia
re pre sen tou pe la pri são do sus pei to, que foi cum pri da,
no mu ni cí pio de Vi a na.

Após as me di das em se de de De le ga cia de Po lí cia, o
sus pei to foi en ca mi nha do ao sis te ma pe ni ten ciá rio, on- 
de fi ca rá à dis po si ção da jus ti ça.

O Plan tão da 13ª De le ga cia Re gi o nal de Pre si den te
Du tra, deu cum pri men to a man da do de pri são tem po- 
rá ria de um ido so que sus pei to de ter es tu pra do uma cri- 
an ça de 7 anos, na ci da de Tun tum.

A mãe da cri an ça le vou o ca so ao co nhe ci men to da
Po lí cia Ci vil de Pre si den te Du tra, na ma nhã do úl ti mo
sá ba do (5), quan do ime di a ta men te se ini ci a ram os atos
de in ves ti ga ção, que cul mi na ram na iden ti fi ca ção da
au to ria, no mes mo dia. O de le ga do Plan to nis ta re pre- 
sen tou pe la pri são do sus pei to, cu jo man da do foi ex pe- 
di do e cum pri do.

O sus pei to, que foi apon ta do co mo ten do abu sa do se- 
xu al men te da cri an ça em dois epi só di os dis tin tos, foi lo- 
ca li za do e cap tu ra do, e es tá à dis po si ção da Jus ti ça na
Uni da de Pri si o nal de Pre si den te Du tra.

Ope ra ção Fra ter ni da de

TIMBIRAS

Viatura da Polícia Civil capota

Uma vi a tu ra da Po lí cia Ci vil ca po tou na
MA-026, pró xi mo a Tim bi ras, in te ri or do
Ma ra nhão. 

De acor do com in for ma ções, qua tro po- 
li ci ais es ta vam na vi a tu ra no mo men to do
aci den te.

Se gun do a as ses so ria da Po lí cia Ci vil, os
po li ci ais par ti ci pa ram da Ope ra ção Fra ter- 
ni da de e vol ta vam pa ra Co dó quan do
acon te ceu o aci den te. 

A po lí cia ain da afir mou que ne nhum
dos ocu pan tes do car ro ti ve ram fe ri men tos
gra ves e es tão bem. Os po li ci ais es ta ri am
par ti ci pan do de uma ope ra ção, de no mi na- 

da Fra ter ni da de.

A ope ra ção Fra ter ni da de, de fla gra da na
ma dru ga da de on tem, quin ta-fei ra (10), te-
ve o ob je ti vo de cum prir man da dos de pri- 
são e bus ca do mi ci li ar em des fa vor de sus- 
pei tos em en vol vi men to com o trá fi co de
dro gas na ci da de.

Se gun do a Po lí cia Ci vil, fo ram efe tu a dos
22 man da dos de pri são, além de 6 au tu a- 
ções em fla gran te pe los cri mes de trá fi co
de dro gas, pos se ile gal de ar ma de fo go e
uso de do cu men to fal so.

COROATÁ

Operação prende três irmãos

A POLÍCIA EFETUOU MAIS DE  20 MANDADOS DE PRISÃO, ALÉM DE 6 AUTUAÇÕES EM FLAGRANTE

Três ir mãos es tão en tre sus pei tos pre- 
sos em uma gran de ope ra ção da Po lí cia
Ci vil em Co ro a tá e re gião. A ope ra ção Fra- 
ter ni da de, de fla gra da na ma dru ga da de
on tem, quin ta-fei ra (10), te ve o ob je ti vo
de cum prir man da dos de pri são e bus ca
do mi ci li ar em des fa vor de sus pei tos em
en vol vi men to com o trá fi co de dro gas na
ci da de.

Ain da se gun do in for ma ções di vul ga- 
das pe la Po lí cia Ci vil, fo ram efe tu a dos ou- 
tros 22 man da dos de pri são, além de 6 au- 
tu a ções em fla gran te pe los cri mes de trá- 
fi co de dro gas, pos se ile gal de ar ma de fo- 
go e uso de do cu men to fal so.

As in ves ti ga ções da De le ga cia de Po lí- 
cia Ci vil da co mar ca de Co ro a tá, em con- 
jun to com a Se narc, vi sa ram de sar ti cu lar
o es que ma de trá fi co co man da do pe los
três sus pei tos.

Cer ca de 100 po li ci ais ci vis fi ze ram par- 
te da ope ra ção, sen do es tes agen tes da SP- 

CI, Se narc, SEIC e GRT. Os sus pei tos pre- 
sos fo ram en ca mi nha dos a uni da de pri si- 
o nal lo cal, on de fi ca rão à dis po si ção do
Po der Ju di ciá rio da Co mar ca de Co ro a tá.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020
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Certame é destinado ao preenchimento de 159 vagas ofertadas à profissionais de todos
os níveis de escolaridade. As oportunidades são para várias secretarias municipais

• Se cre ta ria Mu ni ci pal de Ad mi nis -
tra ção: Au xi li ar de pe drei ro (1); Au xi -
li ar de ser vi ços ge rais (3); Ele tri cis ta
(1); Mo to ris ta ca te go ria D (1); Pe drei -
ro (1); Téc ni co em me câ ni ca de veí cu -
los (1); Téc ni co em ope ra dor de car re -
ga dei ra (1); Téc ni co em ope ra dor de
mo to ni ve la do ra (1); Téc ni co em ope -
ra dor de re tro es ca va dei ra (1); Vi gia
(3); Agen te ad mi nis tra ti vo (3); Agen te
de trân si to (2); Au xi li ar de con ta bi li -
da de (2); Fis cal de obras e pos tu ra (1);
Fis cal de tri bu tos (3); Téc ni co de con -
ta bi li da de (2); As ses sor ju rí di co (1);
Au di tor fis cal (1); Ad mi nis tra dor (1);

Con ta dor (2);
• Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção:
Au xi li ar de ser vi ços ge rais (10); Au xi li -
ar de ser vi ços ge rais – área in dí ge na
(3); Mo to ris ta cat. D (5); Vi gia (5);
Agen te ad mi nis tra ti vo (5); Aten di -
men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do –
AEE (3); In ter pre te/li bras (2); As sis -
ten te so ci al (1); Nu tri ci o nis ta (1); Ori -
en ta dor pe da gó gi co (5); Psi có lo go (1);
Pro fes sor de edu ca ção in fan til (15);
Pro fes sor en si no fun da men tal – sé ri es
ini ci ais (15); Pro fes sor en si no fun da -
men tal – ci ên ci as (6); Pro fes sor en si no
fun da men tal – ma te má ti ca (6); Pro -
fes sor en si no fun da men tal – le tras (6);
Pro fes sor en si no fun da men tal – edu -
ca ção fí si ca (3); Pro fes sor en si no fun -
da men tal – ge o gra fia (1); Pro fes sor
en si no fun da men tal – his tó ria (1);
• Se cre ta ria de Mu ni ci pal de Saú de:
Au xi li ar de ser vi ços ge rais (4); Mo to -
ris ta (1); Vi gia (2); Au xi li ar de saú de
bu cal (1); Di gi ta dor (2); As sis ten te so -
ci al (1); En fer mei ro (1); Edu ca dor fí si -
co (1); Far ma cêu ti co (1); Fi si o te ra -
peu ta (1); Nu tri ci o nis ta (1); Odon tó lo -
go (1); Quí mi co (1);
• Se cre ta ria Mu ni ci pal de As sis tên -
cia So ci al: Au xi li ar de ser vi ços ge rais
(3); Agen te ad mi nis tra ti vo (4); Di gi ta -
dor so ci al/Ca dú ni co (1); Edu ca dor so -
ci al (2); En tre vis ta dor so ci al/Ca dú ni -
co (1); As sis ten te so ci al (1); Co or de na -
do res de ser vi ços so ci o sas sis ten ci ais
(2); e Psi có lo go(1).

Pro ce di men tos pa ra se ins -
cre ver

Clas si fi ca ção

Vi gên cia

LU CI A NA GO MES

SALÁRIOS DE ATÉ R$ 3 MIL

Prefeitura abre mais de
150 vagas em concurso

P
re fei tu ra de Je ni pa po dos Vi ei- 
ras, por meio do Ins ti tu to de
Ca pa ci ta ção, As ses so ria e Pes- 
qui sa (Icap) anun cia a re a li za- 

ção de um no vo Con cur so Pú bli co
des ti na do ao pro vi men to de car gos
em ca rá ter efe ti vo. Se gun do o do cu- 
men to, há 159 va gas dis tri buí das en- 
tre car gos de ní veis fun da men tal
com ple to e in com ple to, mé dio, téc ni- 
co e su pe ri or.

As opor tu ni da des ofer ta das es tão
dis tri buí das con for me as res pec ti vas
uni da des de lo ta ção:

Va le res sal tar que den tre as fun ções
dis po ní veis há va gas re ser va das pa ra
pes so as que se en qua dram nos cri té- 
ri os es ta be le ci dos no edi tal.

Pa ra con cor rer à uma das va gas
ofer ta das, é ne ces sá rio que o can di da- 

to pos sua es co la ri da de en tre ní veis
fun da men tal, mé dio, téc ni co ou su-
pe ri or, re la ti va ao car go no qual pre- 
ten de con cor rer. Ao ser con tra ta do, o
pro fis si o nal de ve exer cer fun ções em
re gi me de 30 a 40 ho ras se ma nais, re- 
fe ren te a re mu ne ra ção men sal no va- 
lor en tre R$ 1.045 a R$ 3 mil.

Os in te res sa dos po dem se ins cre ver
até 25 de ou tu bro des te mes mo ano,
por meio do si te do Icap. O pa ga men- 
to da ta xa de ins cri ção no va lor en tre
R$ 80 e R$ 110 po de ser efe tu a do até
26 de ou tu bro de 2020.

Co mo for ma de se le ção, os can di- 
da tos se rão ava li a dos me di an te apli- 
ca ção de pro va ob je ti va, de ca rá ter
clas si fi ca tó rio e eli mi na tó rio, na da ta
pre vis ta de 22 de no vem bro de 2020,
em pe río do ma tu ti no e ves per ti no,
com du ra ção má xi ma de qua tro ho- 
ras.

A pro va con sis ti rá em ques tões nas
se guin tes áre as de co nhe ci men to: lín- 
gua por tu gue sa; ma te má ti ca; co nhe- 
ci men tos ge rais; atu a li da des; no ções
de in for má ti ca; le gis la ção do ser vi dor
pú bli co e no ções de ad mi nis tra ção
pú bli ca; e co nhe ci men tos es pe cí fi cos.

O pra zo de va li da de do Cer ta me é
de dois anos, con ta dos a par tir da da ta
de pu bli ca ção da ho mo lo ga ção do re- 
sul ta do fi nal, com pos si bi li da de de
pror ro ga ção, uma úni ca vez, por igual
pe río do.

OPORTUNIDADES

Confira algumas vagas disponíveis em São Luís

AS VAGAS DE EMPREGO QUE ESTÃO DISPONÍVEIS SÃO PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DENTRO DA CAPITAL MARANHENSE

Com a che ga da do fim de se ma na,
al gu mas opor tu ni da des de em pre go
apa re ce ram pa ra que vo cê pos sa me- 
lho rar de vi da. Con fi ra as va gas dis po- 
ní veis na Ilha de São Luís.

Se cre tá ria da di re ção/Ma ris ta –
Apoi ar a di re to ria na exe cu ção de su as
ta re fas ad mi nis tra ti vas e em reu niões,
gra du a ção em se cre ta ri a do exe cu ti vo
bi lín gue ou ad mi nis tra ção. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa- 
ra o e-mail: rh.aracagy@ma ris- 
ta.edu.br

Cos tu rei ra – Ex pe ri ên cia com pro- 
va da. In te res sa dos de vem en trar em
con ta to no te le fo ne (98) 99974-0574

En fer mei ro (a) – Cur so su pe ri or
em en fer ma gem, ex pe ri ên cia em su- 
per vi são de clí ni cas. In te res sa dos de- 

vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: rg.va gas.cve@gmail.com

Es ta giá rio de nu tri ção – Cur san do
a par tir do 5° pe río do, dis po ni bi li da de
de ho rá rio. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va- 
gas.re cru ta men toslz@gmail.com

Co zi nhei ro Sê ni or – Ex pe ri ên cia na
área da co zi nha, ges tão de pes so as e
pro ces sos. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: opor- 
tu ni da deslz.rec@gmail.com

Ven de do ra – Ex pe ri ên cia co mo
ven de do ra, ex pe ri ên cia em jo a lhe ria.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail:
minhavaga15@gmail.com

Au xi li ar de ca be lei rei ro – In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: mi nha va- 
ga@gmail.com

Ven de do ra pa ra lo ja in fan til – Ex- 
pe ri ên cia com ven das, en si no mé dio
com ple to, in for má ti ca bá si ca. In te- 
res sa dos de vem en ca mi nha cur rí cu lo
pa ra o e-mail: cur ri cu-
los.era1vez@gmail.com

Aten den te – In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
dushow sor ve tes@hot mail.com

Ana lis ta de in for má ti ca e tec no lo- 
gia – Su pe ri or com ple to ou cur san do
na área, ex pe ri ên cia na fun ção, co-
nhe ci men tos em of fi ce, sis te ma SAP.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: fon te de ta len- 
tus@rhf.com.br

De pi la do ra (MEI) – Su pe ri or ou
téc ni co em Es té ti ca, cur sos pro fis si o- 
na li zan tes em de pi la ção. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: fon te de ta len tus@rhf.com.br

PRE CON CEI TO

Com ba te à gor do fo bia
e co bran ças por
pa drões es té ti cos

A mo de lo plu si ze e ati vis ta cor po ral do ‘Amor Pró prio’,
Pa trí cia Mu niz, de 24 anos, re la ta que já ou viu vá ri os co- 
men tá ri os pre con cei tu o sos e os que mais im pac ta vam
eram os dos seus pró pri os fa mi li a res. “Pen sam que por
se rem mais pró xi mos po dem ou de vem fa lar o que vem
à men te. En tão, bas tou uns qui los a mais e apa re ce ram
os ‘fis cais de cor po’ e che ga vam com seus co men tá ri os
gor do fó bi cos: ‘tão lin da, só fal ta ema gre cer’, ‘é só pa rar
de co mer bes tei ra que tu per de ra pi di nho’, ‘se con ti nu ar
as sim, nin guém vai te que rer’! E por aí vai… ain da usa- 
vam al gu mas ex pres sões pre con cei tu o sas ve la das de
pre o cu pa ção, sen do que nin guém, ab so lu ta men te nin- 
guém nun ca ques ti o na a saú de de um ma gro”, en fa ti za.

Pa trí cia pe sa va en tre 70 a 80 qui los e já era con si de ra- 
da aci ma do pe so, se gun do o Ín di ce de Mas sa Cor pó rea
(IMC). Nes te con tex to, sem pre hou ve o an seio pe lo cor- 
po ma gro – atre la do à uma ima gem de be le za, saú de e
bem es tar – se gun do Mu niz. “O que nin guém sa bia era
que sem saú de men tal, a saú de fí si ca não in te gra ria
qua se na da. Nes se pro ces so, eu me pri vei de ir à praia
usan do biquí ni, qua se não co mia em fes tas, com me do
de ser jul ga da ou vi rar al vo de pi a das. Eu pas sa va ho ras
ten tan do me ves tir com rou pas que dis far cem as gor du- 
ras do bra ço, cos tas ou qual quer área que me de sa gra- 
das se. Eu fa zia di e tas e ten ta va com exer cí ci os fí si cos na
aca de mia, mas nun ca du rou mais de 2 me ses por não
gos tar des sas ati vi da des”, pon tua.

Es sa pres são ex ter na exis tiu até os 22 anos, se gun do
Pa trí cia. De pois, tu do se tor nou mais le ve, quan do hou- 
ve a acei ta ção. Ho je ela le va a im por tân cia do amor pró- 
prio e o em po de ra men to a ou tras mu lhe res. “A acei ta- 
ção é um pro ces so li ber ta dor”, res sal ta.

Tu do is so re sul tou em Pa trí cia a bus ca do seu re co- 
nhe ci men to to tal, das su as ori gens, uma no va for ma de
ver sua his tó ria de vi da, que trou xe di ver sas con quis tas,
en tre elas o ter cei ro lu gar no con cur so Plus Sim pa tia
2019.

On tem, 10 de se tem bro, foi co me mo ra do o Dia do
Gor do. A da ta é uma for ma de com ba ter a gor do fo bia,
cons ci en ti zar a so ci e da de so bre a im por tân cia do res- 
pei to às pes so as gor das e um con vi te à em pa tia. A psi có- 
lo ga Ce li a ne Lo pes, ex pli ca que a gor do fo bia é o ato de
jul gar uma pes soa gor da co mo al guém in fe ri or, des pre- 
zí vel ou re pug nan te sim ples men te pe lo ta ma nho do seu
cor po. Ela res sal ta os cui da dos com os jul ga men tos, pois
fa lar so bre o cor po de al guém não acres cen ta em na da
em re la ção à sua saú de men tal, pe lo o con trá rio faz é
pre ju di car seu es ta do emo ci o nal. “Al guns qua dros de
so bre pe so nem sem pre po dem ser apon ta dos co mo fal- 
ta de saú de em uma pes soa, que po de ter um óti mo fun- 
ci o na men to me ta bó li co de seus sis te mas cor po rais, as- 
sim co mo o so bre pe so não es tá as so ci a do so men te ao
ato de co mer com pul si va men te, po de ser um es tres se,
uso de me di ca men to, uma vi da se den tá ria, an si e da de e
até pro ble mas hor mo nais”, exem pli fi ca.

A es pe ci a lis ta des ta ca que pes so as gor das ví ti mas de
pre con cei to de vem se de fen der. “Ja mais dei xar nin guém
fa zê-las se sen ti rem mal por sua apa rên cia, en fren tar de
for ma as ser ti va aque les que apon tam só por pu ro pra zer
em ma chu car”, en fa ti za. 

Se pa ra mos três ex pres sões pa ra vo cê ex cluir do seu
vo ca bu lá rio e dar adeus à gor do fo bia:

“Gor di ce”
Es sa ex pres são tem os dois pés na gor do fo bia, en tão vo cê
de ve ria pa rar de usá-la ago ra. É usa da pa ra re fe ren ci ar
pra tos e gu lo sei mas chei as de ca lo ri as, re for çan do a ideia
de que to do gor do é uma pes soa que se abas te ce de co mi- 
das pou co sau dá veis, chei as de gor du ra, açú ca res e afins.
E não é ver da de. São tan tas as va riá veis que fa zem uma
pes soa en gor dar, que é pu ra gor do fo bia pen sar au to ma- 
ti ca men te que uma pes soa gor da é uma má qui na de co- 
mer.

“Es tou enor me de gor da”
Em ge ral, es sa ex pres são é di ta por uma pes soa ma gra,
que en gor dou um ou dois qui los, ou mu dou um nú me ro
pa ra ci ma do ma ne quim. É tris te e com ple ta men te gor- 
do fó bi co, pois a ên fa se nos qui los a mais é co mo se es ti- 
ves se feia ou des lo ca da.

“Vo cê é lin da(o) de ros to”
Es sa fra se é mui to uti li za da pa ra elo gi ar uma pes soa gor- 
da. Nin guém olha uma pes soa ma gra e diz que “é lin da
de ros to”. So mos lin dos de ros to, de cor po, por den tro e
por fo ra. Não im por ta o ta ma nho que se te nha. En tão se
vo cê acha que es tá elo gi an do ao di zer es sa fra se, vo cê es tá
bem en ga na do.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020
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Uma das vagas está reservada ao campeão estadual e outra para o vice. No ano
passado,  uma terceira vaga foi destinada aos clubes pelo critério do ranking da CBF

O que diz o re gu la men to:

Co pa do Nor des te

CAMPEONATO MARANHENSE

Clubes de olho na
3ª vaga da Copa BR

NE RES PIN TO
A  go le a da apli ca da pe lo Sam paio

Cor rêa no Ju ven tu de Sa mas, na tar de
da úl ti ma quar ta-fei ra, não só dei xou
o Tri co lor mais pró xi mo da fi nal do
Cam pe o na to Ma ra nhen se co mo fez
cres cer a ex pec ta ti va de ou tros clu bes
que ain da so nham com uma pos sí vel
ter cei ra va ga do es ta do do Ma ra nhão
na Co pa do Bra sil  de 2021. Em jo go,
tam bém, a ga ran tia  de par ti ci pa ção
na Sé rie D do Bra si lei ro no pró xi mo
ano. Tu do com  ba se na clas si fi ca ção
ge ral que se rá de se nha da após o se- 
gun do jo go em São Luís, no dia 16, às
19h, no Cas te lão, que apon ta rá o ad- 
ver sá rio do ven ce dor do con fron to
en tre Mo to e São Jo sé.

Uma das va gas da Co pa do Bra sil
es tá re ser va da ao cam peão es ta du al e
ou tra pa ra o vi ce. No ano pas sa do, 
uma ter cei ra va ga foi des ti na da aos

clu bes ma ra nhen ses pe lo cri té rio do
ran king das fe de ra ções jun to à CBF. O
Ma ra nhão ul tra pas sou, na oca sião, o
Rio Gran de do Nor te. “Por en quan to, a
FMF se gue na fren te, mas ain da po de
ha ver mo di fi ca ção até o fim da tem- 
po ra da”, aler ta o ma te má ti co Ma no el
Mar tins.

O Ju ven tu de de São Ma teus po de rá
ga nhar uma va ga da Sé rie D em 2021
ca so em pa te o se gun do jo go e o Sam- 
paio se ja o cam peão, por que o Tri co- 
lor  es tá na Sé rie B. “Au to ma ti ca men- 
te, a ou tra va ga de ve rá ser pa ra quem
ti ver me lhor cam pa nha den tro do
cam pe o na to. Até aqui, a clas si fi ca ção
apon ta em  pri mei ro o Mo to,  Sam pai
em se gun do, e ter cei ro Ju ven tu de e
Im pe ra triz.

“O cam peão  e o vi ce-cam peão ma- 

ra nhen se de  2020  te rão as se gu ra das
as in di ca ções pa ra a dis pu ta da Co pa
do Bra sil de 2021. Ca so se ja dis po ni bi- 
li za da uma ter cei ra va ga à FMF na in-
di ca ção pa ra a Co pa do Bra sil 2021,
es ta se rá des ti na da ao ter cei ro co lo ca-
do.  Ex cluí dos os clu bes que já te nham
va ga as se gu ra da nas Sé ri es A, B ou C
do Cam pe o na to Bra si lei ro de 2021, as
du as equi pes me lho res clas si fi ca das,
con cluí da a com pe ti ção, te rão as se gu- 
ra das as in di ca ções pa ra o Cam pe o na-
to Bra si lei ro Sé rie D.

Ca so o cam peão ma ra nhen se se ja o
me lhor ran que a do, a va ga pa ra a fa se
pre li mi nar da Co pa do Nor des te 2021
se rá do se gun do me lhor ran que a do
(RNC/CBF), ou con for me os cri té ri os
es ta be le ci dos pe la en ti da de or ga ni za- 
do ra”, diz o tex to.

MMA

Maranhense se prepara para lutar em outubro
Com o adi a men to do Fu tu re MMA-

12  trans fe ri do de ho je, sex ta-fei ra (11) 
pa ra 16 de ou tu bro, em São Pau lo, de- 
vi do aos im pac tos cau sa dos pe la pan- 
de mia glo bal do co ro na vi rus, o pe so 
mé dio ma ra nhen se Caio Bor ra lho ga- 
nhou bas tan te tem po pa ra aper fei ço- 
ar as for mas fí si ca e téc ni ca vi san do o 
con fron to di an te do goi a no Wil de mar 
Be sou ro. On tem,  o lu ta dor lu do vi- 
cen se fa lou a O Im par ci al so bre sua 
ex pec ta ti va pa ra a pró xi ma lu ta  atu al 
fa se de pre pa ra ção. “Não deu pa ra o 
even to ser re a li za do ago ra, co mo che- 
gou a ser pro gra ma do, por que os pro- 
mo to res to ma ram su as me di das de 
pre cau ção ao co ro na ví rus, mas  es tou 
me pre pa ran do com afin co pa ra me 
man ter em for ma e dis pu tar a va ga 
com ob je ti vo de ir ao UFC”.

Caio afir ma que se man tém no pe- 
so ide al e tem usa do vá ri os spa rings 
en tre eles os co nhe ci dos Rô mu lo, Fa- 
brí cio e Pre sun to. So bre o ad ver sá rio,  
Bor ra lho dis se que já o es tu dou bas- 
tan te e que ago ra só res ta aguar dar o 
dia do tão es pe ra do con fron to que co- 
lo ca rá em  jo go o cin tu rão que es pe ra 
po der con quis tar. “Sei que vou en-

Mo men to in cer to

LUTA DE CAIO BORRALHO SERÁ DIA 16 DE OUTUBRO, POR CONTA DO CORONAVÍRUS

fren tar um gran de ad ver sá rio, mas es- 
tou me pre pa ran do com mui ta de di- 
ca ção pa ra mais es se de sa fio”, en fa ti- 
zou. A lu ta en tre Caio Bor ra lho e Wil- 
de mar Be sou ro de ve rá ser uma das 
no ve pro gra ma das pe los or ga ni za do- 
res do Fu tu re MMA e vai ocor rer por 
vol ta das 21h, nu ma sex ta-fei ra.

Jor ge Oli vei ra, da or ga ni za ção do 
even to jus ti fi cou o adi a men to: “Es ta- 
mos num mo men to mui to in cer to de- 

vi do à pan de mia do co ro na ví rus. 
Mar ca mos o Fu tu re MMA-12 pa ra o 
dia 11 de se tem bro, mas em São Pau- 
lo, ape sar da di mi nui ção no nú me ro 
de in fec ta dos, as coi sas ain da es tão 
in cer tas. En tão, pa ra dar um res pal do 
aos nos sos atle tas e tam bém pa ra não 
ba ter de fren te com as re co men da- 
ções do go ver no, de ci di mos adi ar o 
even to pa ra o dia 16 de ou tu bro”,  dis- 
se Jor ge Oli vei ra, da or ga ni za ção, 
quan do do anún cio do adi a men to, re- 
cen te men te.

SEM COMANDO!

Marlon é demitido do Juventude após goleada
Após mais uma der ro ta hu mi lhan te

pa ra o Sam paio Cor rêa, a di re to ria do
Ju ven tu de Sa mas re sol veu de mi tir o
téc ni co Mar lon Cu trim e al guns mem-
bros da co mis são téc ni ca do clu be da
ci da de de São Ma teus.

A de mis são acon te ceu na ma nhã
de on tem, quin ta-fei ra (10). O Ju ven-
tu de ain da dis pu ta a se mi fi nal do Ma-
ra nhen se 2020, mas pre ci sa de um
pla car elás ti co pa ra che gar à fi nal.
Além do Es ta du al, o Pei xe Po raquê
ain da dis pu ta a Sé rie D do Bra si lei ro.
(S.D)

DE CLA RA ÇÃO

Go lei ro Bru no diz que
“dor me com a
cons ci ên cia tran qui la”

A Jus ti ça do Acre de ter mi nou, na úl ti ma se gun da-fei- 
ra (7), que o go lei ro Bru no Fer nan des use tor no ze lei ra
ele trô ni ca após um pe di do do Mi nis té rio Pú bli co do es- 
ta do (MP-AC) e que foi aca ta do pe lo juiz a Va ra de Exe- 
cu ções Pe nais, Hu go Tor qua to. O jo ga dor, que atua pe lo
Rio Bran co-AC, que dis pu ta a Sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro, cum pre re gi me se mi a ber to após ser con de- 
na do pe la mor te de Eli za Sa mú dio.

O ca so acon te ceu em ju nho de 2010 quan do o ar quei- 
ro ain da jo ga va pe lo Fla men go. Mas o atle ta não de- 
mons tra ne nhum ar re pen di men to e afir mou que “dor- 
me com a cons ci ên cia tran qui la”.

Em en tre vis ta ao pro gra ma “Co ne xão Re pór ter”, do
SBT, o go lei ro Bru no afir mou que não sen te qual quer
obri ga ção de se des cul par com nin guém e se ne gou a
con ver sar so bre o ca so de Eli za Sa mu dio, na qual foi
con de na do por ho mi cí dio tri pla men te qua li fi ca do e se- 
ques tro. “Não (de vo pe dir per dão pa ra nin guém). To das
as pes so as que pe di per dão já me per do a ram. Dur mo
com a mi nha cons ci ên cia tran qui la. Ló gi co que não (foi
jus ta a con de na ção). Tem uma pan ca da de er ro. Não sou
ban di do. As pes so as fa lam o que elas que rem. O ban di- 
do vi ve do cri me, o cri mi no so é a pes soa que co me te um
cri me”, dis se o ar quei ro, que não quis fa lar so bre er ros
que co me teu. “Não vou to car nes se as sun to aqui. É uma
si tu a ção que es tá nos al tos e quem po de res pon der é a
mi nha ad vo ga da”.

Per gun ta do se era man dan te do as sas si na to de Eli za
Sa mu dio, o go lei ro Bru no ne gou. “Eu não sou o man- 
dan te. Pa ra pri são não vol to, nun ca mais. Não sou an jo,
mas tam bém não fui es se demô nio”.

Pa ra pri são não vol to, nun ca mais.

Não sou an jo, mas tam bém não fui

es se demô nio

Um dos mo ti vos pa ra a mor te da ex-aman te era o fi- 
lho que o jo ga dor te ve com a mo de lo. No en tan to, Bru no
Fer nan des nun ca re co nhe ceu Bru ni nho, ho je com 10
anos, co mo um dos seus her dei ros – ele ain da tem três
fi lhas, du as do pri mei ro ca sa men to e uma do se gun do.
O go lei ro afir mou que só vai re co nhe cer a cri an ça de- 
pois que um exa me de DNA com pro var o vín cu lo. “Ele
não po de fa lar que é meu fi lho se não ti ver exa me de
DNA. Se não tem um exa me, exis te a dú vi da. Já pe di na
Jus ti ça. Se for re al men te meu fi lho, eu fa la ria sim (com o
me ni no)”, diz o jo ga dor.

Na mes ma en tre vis ta, o fi lho e a mãe de Eli za Sa mu- 
dio tam bém par ti ci pa ram de al guns tre chos. Ao ser
ques ti o na do se ti nha von ta de de co nhe cer o pai, o me- 
ni no dis se que não. “Por en quan to não. No fu tu ro, tal- 
vez”, dis se a cri an ça de 10 anos.

O as sas si na to de Eli za Sa mu dio te ve re per cus são na- 
ci o nal, tan to pe la cru el da de do cri me quan to por en vol- 
ver o en tão go lei ro ti tu lar do Fla men go, que ti nha si do
cam peão bra si lei ro no ano an te ri or. Eli za ti nha 25 anos
e te ve um fi lho com o atle ta, após se re la ci o na rem em
2009. De pois de con fli tos por con ta da gra vi dez e pe di- 
dos pa ra que ela fi zes se um abor to, Bru no foi de nun ci a- 
do por ela à po lí cia por agres são.

No epi só dio re la ta do por Eli za, Bru no te ria obri ga do-
a a to mar pí lu las abor ti vas e, de pois, agre di do-a com ta- 
pas, en quan to ami gos do go lei ro que es ta vam por tan do
ar mas aju da ram na ação. Ela es ta va grá vi da de cin co
me ses na oca sião. Em ju nho de 2010, Eli za foi ví ti ma de
cár ce re pri va do, es tran gu la men to e es quar te ja men to
no sí tio de Bru no em Mi nas Ge rais. Em de poi men to, o
go lei ro re la tou que seus res tos mor tais fo ram jo ga dos
pa ra ca chor ros.

Bru no foi con de na do a 17 anos e 6 me ses em re gi me
fe cha do por ho mi cí dio tri pla men te qua li fi ca do (por
mo ti vo tor pe, as fi xia e uso de re cur so que di fi cul tou a
de fe sa da ví ti ma), a ou tros 3 anos e 3 me ses em re gi me
aber to por se ques tro e cár ce re pri va do de Bru ni nho e
ain da a mais 1 ano e 6 me ses por ocul ta ção de ca dá ver.
Es ta úl ti ma pe na, po rém, foi ex tin ta após a Jus ti ça en- 
ten der que o cri me pres cre veu.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020
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Como forma de preservar a tradição do toque e do canto caixeiras do divino espírito
santo de Pindaré-Mirim do Maranhão fazem campanha para gravar primeiro disco

So bre o Fes ti val Guar ni cê

MÚSICA

Caixeiras do Divino
fazem vaquinha virtual
SAMARTONY MARTINS

D
o nas de uma sa be do ria po- 
pu lar, as cai xei ras do di vi no 
es pí ri to san to en con tra ram 
na tec no lo gia uma ma nei ra 

de eter ni zar os seu co nhe ci men tos 
que an tes eram pas sa dos por di ver sas 
ge ra ções de for ma oral que com o 
tem po ou se per dia ou era trans for- 
ma da.

No imen so re per tó rio mu si cal do 
Di vi no, des ta cam-se al guns to ques 
con si de ra dos obri ga tó ri os, que têm 
fun ção de ter mi na da em eta pas da 
fes ta e que ne nhu ma cai xei ra po de 
dei xar de sa ber: Es pí ri to San to do bra- 
do, al vo ra da, al vo ra di nha, San ta na, 
Nos sa Se nho ra da Guia, hi no da mis- 
sa, dan ça das cai xei ras e re pas se das 
pos ses. Além des ses, exis tem inú me- 
ras ou tras can ti gas que po dem ser 
can ta das em di fe ren tes mo men tos da 
ce rimô nia, e ca da gru po de cai xei ras 
pos sui seu pró prio re per tó rio. É mui to 
co mum que o re per tó rio das cai xei ras 
de São Luís se ja en ri que ci do com can- 
ti gas tra zi das das fes tas do in te ri or do 
Ma ra nhão.

E co mo for ma de pre ser var es sa tra- 
di ção que atra ves sou o tem po, que as 
cai xei ras do di vi no es pí ri to san to de 
Pin da ré-Mi rim do Ma ra nhão, que in- 
te gram a or ques tra Mun da na Re fu gi 
en tra ram em es tú dio pa ra gra var o 
seu pri mei ro dis co. E pa ra ban car os 
cus tos da pro du ção, elas ini ci a ram re- 
cen te men te uma cam pa nha pa ra ar- 
re ca dar re cur sos pa ra fi nan ci ar o lan-

CAIXEIRAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PINDARÉ -MIRIM ESTÃO  EM ESTÚDIO

ça men to do ál bum. A cam pa nha foi 
ide a li za da pe lo mú si co e pro du tor 
cul tu ral ma ra nhen se Ka du Gal vão, 
que tem ob je ti vo de pre ser var o can to 
e to que das cai xei ras, além de in cen ti- 
var a pro du ção da ar te co mo es pa ço 
de tra di ção, de vo ção e mu si ca li da de.

O re gis tro mu si cal con ta com o 
apoio de Car li nhos An tu nes (ar tis ta e 
mú si co-di re tor da Or ques tra Mun da- 
na Re fu gi), os can to res Flá via Bit ten- 
court e Cé sar Nas ci men to e o per cus- 
si o nis ta e pro du tor mu si cal Luiz Clau- 
dio.

A va qui nha vir tu al foi ini ci a da no 
úl ti mo dia 30 de agos to. Ka du Gal vão 
re for çou que os in te res sa dos em fa zer 
do a ções po dem fa zê-las, tam bém, 
por meio de de pó si to ou trans fe rên cia 
ban cá ria. Os com pro van tes po dem 
ser en vi a dos pa ra: cai xei ras do di vi- 
no.pin da re mi rim@gmail.com.

Pa ra trans fe rir pa ra a con ta do Ban- 
co do Bra sil, os da dos são: Agên cia – 
4445-8; Con ta-cor ren te – 27.811-4; 
CPF – 23460048808; Jo sé Ri car do Sou-
sa Gal vão. Já pa ra a Cai xa Econô mi ca 
Fe de ral: Agên cia-3958; Con ta pou- 
pan ça – 00026017-6; CPF – 
23460048808; Jo sé Ri car do Sou sa Gal- 
vão.

For ma da em 1991 por mu lhe res ne-
gras e ido sas da ci da de de Pin da ré-
Mi rim dis pos tas a lou var o Di vi no Es-
pí ri to San to.  O Gru po for ma do por 
Ma ria Cai xei ra tem cer ca de 30 mu-
lhe res ido sas aci ma dos 65 anos de 
ida de que can tam e dan çam em lou- 
va ção ao Di vi no Es pí ri to San to. mo ra- 
do ras da pe ri fe ria de Pin da ré, to cam 
cai xa co mo uma con ti nui da de dos 
seus an te pas sa dos em ge ral são do- 
més ti cas, la vra do ras, do na de ca sa e 
ze la do ras.

AUDIOVISUAL

Guarnicê entra para o ressurgimento do cinema drive-in

A ABERTURA E O ENCERRAMENTO DO FESTIVAL SERÃO REALIZADAS DE FORMA VIRTUAL NO QUAL OS FILMES TAMBÉM SERÃO EXIBIDOS

A43ª edi ção do Fes ti val Guar ni cê de
Ci ne ma se rá re a li za da em for ma to hí- 
bri do, se adap tan do à ne ces si da de do
dis tan ci a men to so ci al em meio à pan- 
de mia do Co vid-19. Além de apre sen- 
ta ções em for ma to vir tu al, o Guar ni cê
en tra rá pa ra uma on da de res sur gi- 
men to vin ta ge con se quen te da pan- 
de mia: o re tor no dos ci ne mas dri ve-
in. A aber tu ra e o en cer ra men to do
fes ti val se rão re a li za das nes se for ma- 
to, no qual os fil mes tam bém se rão
exi bi dos.

An tes uma al ter na ti va nos tál gi ca,
os ci ne mas dri ve-in re e mer gem co mo
uma op ção se gu ra de en tre te ni men to
fo ra de ca sa e sem ris co de con tá gio.
Com es sas pre cau ções, o res sur gi- 
men to dos fil mes ao ar li vre se tor nou
um fenô me no nos Es ta dos Uni dos –
país de ori gem do for ma to – e em ou- 
tros paí ses, co mo Fran ça e Tai lân dia.

 O au ge do ci ne ma dri ve-in nor te-
ame ri ca no, nas dé ca das de 50 e 60, é

si mu la do em fil mes co mo Lou cu ras
de Ve rão (1972) e Gre a se – Nos Tem- 
pos da Bri lhan ti na (1978). No Bra sil,
os ci ne mas dri ve-in ti ve ram seu es- 
plen dor nos anos 1970.

No Bra sil, dez es ta dos ado ta ram o
ci ne ma dri ve-in após o iní cio da pan- 
de mia, in cluin do Rio de Ja nei ro e São
Pau lo. Nas exi bi ções a céu aber to, re- 
des pro e mi nen tes de ci ne ma en con- 
tra ram uma vál vu la de es ca pe, di an te
do fe cha men to de su as sa las.

Com re a li za ção da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), por
meio da Pró-Rei to ria de Ex ten são e
Cul tu ra (Pro ec), via Di re to ria de As- 
sun tos Cul tu rais (Dac), o Guar ni cê
tem apoio de ins ti tui ções pú bli cas e
em pre sas. “Ação ex ten si o nis ta da UF- 
MA, o fes ti val pro je ta e in te ra ge com o
no vo au di o vi su al do Bra sil no Ma ra- 
nhão”, dis se a di re to ra da Dac e co or- 
de na do ra ge ral do Fes ti val, Li-Chang
Shu en Sou sa.

En tre as pre mi a ções ofi ci ais, es tão
a de me lhor lon ga na ci o nal, que re ce- 
be rá o Tro féu Guar ni cê mais R$ 23 mil
re ais, de du tí veis de im pos tos; me lhor
cur ta na ci o nal, que re ce be rá o Tro féu
Guar ni cê e mais R$ 12 mil re ais, tam- 
bém de du tí veis de im pos tos, e o Prê-
mio As sem bleia ao me lhor fil me re a li- 
za do por ma ra nhen ses com pre mi a- 
ção em di nhei ro de 10 sa lá ri os mí ni- 
mos, tam bém de du tí veis de im pos tos.

O Fes ti val Guar ni cê de Ci ne ma é o
mai or do es ta do do Ma ra nhão, além
de o ter cei ro mais an ti go do Bra sil. O
fes ti val é pro mo vi do pe la Di re to ria de
As sun tos Cul tu rais (DAC) da Pró-Rei- 
to ria de Ex ten são e Cul tu ra da Uni ver-
si da de Fe de ral do Ma ra nhão. A 43ª
edi ção do Guar ni cê se rá re a li za da en- 
tre os di as 14 e 21 de ou tu bro.

EMPREENDEDORISMO

Sesc faz seleção de
artesãos para feira

INSCRIÇÕES PARA FEIRA DE ARTESANATO SESC VAI ATÉ DIA 15

Va lo ri zan do a pro du ção dos pe que nos ne gó ci os e fa- 
vo re cen do a eco no mia cri a ti va, o Sesc Ma ra nhão es tá
se le ci o nan do ar te sãos in te res sa dos em par ti ci par da I
Fei ra de Ar te sa na to e Em pre en de do ris mo On-li ne. A
con vo ca tó ria con tem pla a se le ção de 30 (trin ta) ar te sãos
in di vi du ais, com su as res pec ti vas pro du ções, pa ra a di- 
vul ga ção de tra ba lhos em am bi en te vir tu al. As ins cri- 
ções se rão re a li za das ex clu si va men te pe lo
link abre.ai/fei ra de ar te sa na to sesc até o dia 15 de se- 
tem bro.

Den tre os trin ta ar te sãos ca das tra dos na con vo ca tó- 
ria, três se rão se le ci o na dos pa ra mi nis trar ofi ci na on li- 
ne. A se le ção le va rá em con si de ra ção os cri té ri os: pra ti- 
ci da de, exe cu ção das pe ças ela bo ra das e ex pe ri ên cia
com cur sos. Além da fi cha de ins cri ção pre en chi da, dis- 
po ní vel no a bre.ai/fei ra de ar te sa na to sesc,  os can di da- 
tos de vem en vi ar os se guin tes do cu men to: flyer di gi tal e
link da pá gi na de ins ta gram ou ou tro meio de di vul ga- 
ção do tra ba lho do ar te são pa ra o en de re ço fei ra de ar te- 
sa na to sesc ma@gmail.com, até as 23h59 do dia 15 de se- 
tem bro de 2020, com o se guin te as sun to: I Fei ra de Ar te- 
sa na to On-li ne – Sesc-Ma e no cor po do e-mail in for mar
no me com ple to do in te res sa do e te le fo ne de con ta to.

A di vul ga ção do re sul ta do es tá pre vis ta pa ra o dia 18
de se tem bro no www.sesc ma.com.br/edi tais. A I Fei ra
de Ar te sa na to e Em pre e de do ris mo On-li ne acon te ce rá
de for ma 100% on li ne nas re des so ci ais do Sesc (Ins ta- 
gram e Youtube), nos di as 23, 24 e 25 de se tem bro de
2020. O ar te sa na to re gi o nal ga nha for ça ago ra com o
even to pro mo vi do pe lo Sesc Ma ra nhão. A ideia des sa
ini ci a ti va é con ti nu ar fo men tan do a eco no mia cri a ti va e
o con su mo co la bo ra ti vo, es pe ci al men te nes se mo men- 
to de sa fi a dor pa ra os ar te sãos e pe que nos pro du to res.

LIVE

Milton Cunha debate crise
das escolas de samba

” 30 DIAS – UM CARNAVAL ENTRE A ALEGRIA E A DESILUSÃO”

O car na va les co Mil ton Cu nha (@mil ton cu nha o fi ci- 
al) re ce be o do cu men ta ris ta Val mir Mo ra tel li (@vmo ra- 
tel li) em li ve nes te do min go (13), a par tir das 20h30, no
Ins ta gram. O ba te-pa po é so bre o lon ga-me tra gem di ri- 
gi do pe lo con vi da do “30 Di as – Um Car na val en tre a ale- 
gria e a de si lu são”, que des cor ti na a cri se po lí ti ca, ide o- 
ló gi ca e fi nan cei ra por qual as Es co las de Sam ba atra ves- 
sam no Rio de Ja nei ro. O au di o vi su al es tá em cir cui to de
exi bi ção no ca nal de TV por as si na tu ra Pri me Box Bra zil
en tre se tem bro (dia 13 às 18h45 / dia 22 às 06h45 / dia 30
às 18h45) e ou tu bro (dia 9 às 0h, dia 24 às 22h e dia 31 às
06h40). A clas si fi ca ção in di ca ti va é 12 anos.
Ini ci ou sua car rei ra de car na va les co na Bei ja-Flor, on de
fi cou de 1994 a 1997.[3] De pois pas sou pe la União da
Ilha, Le an dro de Ita que ra de São Pau lo, Uni dos da Ti ju ca
e em se gui da foi pa ra a São Cle men te, on de fi cou por
dois anos ten do in clu si ve es tre a do no Gru po A. Em
2006, foi car na va les co da Vi ra dou ro e no ano se guin te,
con ti nu ou no ou tro la do da “po ça”, só que co mo da Por- 
to da Pe dra. No car na val de 2008 se afas tou, mas foi con- 
vi da do pa ra par ti ci par da co mis são de car na val da São
Cle men te, mas só ela bo ran do o en re do. em 2009, vol tou
a ser car na va les co da Vi ra dou ro[4][5] e no ano se guin te
con ti nu ou em Ni te rói, só que co mo car na va les co da Cu- 
ban go. A par tir de 2007 ini ci ou sua car rei ra in ter na ci o- 
nal tra ba lhan do no Bra zi li an Ball do Ca na dá, To ron to,
on de es te ve até a úl ti ma edi ção do bail le, em se tem bro
de 2012. A par tir de 2010 tor nou-se o car na va les co da
pri mei ra es co la de sam ba de San Luis: a Si er ras del Car- 
na val re a li zan do os des fi les de 2010 a 2013. Nos úl ti mos
qua tro anos re a li zou tra ba lhos re la ci o na dos ao car na val
em Es to col mo, Lon dres e Joha nes bur go. Tra ba lhou co- 
mo ce nó gra fo de Shows em An go la e Bra sil, 

SER VI ÇO
Li ve Mil ton Cu nha e Val mir Mo ra tel li
Quan do: 13 de se tem bro, às 20h30
Ins ta gram: @mil ton cu nha o fi ci al e @vmo ra tel li

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020

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

