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Praticamente fechados todos os acordos entre os partidos de apoio dos pré-
candidatos à prefeitura de São Luís, basta terminar as enfadonhas conven-
ções para começar os desnecessários confrontos. 
 

Aumenta o volume

Moto e São José disputam vaga na final
Com o empate na primeira partida, o vencedor, ao final do encontro desta 

noite, no Castelão, estará garantido na final do Campeonato Maranhense contra 
o vencedor de Sampaio Correa ou Juventude Samas. PÁGINA 9
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Prefeitura faz drenagem em Matões Turu
Nesta área, o prefeito Edivaldo Holanda Junior está implantando tubulações 

de drenagem profunda e, depois, vias do bairro serão pavimentadas, 
beneficiando não somente moradores da localidade. PÁGINA 8

Mais de mil maranhenses 
atentaram contra própria 

vida em apenas um ano
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram registrados em 2019, no Maranhão, 1.397 casos de violência autoprovocada, sendo 418 na capital. 

No mesmo ano, 335 pessoas se suicidaram no estado, 46 deles em São Luís. Em 2020 ainda não há dados fechados. PÁ
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Três Prefeituras 
com concursos 

abertos para 
todos os níveis

Pesquisa afirma que 
coronavírus pode 
atingir o cérebro 
dos infectados

Aprovação de cotas para 
negros nas eleições é 
ponto positivo para 

acadêmicos e político

Erasmo Dibell e 
Zeca Baleiro lançam 
single "São Nunca" 

em dueto inédito
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Guarnicê contará com 51 filmes nacionais e maranhenses

Pré-candidatos mostram sua plataforma 
para melhorar o meio ambiente da capital
O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...”  direcionada aos pré-candidatos à Prefeitura de São 

Luís para que possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano .   PÁGINA 3
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Decisão de Lewandoswki determinou a aplicação da cota financeira para candidatos
negros no pleito de novembro próximo é aprovada por políticos e acadêmicos

Po der de de ci são

Equi da de nas ur nas

Con tra to In ter mi ten te

ELEIÇÕES

Cota financeira para
negros é aprovada

A
de ci são do mi nis tro do Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), Ri car do Lewan dows ki,
que de ter mi nou que a co ta fi- 

nan cei ra pa ra can di da tos ne gros se ja
apli ca da ain da nas elei ções mu ni ci- 
pais de no vem bro, foi bem re ce bi da
por po lí ti cos e se to res aca dê mi cos e
par ti dá ri os. Ape sar de ter si do pro fe ri- 
da em ca rá ter li mi nar, a de ter mi na ção
es tá sen do con si de ra da um pas so im- 
por tan te na pro mo ção da igual da de e
do equi lí brio na dis pu ta elei to ral.

Se gun do o rei tor da Uni ver si da de
Zum bi dos Pal ma res, Jo sé Vi cen te,
“de pois de 132 anos con se gui mos dar
um sal to his tó ri co; pe que no, mas sig- 
ni fi ca ti vo pa ra a igual da de”. Pa ra ele,
a de ci são do mi nis tro obri ga to dos —
de par ti dos à Jus ti ça Elei to ral — a se
re es tru tu ra rem pa ra cons truir os me- 
ca nis mos e os mei os de im ple men tar
as me di das e cum prir as leis. Além
dis so, con for me sa li en tou, de mons tra
que o Po der Le gis la ti vo, o Tri bu nal Su- 
pe ri or de Jus ti ça e o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral es tão aten tos e in te res sa dos
nas cor re ções das di fe ren ças que ain- 
da exis tem en tre bra si lei ros ne gros e
bran cos.

“Me sin to con tem pla do por es sa
me di da. Te nho con vic ção de que já
nes ta elei ção de ve re mos ter al guns re- 
sul ta dos e su ces sos sig ni fi ca ti vos,
por que te mos can di da tos ne gros
com pe ti ti vos. Can di da tos es ses que
sem pre fo ram com pe ti ti vos por que
são pes so as im por tan tes nas su as co- 
mu ni da des, nos seus bair ros, mas que
não po di am usu fruir dis so pois não ti- 
nham os re cur sos e os mei os. Is so já
tra rá mu dan ças e uma par ti ci pa ção

igua li tá ria”, dis se Jo sé Vi cen te.
Mas, pa ra o pro fes sor dou tor, cau- 

sou es tra nhe za “o si lên cio do sis te ma
par ti dá rio e po lí ti co gran des. Não vi
pre si den te de par ti dos re fe ren dar es- 
sa me di da, nem po lí ti co gran de as si- 
nar em bai xo, nem a eli te bra si lei ra se
ma ni fes tar e re fe ren ciá-la”.

Pa ra o pro fes sor da Uni ver si da de
Ca tó li ca de Bra sí lia (UCB) e ci ne as ta
Alex Vi di gal, a de ci são de Lewan dows- 
ki mos tra que “den tro do sé cu lo XXI,
te mos ca da vez mais es se es pa ço da
ne gri tu de em vá ri os es tra tos”. E
acres cen ta:

“An tes, era pre pon de ran te a pre- 
sen ça nos es por tes, mas, nas ar tes, era
uma coi sa à mar gem. Mas, quan do fa- 
la mos, ho je, em uma pers pec ti va de
pu bli ci da de in cluir ne gros, de no ve las
in se ri rem pro ta go nis mo ne gro, es ta- 
mos tra zen do um dis cur so de um es- 
tra to so ci al di fe ren te. A de ci são do mi- 
nis tro é cha ve pa ra se in cluir, co mo foi
in cluí do na te le vi são e nos es pa ços
pu bli ci tá ri os, um lu gar pa ra a ne gri tu- 
de. Ter um re pre sen tan te ne gro faz
com que pes so as ve jam e se ins pi rem
em tam bém ocu par es ses car gos. A
po lí ti ca é um es pa ço fun da men tal,
por que traz con quis tas em leis de
uma for ma mais ro bus ta e mais in te- 
res san te so ci al men te”, ob ser vou.

Pre si den te do Tu ca na fro, o se cre ta- 
ri a do da mi li tân cia ne gra do PSDB,
Ga bri e la Cruz diz ter re ce bi do a no tí- 
cia co mo uma gran de vi tó ria, e res sal- 
tou a im por tân cia de que ne gros e ne- 
gras ocu pem es pa ços de po der e de
de ci são. “Nós es ta mos na ba se da pi- 

râ mi de so ci al, e en fren ta mos di fi cul-
da des de ser mos elei tos. As sim co mo
as mu lhe res ti ve ram su as con quis tas
pa ra fi nan ci a men to de su as can di da- 
tu ras, é ine gá vel e in dis cu tí vel a im- 
por tân cia de nós ser mos con tem pla- 
dos tam bém por um pro ces so his tó ri- 
co. Ve mos uma de si gual da de mui to
gran de no nos so país”, ex pli cou.De
acor do com Ga bri e la, as agre mi a ções
par ti dá ri as tam bém têm di fi cul da de
de olhar os can di da tos ne gros com
igual da de na dis tri bui ção de um fun-
do elei to ral pa ra que se pos sa dar ple-
nas con di ções de elei ção a ne gros.
“Es pe ra mos que a de ci são se ja man ti- 
da”, afir mou.

Em agos to, o Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE), ao ser con sul ta do pe la
de pu ta da fe de ral Be ne di ta da Sil va
(PT-RJ), ha via de ci di do que as re gras
en tra ri am em vi gor ape nas nas elei- 
ções de 2022. No en tan to, com a de- 
ter mi na ção de Lewan dows ki, os par ti-
dos de ve rão des ti nar, já pa ra os plei- 
tos mu ni ci pais de no vem bro, a ver ba
do fun do elei to ral de ma nei ra pro por- 
ci o nal à quan ti da de de can di da tos
ne gros e bran cos. A mes ma re gra va le-
rá pa ra a dis tri bui ção do tem po de
pro pa gan da elei to ral gra tui ta na te vê
e no rá dio.

O se na dor Pau lo Paim (PT-RS) res- 
sal tou que a de ci são é mui to po si ti va,
afir man do que é pre ci so co lo car o ne- 
gro na dis pu ta elei to ral em um pa ta- 
mar de igual da de, com a mes ma es-
tru tu ra que o bran co tem. “Não ve jo
por que al guns par ti dos es tão pre o cu- 
pa dos com is so”, ex pli cou.

STF

Julgamento de royalties fica para dezembro

MINISTRO LUIZ FUX É O NOVO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O no vo pre si den te do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral, mi nis tro Luiz Fux,
mar cou pa ra o dia 3 de de zem bro o
jul ga men to de ação que já le vou à sus- 
pen são de dis po si ti vos de uma lei de
2012 que pre ve em as re gras de dis tri- 
bui ção de royalties do pe tró leo. O ca- 
len dá rio de jul ga men tos do ple ná rio
do STF foi di vul ga do nes te sá ba do.

Em uma de ci são mo no crá ti ca de
uma Ação Di re ta de In cons ti tu ci o na- 
li da de (ADI) ajui za da pe lo go ver no do
Rio de Ja nei ro, a mi nis tra Cár men Lú- 
cia, do STF, sus pen deu em ca rá ter
cau te lar os dis po si ti vos da lei so bre
no vas re gras de dis tri bui ção de
royalties. A de ci são in di vi du al de Cár- 
men foi da da em 2013, e não pas sou
pe lo cri vo do ple ná rio, es tan do ain da
em vi gor.

A ale ga ção do Rio era que a lei es ta- 
ria in ter fe rin do em re cei tas com pro- 
me ti das, con tra tos as si na dos, além da
res pon sa bi li da de fis cal. O Es ta do
tam bém ale gou per das fi nan cei ras
com as no vas re gras.

Por ou tro la do, à épo ca, cál cu los
fei tos pe la Con fe de ra ção Na ci o nal de

Mu ni cí pi os (CNM), com ba se em nú- 
me ros da Agên cia Na ci o nal de Pe tró- 
leo (ANP), mos tra ram que, so men te
nos pri mei ros seis me ses de vi gên cia
da li mi nar, R$ 4 bi lhões dei xa ram de
ser re dis tri buí dos em fun ção da de ci- 
são da mi nis tra.

O en tão pre si den te do STF, mi nis- 
tro Di as Tof fo li, che gou a mar car o jul- 
ga men to da ação pa ra 20 de no vem- 
bro do ano pas sa do, mas ele aca bou
adi a do.

A no va lei dos royalties foi pro mul- 
ga da após o Con gres so Na ci o nal der- 
ru bar um ve to da pre si den te Dil ma
Rous seff. Com es ta le gis la ção, Es ta dos
e mu ni cí pi os pro du to res te ri am sua
ar re ca da ção “con ge la da” em ní veis de
2010, e a União per de ria par te da re- 
cei ta e os ou tros en tes fe de ra dos pas- 
sa ri am a re ce ber mais. Os go ver nos de
Rio de Ja nei ro, Es pí ri to San to e São
Pau lo ques ti o na ram no STF a cons ti- 
tu ci o na li da de da lei, de fen den do o
con cei to de que royalties e par ti ci pa- 
ções es pe ci ais são com pen sa ções por
da nos de cor ren te da pro du ção, no ta- 
da men te os am bi en tais.

Fux tam bém agen dou pa ra o dia 19
de no vem bro o jul ga men to da ADI
que ques ti o na dis po si ti vos da re for-
ma tra ba lhis ta que pre ve em o con tra- 
to de tra ba lho in ter mi ten te. A ação foi
ajui za da pe la Fe de ra ção Na ci o nal dos
Em pre ga dos em Pos tos de Ser vi ços de
Com bus tí veis e De ri va dos de Pe tró leo
(Fe ne pos pe tro), que ar gu men tou que
o tra ba lho in ter mi ten te é um con tra to
em que a pres ta ção de ser vi ço, com
su bor di na ção, não é con tí nua, ocor- 
ren do al ter na da men te pe río dos de
tra ba lho e de ina ti vi da de, po den do
ser de ter mi na do por ho ra, di as e me- 
ses, sem jor na da fi xa. No en ten di-
men to da Fe de ra ção, o con tra to in ter-
mi ten te pro pi cia a pre ca ri za ção da re- 
la ção de em pre go, ser vin do in clu si ve
de des cul pa pa ra o pa ga men to de sa-
lá ri os in fe ri o res ao mí ni mo cons ti tu- 
ci o nal men te as se gu ra do e que não
aten dem às ne ces si da des bá si cas do
tra ba lha dor e de sua fa mí lia, no to- 
can te à mo ra dia, ali men ta ção, edu ca-
ção, saú de e la zer.

E vo cê já sa be em quem vai vo tar?

Au men ta o vo lu me

Pra ti ca men te fe cha dos to dos os acor dos en tre os par- 
ti dos de apoio dos pré-can di da tos à pre fei tu ra de São
Luís, bas ta ter mi nar as en fa do nhas con ven ções pa ra co- 
me çar os des ne ces sá ri os con fron tos com um acu san do
o ou tro e to dos acu san do os ad ver sá ri os.

No va men te te re mos uma cam pa nha po lí ti ca com
mui tas mal da des pon tu ais cri a das pa ra se rem mul ti pli- 
ca das nas re des so ci ais, prin ci pal men te nos blogs de
alu guel. Ti po bom bi nha de efei to cur to, so men te pa ra
obri gar a res pos ta. Bom, quan do não exis tir pro pos tas
ou con se lhei ro pro fis si o nal de elei ção pa ra con ter as
zan gas do fe ri do com a no tí cia.

Mui tos de co me ço, al guns du ran te a cam pa nha, pou- 
cos com a mí ni ma chan ce de fo le go na re ta fi nal do pri- 
mei ro tur no. Ina cre di ta vel men te, ne nhum fenô me no
tre pi dan te sur giu nes te plei to mu ni ci pal.

To dos com ba ga gem, pro pos tas do ób vio que a po pu- 
la ção es pe ra a dé ca das. Ain da tem o con tex to do re tro vi- 
sor de Edu ar do Brai de (Po de mos) fa zen do to dos cor re- 
rem atrás da ve lo ci da de im pos ta pe lo pri mei ro lu gar nas
pes qui sar. Res ta sa ber se o veí cu lo pu xa dor de vo tos
vem com ze ro qui lo me tra gem ou com o mo tor re vi sa do.
Mas, sem a po tên cia ne ces sá ria.

Por en quan to, a no vi da de fi ca nas mu lhe res co lo ca- 
das no pa pel de co ad ju van te, pa re cen do uma des cul pa
ao mai or elei to ra do. Ques tão sa ber co mo as vo tan tes
po dem di ge rir a re cei ta ain da crua de con so li da ção dos
plei tos fe mi ni nos, sem le var em con ta o sim ples fa to de
ha ve rem lem bra do de co lo car co mo prin ci pais can di da- 
tas.

Di an te de tan tos pa dri nhos po de ro sos, res ta sa ber o
quan to o go ver na dor Flá vio Di no (PC doB) vai aguen tar
os de sa fo ros sem en trar de cor po in tei ro no pri mei ro
tur no. Qua se im pos sí vel fi car de fo ra ven do seu po der
sen do to ma do pe los pre ten den tes de 2020.

Úl ti mo bis coi to – Nin guém con se gue com pre en der
co mo fun ci o na as emo ções, mui to me nos o pen sa men- 
to do qua se, tal vez e quem sa be pos tu lan te eter no da
pre fei tu ra de São Luís. We ling ton do Cur so (ain da no
PSDB) de ve con ti nu ar acre di tan do ser o úl ti mo bis coi to
do pa co te elei to ral ca paz de mu dar o ru mo dos vo tos na
ca pi tal. Re ce beu con vi tes de to dos os pré-can di da tos,
con ti nua fa zen do char mi nho.

Co mo in co mo da – Re al men te o ve re a dor e pre si den- 
te es ta du al do PSL, Chi co Car va lho, de ve pre o cu par
mui tos dos pré-can di da tos e an si o sos to ma do res de
par ti dos alhei os. Con ti nu am ten tan do in tri gar o lí der do
se gun do mai or par ti do do bra sil com Ne to Evan ge lis ta
(DEM) em pos ta gens pa gas pa ra en vi ar a na ci o nal da si- 
gla. Ex pe ri en te, Chi co Car va lho res pon de com a or ga ni- 
za ção da elei ção no Ma ra nhão. Dei xa o res to de la do!

São Luís, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A PERGUNTA É... 

 SAMARTONY MARTINS

O 
próximo Prefeito de São Luís terá diversos 
desafios, entre eles, trabalhar ações de po-
lítica de educação ambiental voltada para a 
capital maranhense, por meio de discussões 

democráticas para garantir políticas públicas e ações 
integradas entre sociedade e poder público. Com uma 
área de 1.410,015 km², a ilha é composta por diversos 
ecossistemas e biomas que vão de praias, passando por 
áreas da floresta amazônica, mangues, cerrado, rios, ca-
choeiras, lagoas de águas cristalinas e muito mais. Nos 
últimos anos a cidade tem sido bastante procurada por 
turistas do mundo todo, de diversas idades, gostos e es-
tilos que querem conhecer as belezas naturais de São 
Luís. Em decorrência dessa situação, a pergunta desta 
semana da série “A pergunta é...” , é a seguinte: “Caso 
você seja eleito prefeito, qual o seu projeto voltado para 
área ambiental em São Luís?”. Veja como o seu candida-
to respondeu a este questionamento.

ADRIANO SARNEY (PV)
“A causa ambiental é um dos valores do Partido Ver-

de. E o nosso olhar para a sustentabilidade vai além da 
defesa dos recursos naturais. Tenho como principal pro-
posta para São Luís fazer uma gestão técnica e profissio-
nal. E isto aplicado em todas as áreas, incluindo, claro, 
o meio ambiente. O sistema de saneamento básico da 
nossa capital é rudimentar e insufiente; nossas praias 
estão impróprias para o banho, as nascentes dos rios 
degradadas... Infelizmente, essa é apenas parte de uma 
triste realidade que afeta diretamente a qualidade de 
vida da população de São Luís e a economia da nossa 
capital. Quando eleito, o primeiro passo será fazer um 
diagnóstico detalhado com a consultoria de profissionais 
especializados para identificar a dimensão dos proble-
mas ambientais, estabelecer prioridades e planejar ações 
de curto, médio e longo prazos. E a base desse planeja-
mento será a implantação de um programa permanente 
de educação socioambiental que envolva efetivamente 
a população e agentes públicos”.

BIRA DO PINDARÉ (PSB)
“Temos projetos importantes voltados para a proteção, 

defesa e preservação ambiental de São Luís. O primei-
ro deles é rever o plano diretor com ampla participação 
popular, preservando a zona rural e respeitando o meio 
ambiente. Segundo, exigir da Concessionária de Sanea-
mento da cidade a despoluição das praias, com amplo 
processo de tratamento de esgotos. Terceiro é garantir 
a implantação do projeto Ilha Verde, para ampliar, pelo 
menos, o dobro do índice de arborização da cidade. A 
quarta coisa é implantar a coleta seletiva sistêmica que 
envolva as empresas e também os trabalhadores e tra-
balhadoras da coleta de resíduos sólidos, com a cons-
trução de galpões e parcerias na gestão dos ecopontos”

EDUARDO BRAIDE
(PODEMOS)

“É preciso que São Luís seja uma cidade inteligente 
e sustentável. Para isso, é preciso colocar nas escolas a 
educação ambiental como prioridade. Ao mesmo tem-
po em que se planeja a arborização da cidade, tem que 
se discutir a forma de preservar as nossas nascentes, os 
nossos rios, os nossos manguezais. Cuidando de toda 
essa parte em uma única frente, vamos cuidar também 
do mar, das nossas praias, das belezas que São Luís tem. 
A nossa cidade é única e a gente tem que ter essa visão 
para que São Luís realmente seja uma cidade sustentável”.

DUARTE JÚNIOR
 (REPUBLICANOS)

“O cumprimento e a fiscalização da legislação am-
biental já existente é o primeiro passo para solucionar os 
problemas relacionados à perda de áreas e, consequen-
temente, de biodiversidade. O incentivo financeiro e a 
priorização da ciência no que se refere à destinação de 
recursos e formação de recursos humanos capacitados 
para desenvolver pesquisas e publicar artigos sobre a 
flora e fauna do município de São Luís também são so-
luções a curto, médio e longo prazo. Isso é importante 
porque a ciência é a base para a elaboração das políticas 
públicas de conservação que poderão proporcionar a 
manutenção da biodiversidade, dos serviços ecossistê-
micos e, consequentemente, do bem-estar social e eco-
nômico da população ludovicense. A implementação 
de projetos de educação ambiental de modo eficiente, 
inter e multidisciplinar, que é algo previsto no âmbito 
das diretrizes nacionais de educação, é outro ponto de 
partida para solucionar problemas ambientais a médio 
e a longo prazo. Vale destacar que educação ambiental 
é uma ciência, com método e protocolos, e não se re-
sume apenas à incorporação de projetos escolares de 
mera reutilização de materiais descartados. A educa-
ção ambiental deve ser levada tão a sério quanto qual-
quer área do desenvolvimento de uma cidade e de sua 
população. Os projetos devem ser feitos por especialis-
tas com formação e experiência nesta área. De caráter 
imediato, criar um sistema municipal de registro para 
crimes ambientais que realmente funcione, que possi-
bilite o mapeamento, o acompanhamento, a avaliação 
e a criação de medidas de solução, mitigação e enfren-
tamento a crimes ambientais na cidade de São Luís. A 
curto e médio prazos, a instalação de um projeto de ar-
borização eficaz, elaborado por biólogos e engenheiros, 
em equipe multidisciplinar, para melhorar a cobertura 
vegetal e a biodiversidade urbana. A presença da flora na 
cidade permite melhoria no microclima local, possibili-
tando bem-estar e segurança para a população e maior 
aproveitamento e ocupação dos espaços urbanos como 
alternativas de lazer. Os Ecopontos são estruturas que 
têm o objetivo de conscientizar e engajar a sociedade 
na participação ativa no processo de descarte correto de 

resíduos sólidos. Medida que vamos manter, ampliar 
em São Luís e conscientizar as pessoas para que com-
preendam sua importância e finalidade. Como depu-
tado, já aprovei duas importantes leis para a preser-
vação do meio ambiente. A Lei Estadual 11.014/2019, 
mais conhecida como a Lei dos Canudos, em parceria 
com o deputado Adelmo Soares, que proíbe a utiliza-
ção de canudos produzidos em material plástico, nos 
estabelecimentos comerciais do estado. A Lei Estadual 
11.326/2020 que implanta a logística reversa no Mara-
nhão. A iniciativa viabiliza a devolução de produtos já 
utilizados para reaproveitamento ou descarte correto 
e consciente. Esse descarte correto deve ser realizado 
pelos fabricantes, importadores, distribuidores e co-
merciantes, que ficam obrigados a adotar a logística 
reversa e realizar campanhas educativas e de conscien-
tização pública, explicando os benefícios da devolução 
de produtos para reciclagem”.

FRANKLIN DOUGLAS (PSOL)
“Leciono a disciplina de Direito Ambiental, e afir-

mo com propriedade: pensar meio ambiente para ilha é 
um desafio. Não existe agenda ambiental em São Luís. 
Uma gestão na Prefeitura de São Luís comprometi-
da com seu povo tem deve garantir audiência pública 
que escute a população de Cajueiro. Em nossa gestão, 
vamos garantir que a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente participe de forma ativa nos processos de 
licenciamento ambiental federais e estaduais da ci-
dade. Preservar a zona rural em seu tamanho atual no 
Plano Diretor é outro compromisso nosso. E debater 
de fato com a sociedade o Plano Diretor. Em nosso 
programa, está a realização da 5ª Conferência Muni-
cipal de Meio Ambiente (a última foi em 2017), para 
eleger uma nova gestão para o Conselho e elaborar 
um Plano Municipal de Meio Ambiente. Vamos criar 
o Programa 1 milhão de árvores – replantio e arboriza-
ção da cidade, priorizando o plantio de mudas locais, 
frutíferas. Vamos criar dez novos parques ambientais 
em São Luís, somando aos atuais (Itapiracó, Bacanga, 
Rangedor, Quinta de Barão-Diamante). Vamos preser-
var as APA´s do sítio Santa Eulália e Maracanã e buscar 
recuperar nossos rios, a exemplo do Anil e do Bacanga, 
com política de saneamento que iremos implementar. 
Também implantaremos energia solar em todos os ór-
gãos da Prefeitura e nas escolas da rede municipal de 
ensino. Isso é fazer uma gestão com sustentabilidade 
na cidade, atenta a seu meio ambiente para além de 
uma cidade do lucro, que consome irresponsavelmente 
seus recursos ambientais. Uma cidade dialógica, que 
conecte problemas, mas também soluções”.

JOSÉ CARLOS MADEIRA 
(SOLIDARIEDADE)

“O nosso objetivo, como prefeito de São Luís, é dar 
a devida importância às questões ambientais, como 
algo prioritário nas ações de todas as secretarias da 
administração municipal. Não vejo o meio ambiente 
como algo isolado, estanque, mas como o mecanismo 
de interação capaz de fomentar o desenvolvimento 
sustentável da nossa cidade. Vamos dar a devida au-
tonomia à Secretaria de Meio Ambiente, mas que essa 
pasta consiga trabalhar de maneira integrada com as 
demais áreas da prefeitura. São Luís é uma cidade em 
expansão, mas cresceu nos últimos 20 anos de forma 
desordenada no que se refere a questões de urbanismo 
e meio ambiente. Vamos atuar com mais intensidade 
em programas de parceria com a Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente, Ibama, instituições acadêmicas, 
movimentos populares e associações empresariais, 
com políticas públicas eficazes para a conservação 
do nosso ecossistema, dos nossos biomas. Com esse 
conjunto de forças, vamos cuidar melhor dos nossos 
rios, das nossas praias, das nossas unidades de conser-
vação. Vamos criar novos parques ecológicos (na Vila 
Xavier, no Anjo da Guarda, na Zona Rural/Tauá Mirim 
e outros); aperfeiçoar a coleta seletiva de lixo; e criar 
uma central de reciclagem para aproveitar lixo orgâni-
co, para aproveitamento na agricultura familiar. Esses 
são alguns dos nossos projetos. A educação ambiental 
também é uma ferramenta útil que será utilizada per-
manentemente em nossa gestão. Como juiz federal, 
por diversas vezes minhas decisões foram pautadas 
por essa consciência ambiental que carrego comigo 
desde os tempos de escola. São Luís tem um imenso 
e valoroso patrimônio natural. Como prefeito, estarei 
atento às questões ambientais e atuarei na defesa das 
nossas riquezas naturais”.

JEISAEL MARX (REDE)
“É preciso compreender que nenhum projeto am-

biental isoladamente poderá cumprir o seu papel de 
preservar os biomas do planeta. Nosso projeto para a 
cidade considera essa premissa básica da Rede Sus-
tentabilidade, que trata a área ambiental com muita 
seriedade. Um dos pilares da nossa proposta como 
partido é o desenvolvimento sustentável da socieda-
de. E, por vezes, as pessoas sentem que esta questão 
é muito distante das suas vidas, como se a preser-
vação fosse apenas manter intocados espaços ainda 
não degradados pela ação humana. Mas, no caso de 
uma cidade que cresceu de maneira desordenada, a 
garantia de um sistema sustentável, em especial, com 
saneamento básico, significa uma grande economia, 
por exemplo, na área de saúde pública. E aqui temos 
com clareza dois vieses de sustentabilidade: ambien-
tal e financeira. Ambas, com impacto direto na vida 
do cidadão. Não há solução ambiental para São Luís 
que não passe pelo Plano Diretor e Plano Municipal 
de Saneamento.  Resolver o saneamento básico se faz 
necessário de forma urgente, com especial atenção ao 
esgotamento sanitário, considerado vilão nas bacias 
e aquíferos superficiais muito presentes em nossa ci-
dade, a exemplo dos Rios Claro, Pimenta. São Luís está 
dividida topograficamente em algumas Bacias, como 
a Bacia do Vinhais, compreendendo não só o conjun-
to, mas uma região, incluídos aí Cohama, Ipase, Co-
hafuma, Renascença. Bacia à direita e à esquerda do 
Rio Bacanga, que compreende a Área Itaqui/Bacanga 

por trás da proliferação das decisões das autoridades 
governamentais de proteger o agronegócio, a espe-
culação imobiliária etc, em detrimento da proteção 
do meio ambiente. Não é por acaso que se flexibiliza 
o código florestal e até mesmo se sucateia a própria 
estrutura de fiscalização e proteção ambiental, como 
ocorre no caso do licenciamento. São Luís é uma das 
cidades mais poluentes do Brasil. São jogados 48.147 
mil toneladas de poluentes/ano na cidade, apenas 
pelo distrito industrial, sem controle e fiscalização 
da administração municipal e da Câmara Municipal 
de São Luís. Grandes empresas, como Vale, Alumar e 
Termelétrica do Itaqui, contaminam as águas fluviais 
e subterrâneas através de chumbo, cobre, alumínio, 
ferro, cadmio que influencia diretamente na qualida-
de da água consumida através de poços e influência 
também o mar e rios, com contaminação dos peixes 
e demais alimentos. Nossos rios estão contaminados 
ou já desapareceram. E nosso mar está da mesma for-
ma, proibitivo para banho, o que afeta diretamente o 
turismo em nossa cidade. Para isso é preciso que se 
adote um conjunto de medidas ao nível do município:

Água
* * Programas rígidos de proteção e recuperação 

de mananciais, reciclagem de águas, captação e apro-
veitamento de águas pluviais.

Ar
* Controle e fiscalização de emissão de poluentes 

por indústrias instaladas no
município, para que a poluição do ar fique dentro 

dos limites toleráveis à saúde. Deverão ser aplicadas 
penalidades que vão de multas até o fechamento da 
indústria poluidora.

* Substituir a matriz energética no transporte pú-
blico, que será municipalizado e ampliado, e também 
na frota dos veículos municipais, por fontes limpas e 
renováveis.

* Monitorar permanentemente as condições de 
saúde da população do município, em especial a das 
áreas mais afetadas pela poluição atmosférica, Doen-
ças respiratórias e outras causadas pela poluição do 
ar serão tratadas pela prefeitura, que encaminhará os 
responsáveis à Justiça para que se possa adotar puni-
ções legais e indenizações necessárias.

Áreas protegidas
*Regularização de todos os loteamentos clandestinos.
* Reassentamento daquelas famílias residentes em 

áreas de mananciais ou de risco. Para isso, deverão ser 
construídas casas populares dignas em áreas que se-
rão desapropriadas para tal fim.

* Criação de Unidades de Conservação de prote-
ção integral (parques) e áreas de proteção ambiental 
(APA’s), para formar corredores ecológicos entre áre-
as protegidas.

Resíduos
* Coleta seletiva de lixo em todo o município, com 

incentivos para ampliar e viabilizar a reciclagem..
* Fiscalizar o cumprimento da legislação federal 

e estadual pela indústria e pelo Comércio, para rece-
berem materiais específicos que produzem e/ou ven-
dem, tais como pilhas, baterias, circuitos eletrônicos, 
pneus e outros.

* Tratamento de 100% do esgoto
Fauna e Flora
* Construção de um abrigo para animais silvestres, 

para que, quando necessário, sejam tratados, readap-
tados e devolvidos à natureza.

* Criação de um serviço público para recolhimento 
de animais domésticos e domesticados que tenham 
sido abandonados ou permanecerem sem identifica-
ção do proprietário nas vias públicas, com o devido 
tratamento, castração compulsória e encaminhamen-
to à adoção.

* Conservação e ampliação de praças e áreas ver-
des nos bairros, com um maior plantio de árvores ur-
banas, de preferência frutíferas.

* Fiscalização e punição rigorosas para os respon-
sáveis por queimadas.

Educação Ambiental
* Inclusão no currículo do ensino municipal da 

disciplina “educação ambiental”, com capacitação de 
professores.

* Programas constantes de conscientização da po-
pulação para a escassez dos recursos naturais.”

YGLÉSIO MOYSÉS (PROS)
“Cuidar do meio ambiente é cuidar da cidade e, 

principalmente, das gerações futuras. Tenho ouvido 
das pessoas uma reclamação recorrente: o verde só 
aparece, quando aparece, nas praças, pois não há ar-
borização nas ruas, calçadas ou terrenos privados. 
Não há uma solução viável e inteligente para resol-
vermos estas questões. A falta do verde contribui para 
a aridez da paisagem, aumento do calor, acúmulo de 
águas de chuva resultando em enchentes e progressiva 
desumanização do ambiente urbano. A falta de áreas 
verdes dificulta também a absorção e percolação de 
águas pluviais, agravando a já precária situação de 
drenagem em nossas ruas e logradouros públicos, o 
que por sua vez causa o desgaste e menos durabili-
dade do calçamento de vias. Uma cidade verde, ar-
borizada é essencial para melhorar a qualidade de 
vida, evitar alagamentos, manter os aquíferos sempre 
cheios. Cuidar do meio ambiente e cuidar dos nossos 
rios, depende da evolução no tratamento do esgoto. 
O saneamento básico é outro ponto crítico em nos-
sa cidade, pois afeta diretamente a vida das pessoas. 
Seja na questão do turismo, que prejudica o cresci-
mento deste segmento da economia, prejudica a ge-
ração de emprego e renda, o lazer de nossas famílias, 
como também a qualidade de vida das pessoas.Em 
uma recente visita à Portelinha, nas margens do Rio 
Anil, pude ver o quanto estamos atrasados. Famílias 
vivem de uma água que não é limpa e é importante 
lembrar: eles não são invisíveis! Ouvindo eu entendo 
que saneamento básico é crucial para essas pesso-
as. Não podemos aceitar sem se indignar que pessoas 
não tenham um banheiro para usar, que continuem a 
viver em cima do mangue sem tratamento de esgoto, 
de água, de nada”.

como também toda área dos Bairros Coroadinho, Coroado, 
Bairro de Fátima, Areinha, Kenedy. Bacia do Jeniparana, 
que compreende toda região da Cohab, Cidade Operária 
e seu entorno. Assim, nossa proposta é a revisão urgente 
do Plano de Saneamento dentro da atual quadra de mu-
dança do Plano Diretor. Com o Marco do Saneamento, te-
mos prazo para licitar o abastecimento de água e esgoto, 
e uma das prioridades para quem gerir o serviço é garan-
tir, de fato, uma rede abrangente de tratamento de esgoto 
com metas e garantias muito bem definidas no contrato. 
Também temos um problema crônico de terrenos baldios 
que acabam virando lixões e causam problema para a 
saúde pública. Em sua maioria, são terrenos privados, e 
a prefeitura acaba se eximindo do problema. Esses imó-
veis precisam ter função social, e podem se transformar 
em hortas comunitárias, a exemplo do que já acontece 
em várias cidades do Brasil, como Campo Grande, Tau-
baté e São Paulo, com cessão não onerosa ao município, 
sem desapropriação. Você resolve vários problemas com 
esta iniciativa: mantém a limpeza e segurança da área, dá 
ocupação para pessoas da comunidade, produz alimento, 
que vai servir como merenda em escolas comunitárias ou 
para famílias carentes, por exemplo. Há iniciativas que 
pretendemos implantar, com simplicidade, porém reso-
lutivas a curto prazo. Outras, demandam prazos mais ex-
tensos, como estratégias de arborização, infraestrutura 
verde como instrumento de política ambiental e de reso-
lução de problemas como deslizamentos em épocas de 
chuvas etc. Vamos trabalhar a educação ambiental nas 
escolas desde a educação infantil, contextualizada com 
a realidade de cada bairro e da cidade. Melhorar a coleta 
de lixo, especialmente a seletiva residencial; trabalhar 
na preservação das nascentes de rios com as próprias 
populações que estão às margens; estimular os quintais 
produtivos; tratar com as grandes empresas que estão 
aqui na nossa Ilha para ampliar parcerias estimulando 
um modo de produção que não comprometa as gerações 
futuras. Falar de meio ambiente é ter uma visão holísti-
ca, que perpassa por várias áreas e ações, com iniciati-
vas em diversas frentes, algumas mais simples, outras 
mais complexas. É preciso agir de forma colaborativa e 
participativa, num tripé poder público inciativa privada 
e sociedade civil”.

NETO EVANGELISTA (DEM)
“A agenda ambiental é central na vida das sociedades 

neste século. E São Luís alia atributos muito especiais pelo 
patrimônio cultural, histórico e riqueza ambiental que 
possui. Raríssimos lugares no Brasil e no mundo têm a 
diversidade e as potencialidades de nossa capital.

Para fazer acontecer na área ambiental precisaremos 
atuar em várias frentes:

a. educação ambiental e comunitária, como prática 
transversal das ações da nossa rede municipal de ensino;

b. zoneamento, para construir um modelo de gover-
nança municipal fundamentado nos conceitos de desen-
volvimento sustentável e resiliência;

c. e, mais importante ainda, saneamento.
E a questão do saneamento será a prioridade da agen-

da ambiental. Para melhorar os indicadores de saúde, 
criar empregos, gerar renda, estimular a construção civil 
e fortalecer o turismo, nenhuma outra agenda ambiental 
é mais efetiva. Praias próprias para banho, corpos d’água 
preservados, abastecimento regular e coleta e tratamen-
to de esgoto, além das questões dos resíduos e da drena-
gem, terão atenção especial, o que exigirá um diálogo 
construtivo e efetivo com todos os setores da sociedade. 
O ludovicense quer ver sua cidade acontecer e políticas 
corretas, sustentáveis e focadas na área ambiental são 
passo importantíssimo para tornar realidade uma São 
Luís à altura de nossas maiores riquezas”.

RUBENS JÚNIOR (PCDOB)
“Coube ao governador Flávio Dino entregar ao Ma-

ranhão o Zoneamento Ecológico do Estado (ZEE-MA), 
quando estive à frente da Secretaria de Cidades, tive a 
honra de participar da elaboração desse que é o mais im-
portante documento de inteligência territorial com um 
criterioso mapeamento do Bioma Amazônico do Nos-
so Estado. São Luís faz parte desse bioma e conta, por-
tanto, com uma fundamental ferramenta de gestão que 
nós usamos inclusive como subsídio para a construção 
do nosso Plano de Governo. Uma questão importante 
para nós é pensar a dinâmica da gestão pública pela óti-
ca da sustentabilidade. Então, nosso Plano foca todas 
as ações de governo a partir do princípio de uma pro-
posta de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Quanto 
às nossas propostas específicas para o meio ambiente, 
propomos a instituição do conceito de cidade inteligen-
te que promova atualização das leis urbanísticas da ci-
dade, regulando os instrumentos do Estatuto da Cidade, 
orientando o desenvolvimento territorial democrático; 
combatendo as irregularidades em áreas de fragilidade 
ambiental, orientando o adensamento habitacional pró-
ximo a regiões de melhor infraestrutura, bem como mobi-
lidade e qualificação dos bairros periféricos. Outro ponto 
importante são os investimentos que pretendemos fa-
zer para criar sistemas de monitoramento da qualidade 
de água potável, balneabilidade das praias e condição 
de córregos e rios da cidade, para identificar e coibir o 
despejo irregular de esgotos empresariais e domésticos, 
promover a limpeza dos cursos naturais dos rios. Por fim, 
destaco a importância de aproveitarmos uma excelente 
iniciativa do prefeito Edivaldo, que são os Ecopontos, e 
transformá-los em estações de sustentabilidade, ou seja, 
oferecer à população, uma espaço de troca e convivência 
com consciência ambiental, ofertando disponibilização 
de bicicletas, capacitações, conscientização ambiental, 
feirinhas de adoção de pets e espaços para recicladores, 
além de um programa de coleta seletiva.

Temos, ainda, um conjunto articulado de propostas 
para políticas de resíduos sólidos, paisagismo, drenagem 
e bolsas de auxílio para catadores”.

HERTZ DIAS (PSTU)
“O sistema capitalista vem comprometendo os recur-

sos naturais de uma forma tal que hoje temos a certeza de 
que se não forem adotadas certas medidas, não tardarão 
a esgotar-se completamente. É essa concepção que está 
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MAR CEL LUS RI BEI RO
é Ba cha rel em Eco no mia e Di rei to. Es pe -
ci a lis ta em Di rei to Tri bu tá rio. Atu al men -
te Se cre tá rio de Es ta do da Fa zen da do
Ma ra nhão

Uma dose de paciência
O mun do foi sur pre en di do nes ta

se ma na pe lo anún cio da sus pen são
dos tes tes da va ci na de sen vol vi da em
con jun to pe la Uni ver si da de de Ox- 
ford, no Rei no Uni do, e a far ma cêu ti- 
ca As tra Ze ne ca. O mo ti vo da sus pen- 
são te ria si do o de sen vol vi men to, por
par te de uma vo lun tá ria va ci na da, de
uma mi e li te trans ver sa, sin to ma neu- 
ro ló gi co que po de ou não es tar as so ci- 
a do ao imu ni zan te.

Em bo ra a no tí cia te nha so a do co- 
mo um bal de de água fria so bre as ex- 
pec ta ti vas mais oti mis tas de se al can- 
çar uma va ci na pa ra a co vid-19 o mais
ra pi da men te pos sí vel, ela, por ou tro
la do, diz mui to so bre o que se de ve es- 
pe rar de um imu ni zan te. Mais ain da,
ex pli ca a ra zão de pes qui sas en vol- 
ven do va ci nas se rem per ce bi das pe la
po pu la ção em ge ral co mo pro ces sos
tão de mo ra dos.

Em meio a uma pan de mia que já
atin giu qua se 28 mi lhões de pes so as
no pla ne ta, ma tan do mais de 900 mil,
a prin ci pal ra zão de se bus car uma va- 
ci na é a se gu ran ça sa ni tá ria. Es sa se- 
gu ran ça, no en tan to, im pli ca em mais

que con ter a trans mis são do no vo co- 
ro na ví rus. É pre ci so ga ran tir, tam- 
bém, que o imu ni zan te não tra ga efei- 
tos co la te rais, que seu efei to se ja du- 
ra dou ro e que te nha al ta ta xa de efi cá- 
cia.

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS) elo gi ou a sus pen são dos tes tes
e in for mou, em no ta, que “a se gu ran- 
ça é o prin ci pal fo co dos en sai os clí ni- 
cos pa ra se en con trar uma va ci na” e
res sal tou que sus pen sões tem po rá ri- 
as de en sai os clí ni cos de va ci nas não
são “in co muns”.

A co vid-19 ain da é um mis té rio pa- 
ra mé di cos e ci en tis tas do mun do to- 
do. A ca da se ma na sur gem es tu dos as- 
so ci an do a in fec ção pe lo no vo co ro- 
na ví rus a uma sé rie de sin to mas se- 
cun dá ri os e pos te ri o res. Mes mo as
ma ni fes ta ções der ma to ló gi cas da do- 
en ça po dem va ri ar, se gun do pes qui- 
sas ain da em an da men to, da ur ti cá ria
à ne cro se. Há, ain da, re la tos de sin to- 
mas cir cu la tó ri os, car día cos e re nais,
além dos res pi ra tó ri os, en tre aque les
que su pe ram a do en ça.

De sen vol ver uma va ci na é co mo
bus car uma for ma de si mu lar a do en- 
ça com o mí ni mo de sin to mas. Des sa
for ma, va ci nar-se con tra a gri pe po de
sig ni fi car uma fe bre bai xa ou al guns
di as de co ri za, mas com a cer te za de
se evi tar, com es se pro ces so, uma in- 
fec ção mais agres si va. Quan do a do- 
en ça a ser anu la da, no en tan to, é, ain- 
da, pou co co nhe ci da e traz re ver be ra- 
ções tar di as e dís pa res, co mo é o ca so
da co vid-19, o pro ces so re quer ain da
mais cui da do.

A va ci na de Ox ford com a As tra Ze- 
ne ca é uma en tre no ve ini ci a ti vas na
fa se 3 dos en sai os ou tes tes. A pres sa
por um re sul ta do po si ti vo e pe la pro- 
du ção e apli ca ção em mas sa de um
imu ni zan te con tra o no vo co ro na ví- 
rus é per fei ta men te com pre en sí vel.
Igual men te im por tan te, no en tan to, é
a trans pa rên cia e a li su ra de pes qui sas
sé ri as e res pon sá veis. Nes se sen ti do,
os es tu dos ao re dor do mun do, as sim
co mo as re gras de dis tan ci a men to, o
uso de más ca ras e ál co ol em gel ain da
exi gi rão de to dos uma do se ex tra de
pa ci ên cia.

Pra Não Dizer que Não Falei das Flores

“Pe los cam pos há fo me em gran des plan- 
ta ções”. Es ses ver sos de Ge ral do Van dré ain- 
da se re ve lam as sus ta do ra men te atu ais, no
mo men to que o Go ver no Fe de ral re sol ve ze- 
rar o Im pos to de Im por ta ção in ci den te so bre
o ar roz, na inú til ten ta ti va de re du zir o pre ço
do pro du to no mer ca do in ter no.

A ló gi ca por trás da ação go ver nis ta é sim- 
pló ria, co mo tem si do em to das as su as
ações de en fren ta men to das cri ses econô mi- 
ca e sa ni tá ria tra zi das pe la pan de mia: se for
fa ci li ta da a im por ta ção, ha ve rá mais ar roz
no mer ca do in ter no e, pe la lei da ofer ta e de- 
man da, o pre ço cai rá.

Pe dir que su per mer ca dis tas se jam “pa tri- 
o tas” e dei xem de ele var os pre ços tam bém é
ou tra ati tu de inú til, e faz lem brar, no va men- 
te, as vi o len tas noi tes da dé ca da de 60. Além
dis so, par te de uma pre mis sa que pre ci sa ser
me lhor in ves ti ga da: de que os pre ços dos
pro du tos ali men tí ci os, de um mo do ge ral,
es tão sen do in fla dos ar ti fi ci al men te pe los
su per mer ca dis tas/va re jis tas e não por au- 
men tos do va lor das mer ca do ri as em al gu- 
ma(s) eta pa(s) an te ri or(es) da ca deia.

Es sas du as me di das – re cor rer ao pa tri o- 
tis mo e ze rar o Im pos to de Im por ta ção – nos
pa re cem cla ra men te an tagô ni cas quan do
olha das em con jun to. Se é ver da de que o au- 
men to é de vi do a uma ação abu si va do va re- 
jis ta, re du zir o pre ço no ata ca do (com a re- 
du ção do Im pos to de Im por ta ção) ape nas
au men ta ria a mar gem de lu cro des se se tor,
que po de rá con ti nu ar con tro lan do a ofer ta,
es to can do o pro du to. Do mes mo mo do, cri- 
ar tro pas de cho ques pa ra mo ni to rar pre ços,
atra vés da Se cre ta ria Na ci o nal do Con su mi- 
dor, tam bém é me di da in ter ven ci o nis ta já
tes ta da por es sas ban das, com re sul ta dos
de sas tro sos.

Mais es tra nho ain da é que as su pos tas
me di das al can cem ape nas o ar roz, cu ja in- 
fla ção anu al, se gun do o Ins ti tu to Bra si lei ro

de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca, é de 19,25%, por- 
tan to bem in fe ri or à do fei jão pre to (cer ca de
28,92%), à do Lei te Lon ga Vi da (22,99%) e à
da ce bo la (50,40%), pa ra não fa lar de uma in- 
fi ni da de de ou tros pro du tos ali men tí ci os
que ti ve ram uma va ri a ção po si ti va acen tu a- 
da no pre ço ao lon go do ano.

Va le res sal tar que, pa ra re sol ver mos um
pro ble ma, te mos pri mei ro que ter um di ag- 
nós ti co pre ci so, e não ra so, da si tu a ção. Em
bo te quins a aná li se atu al é até mais pro fun- 
da do que aque la fei ta à en tra da de pré di os
pú bli cos. No ca so da ele va ção do pre ço do
ar roz, te mos que ana li sar a in fluên cia dos
as pec tos re la ci o na dos à de man da, ofer ta e
aos cus tos en vol vi dos, fa to que re ve la rá a
pro vá vel vi lã: uma de sas tro sa po lí ti ca cam- 
bi al.

Em re la ção à even tu al au men to da de- 
man da, não há mui to a se di zer, por quan to
não há da dos ofi ci ais, mui to me nos con fiá- 
veis, que com pro vem que o au xí lio emer- 
gen ci al de R$ 600,00 (seis cen tos re ais) te nha
ge ra do es ta ele va da in fla ção de ali men tos.
De to do mo do, não se tra ta de in fla ção de
de man da, pois, ape nas nos três pri mei ros
me ses do ano, an tes mes mo da pan de mia e
do pa ga men to do au xí lio emer gen ci al, se- 
gun do o Cen tro de Es tu dos Avan ça dos em
Eco no mia Apli ca da (CE PEA-Esalq/USP), o
pre ço do ar roz va ri ou 8,05%. Ou se ja, em
ape nas três me ses, ti ve mos qua se a me ta de
da in fla ção acu mu la da do ar roz nos oi to me- 
ses de 2020 (19,25%).

Pa ra se ana li sar a ofer ta e a com po si ção
dos cus tos, im por tan te re gis trar que, nes te
ano, o re al já se de pre ci ou cer ca de 32% em
re la ção ao dó lar, con for me da dos do Ban co
Cen tral. Cer ta men te uma das mai o res des- 
va lo ri za ções de uma mo e da na ci o nal em re- 
la ção à ame ri ca na. Sem pre que is to acon te- 
ce, es ti mu la-se a ex por ta ção, pois se re ce be
uma quan ti da de mai or de re ais da ven da re- 
a li za da em dó lar. Au men tan do-se a ex por ta- 
ção, re duz-se a ofer ta no mer ca do in ter no e,
por con sequên cia, traz-se, a re bo que, a ele- 
va ção ine vi tá vel do pre ço do pro du to, su ge- 
rin do aos pro du to res a re ten ção do pro du to
co mo for ma de al can çar um pre ço mais van- 

ta jo so na eco no mia do més ti ca.
Os da dos ofi ci ais do IB GE com pro vam a

re du ção da ofer ta no mer ca do in ter no por
cau sa da mai or ex por ta ção do pro du to: até
agos to de 2020, o país ex por tou 1,15 mi lhão
de to ne la das de ar roz, con tra 665 mil to ne la- 
das no mes mo pe río do de 2019. Is so re pre- 
sen ta uma ele va ção de 72% na ex por ta ção e,
por tan to, uma re du ção da ofer ta mais ou
me nos na mes ma pro por ção pa ra o con su- 
mi dor bra si lei ro.

Quan to à com po si ção dos cus tos, sa be-se
que os pro du to res agrí co las na ci o nais (não
só os do ar roz) im por tam mas si va men te
seus prin ci pais in su mos, prin ci pal men te
fer ti li zan tes e equi pa men tos agrí co las. Ora,
com a des va lo ri za ção do Re al, mes mo que o
va lor no mer ca do in ter na ci o nal se man te- 
nha es tá vel na mo e da ame ri ca na, há uma
ele va ção subs tan ci al nos seus cus tos, que
cer ta men te re per cu te nos pre ços.

A so lu ção, por tan to, não é a isen ção to tal
do im pos to de im por ta ção, por que tal me di- 
da, além de de fi ni ti va men te ine fi ci en te,
con for me já de mons tra do, pre ju di ca ria, in- 
clu si ve, os pro du to res lo cais, pois se te ria o
ar roz im por ta do em um pre ço ain da mais
com pe ti ti vo do que o na ci o nal.

Man ti da es sa bru tal des va lo ri za ção do re- 
al, fi ca mui to di fí cil re du zir os pre ços dos
pro du tos agrí co las, tan to pe la ele va ção dos
cus tos dos in su mos im por ta dos, quan to pe- 
la atra ção que es se fa to exer ce so bre os ex- 
por ta do res lo cais, o que re pro duz, mes mo
após 500 anos, tra ços ca rac te rís ti cos do pac- 
to co lo ni al, “a fo me em gran des plan ta ções.”

O pro fes sor Má rio Hen ri que Si mon sen,
um eco no mis ta or to do xo (ve jam que nem é
pre ci so re cor rer a de sen vol vi men tis tas ou
mar xis tas), já aler ta va: “In fla ção alei ja, mas o
câm bio ma ta”. Va mos con ti nu ar ig no ran do
a ques tão cam bi al?Fo me, de sem pre go, in- 
fla ção, dis cur so ra so, es to ca gem de pro du- 
tos, aná li se car co mi da de ve lhos ma nu ais,
for ça bru ta…  Já vi mos es te fil me an tes e já
ou vi mos no pas sa do a es tra nha li ção pre- 
sen te de uma mú si ca fei ta em um tem po de
cu ja dor se quer es que cer: “Quem sa be Faz a
Ho ra, não Es pe ra Acon te cer”.

HE SAÚ RÔ MU LO E ANAN DA MAR QUES
Ci en tis tas po lí ti cos

O re ca do da clas se
po lí ti ca ma ra nhen se

A cor ri da pe la pre fei tu ra de São Luís ace le rou de vez, e an tes
mes mo do pri mei ro jin gle ou do pri mei ro de ba te já es tá cla ro um
re ca do ex plí ci to do es ta blish ment lo cal: os par ti dos tra di ci o nais
se agru pa ram em bus ca de um pro je to po lí ti co que des toa das di- 
re tri zes do Pa lá cio dos Leões. E nos re fe ri mos aqui à ca pa ci da de
or ga ni za ti va das co li ga ções em bus ca rem apoi os que, até o pre- 
sen te mo men to, ig no ram a co a li zão mon ta da e am pli a da por Flá- 
vio Di no des de 2014. As pré-can di da tu ras es ta be le ce ram seus
blo cos con tan do com uma lei tu ra que com par ti lha mos: o dis cur- 
so an ti po lí ti ca de 2018 per deu for ça, ain da mais se tra tan do de um
plei to no qual as rei vin di ca ções são de or dem prá ti ca. A vi a bi li da- 
de elei to ral de um can di da to a pre fei to ou a ve re a dor di fi cil men te
se sus ten ta nu ma agen da pós-ma te ri a lis ta, mui to me nos com a
vo ra ci da de com a qual tes te mu nha mos a ex tre ma-di rei ta cap tu- 
rar a aten ção do elei to ra do bra si lei ro. Pe lo con trá rio, as es tra té gi- 
as em jo go nas elei ções mu ni ci pais pas sam mui to mais por uma
dis po si ção de re sol ver a or dem do dia, o bu ei ro es tou ra do, a rua
es bu ra ca da, a ilu mi na ção pú bli ca. Ain da que es te se ja o lu gar co- 
mum, e o lei tor sa be bem dis so, as ali an ças lo cais po dem ou não
re fle tir os acor dos na ci o nais en tre os par ti dos po lí ti cos.

As sim, o que se ob ser va na con jun tu ra da po lí ti ca lu do vi cen se
são os ato res se dis tan ci an do do cen tro de gra vi da de do Pa lá cio
dos Leões, com si na li za ções mui to ní ti das de que a cor ri da pe lo
exe cu ti vo mu ni ci pal da ca pi tal é um termô me tro do que vai acon- 
te cer em 2022, quan do es ta rá em jo go a su ces são de Di no.

Há al guns di as apon ta mos que é um fa to dig no de no ta que os
três se na do res ma ra nhen ses, to dos elei tos na pla ta for ma do go- 
ver na dor do es ta do, de cla ra ram apoio a can di da tos di fe ren tes no
pri mei ro tur no. Ro ber to Ro cha (PSDB) com Edu ar do Brai de (PO- 
DE), We ver ton Ro cha (PDT) com Ne to Evan ge lis ta (DEM) e Eli zi a- 
ne Ga ma (CI DA DA NIA) com Ru bens Jú ni or (PC doB). Pa re ce uma
ques tão de tem po que se as su ma de vez que a co a li zão que der ro- 
tou Ro se a na Sarney em 2018 se di vi di da em fra ções do po der, mi- 
ran do um lu gar ao sol no exe cu ti vo es ta du al.

É ób vio que ne nhu ma co a li zão de go ver no se per pe tua por
mui to tem po (com ra ras ex ce ções que de mons tram vir tu de e for- 
tu na por par te de seus ar ti cu la do res) de ma nei ra ho mo gê nea e
sem atri tos, mas o que se per ce be, olhan do pa ra a atu a li da de, mas
mi ran do no fu tu ro, é um aban do no qua se que com ple to do pro je- 
to en ca be ça do por Di no. Aqui eu des ta co du as ca rac te rís ti cas
mar can tes do go ver no do es ta do, que va lem co mo ins tru men to
de aná li se quan do en ten de re mos o que se pas sou no Ma ra nhão
em 2020: 1) a ca pa ci da de do go ver no de im ple men tar uma agen- 
da de cen tro-es quer da ba se a da em de sen vol vi men to e jus ti ça so- 
ci al e 2) a ca pa ci da de do go ver no de im ple men tar uma agen da de
cen tro-es quer da ba se a da em de sen vol vi men to e jus ti ça so ci al
COM O APOIO DA CLAS SE PO LÍ TI CA MA RA NHEN SE, trans for- 
man do uma gra má ti ca po lí ti ca oli gár qui ca de dé ca das e tan gen- 
ci an do a pos si bi li da de de for mu la ção de ou tras re gras de ar ti cu la- 
ção po lí ti ca. Ao que pa re ce, a pa ci ên cia da clas se po lí ti ca lo cal
com a mú si ca di nis ta che gou ao fim. Ro ber to Ro cha foi o pri mei ro
a dei xar o bar co, abra çou o bol so na ris mo com unhas e den tes e
es tá em pe nha do em ele ger o lí der nas pes qui sas, Edu ar do Brai de.
We ver ton Ro cha mos tra que o mu ni ci pa lis mo é a prin ci pal for ta- 
le za do seu man da to, ar ti cu lan do diu tur na men te a cos tu ra de
apoi os que o vi a bi li zem co mo can di da to a go ver na dor em 2022.
Nos sa ava li a ção é de que a apos ta de We ver ton foi ar ris ca da ao sair
na fo to com o MDB, leia-se Ro se a na Sarney, num con tex to tão pe- 
cu li ar co mo o que foi a sua elei ção pa ra o se na do.

Por ou tro la do, a se na do ra Eli zi a ne Ga ma mos tra co e rên cia
com o acor do que a per mi tiu uma ca dei ra na câ ma ra al ta, apoi an- 
do o can di da to do par ti do do go ver na dor, que (até o mo men to em
que es cre vo es te tex to) não de cla rou apoio for mal à can di da tu ra,
em bo ra ava li e mos que a de pen der do de sem pe nho de Ru bens Jú- 
ni or nas pes qui sas, Di no se ve rá di an te da ne ces si da de de apoiá-
lo pu bli ca men te. Pa ra le lo a is to, um ou tro can di da to tam bém dis- 
pu ta ser im pul si o na do pe la re pu ta ção po lí ti ca do go ver na dor,
ten do apoio do vi ce Car los Bran dão (o que pa re ce pro mis sor) e o
apoio de Jo si mar de Ma ra nhão zi nho (fi ca a car go do lei tor o jul ga- 
men to) na ten ta ti va de ga nhar en ver ga du ra e fô le go. Es tes ele- 
men tos em um pri mei ro mo men to não pa re cem se co nec tar de
ma nei ra co e ren te e só o de sen vol vi men to da cam pa nha vai evi- 
den ci ar o me lhor po si ci o na men to.

A des pei to do que po de acon te cer na dis pu ta pro pri a men te di- 
ta, os ato res da cor ri da elei to ral já en con tram-se po si ci o na dos e o
ten si o na men to pré vio, tão ca rac te rís ti co de gran des cam pa nhas,
lo go vai ser subs ti tuí do por uma efe ti va dis pu ta, de al ta tem pe ra- 
tu ra. Nes te ca so, não bas ta ven cer a elei ção, mas sim em que con- 
tex to se ven ce uma elei ção, ou se ja, qual o pre ço de ven cê-la e
quem es tá com pon do a vi tó ria.

São Luís, segunda-feira, 14 de setembro de 2020
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Cau te la

Rus sos te rão que ex pli car va ci na

Bri tâ ni ca

Pesquisa

Vírus pode invadir
o cérebro

O
co ro na ví rus po de che gar ao cé re bro hu ma no.
É o que mos tra um es tu do fei to por pes qui sa- 
do res ame ri ca nos. No tra ba lho, os in ves ti ga- 
do res re a li za ram uma sé rie de tes tes com mi- 

ni cé re bros ar ti fi ci ais, ra tos e te ci dos neu rais de pa ci en- 
tes que mor re ram de vi do à do en ça. Os da dos in di cam a
pos si bi li da de de o pa tó ge no da co vid-19 con se guir que- 
brar a bar rei ra pro te to ra ce re bral e se ins ta lar nas cé lu las
ner vo sas. O es tu do foi di vul ga do no si te de pu bli ca ções
ci en tí fi cas Bi oR xiv e ain da não foi re vi sa do por pa res.

Os ci en tis tas ex pli cam, no tra ba lho, que es tu dos an- 
te ri o res in di ca ram a pos si bi li da de de o Sars-CoV-2 con- 
se guir in va dir o cé re bro, mas que o te ma ain da não foi
to tal men te es cla re ci do. Por is so, o gru po re sol veu re a li- 
zar uma aná li se que fos se a mais am pla pos sí vel. “Usa- 
mos três abor da gens in de pen den tes pa ra in ves ti gar a
ca pa ci da de de o ví rus in fec tar o cé re bro”, es cre ve ram os
pes qui sa do res, li de ra dos por Aki ko Iwa sa ki, imu no lo- 
gis ta da Uni ver si da de de Yale, nos Es ta dos Uni dos.

Na pri mei ra eta pa, o ví rus foi apli ca do em mi ni cé re- 
bros cri a dos em la bo ra tó rio, cha ma dos or ga noi des ce- 
re brais. Nas ob ser va ções, a equi pe des co briu que o pa- 
tó ge no con se guiu in fec tar neurô ni os e usar me ca nis mo
das cé lu las ner vo sas pa ra se du pli car. Os pes qui sa do res
ex pli cam que um dos prin ci pais ar gu men tos con tra a
te o ria da in va são ce re bral di re ta pe lo ví rus Sars-CoV-2 é
que o cé re bro, di fe ren te men te dos pul mões, não tem al- 
tos ní veis da pro teí na ACE2 — o co ro na ví rus se li ga a ela
pa ra in fec tar as cé lu las. No en tan to, a equi pe des co briu
que os or ga noi des ti nham ACE2 su fi ci en te pa ra fa ci li tar
a en tra da do pa tó ge no e que as pro teí nas tam bém es ta- 
vam pre sen tes no cé re bro dos pa ci en tes mor tos.

Os ci en tis tas tam bém ima gi na vam que o ví rus não
con se gui ria ul tra pas sar a bar rei ra he ma to en ce fá li ca,
que pro te ge o sis te ma ner vo so cen tral de subs tân ci as
tó xi cas. Po rém, na aná li se com ra tos, per ce be ram o con- 
trá rio. Os ani mais fo ram di vi di dos em dois gru pos: um
foi mo di fi ca do ge ne ti ca men te pa ra ter re cep to res ACE2
so men te nos pul mões e o ou tro, ape nas no cé re bro. Os
ra tos in fec ta dos nos pul mões apre sen ta ram le sões no
ór gão, e as co bai as in fec ta das no cé re bro per de ram pe so
e mor re ram ra pi da men te. Se gun do os au to res do es tu- 
do, es se é um po ten ci al si nal de que o ví rus con se guiu
in va dir o cé re bro. Além dis so, o cé re bro de três pa ci en- 
tes que mor re ram por com pli ca ções gra ves re la ci o na- 
das à co vid-19 tam bém ti nham ras tros do Sars-CoV-2.

Es pe ci a lis tas acre di ta vam que as con sequên ci as neu- 

ro ló gi cas ob ser va das em mui tos hos pi ta li za dos de vi do à
do en ça, co mo do res de ca be ça, con fu são e de lí ri os, po- 
dem ser re sul ta do de uma in fla ma ção no cé re bro cau sa- 
da pe la tem pes ta de de ci to ci nas, uma res pos ta imu no- 
ló gi ca anor mal à in fec ção. Mas, os da dos vis tos no es tu- 
do ame ri ca no in di cam a pos si bi li da de de uma in fluên- 
cia di re ta do ví rus nos te ci dos neu rais. “Em bo ra a pes- 
qui sa ain da se ja pre li mi nar, traz no vas evi dên ci as pa ra
apoi ar o que, até ago ra, era ape nas uma te o ria não com- 
pro va da”, des ta ca ram os au to res. “Mui tos ví rus in fec- 
tam neurô ni os, co mo o da zi ka, o da her pes e o do Ni lo
Oci den tal. Mos tra mos que o Sars-CoV-2 tam bém po de,
mas não sa be mos a frequên cia dis so.”

Em en tre vis ta à agên cia Fran ce-Pres se (AFP) de no tí- 
ci as, An drew Jo seph son, che fe do De par ta men to de
Neu ro lo gia da Uni ver si da de da Ca li fór nia, nos Es ta dos
Uni dos, elo gi ou as téc ni cas usa das no es tu do e des ta cou
que “com pre en der se exis te ou não uma par ti ci pa ção vi- 
ral di re ta no cé re bro é ex tre ma men te im por tan te”. En- 
tre tan to, o es pe ci a lis ta acres cen tou que se man tém cau- 
te lo so até que a pes qui sa se ja re vi sa da por pa res.

Cláu dio Ro ber to Car nei ro, neu ro lo gis ta do Hos pi tal
San ta Lú cia, em Bra sí lia, tam bém acre di ta que o es tu do
pre ci sa ser mais ava li a do e que no vas aná li ses de vem ser
fei tas. “Ain da te mos que es cla re cer se es se aces so ao cé- 
re bro re al men te se ria por uma via di re ta, pois, co mo os
pró pri os au to res di zem, te mos ou tras te o ri as. Acre di ta- 
mos que os efei tos neu ro ló gi cos ocor rem por uma in fla- 
ma ção pro vo ca da pe lo sis te ma imu ne, co mo eles ci tam,
ou por uma in fla ma ção pro vo ca da por al te ra ções do sis- 
te ma san guí neo de sen ca de a da pe la for ma ção de trom- 
bos, que ocor rem em mui tos dos pa ci en tes com co vid-
19. To das es sas te o ri as pre ci sam ser bem ava li a das.”

Pa ra o neu ro lo gis ta, ca so es sa hi pó te se le van ta da pe- 
los es pe ci a lis tas ame ri ca nos se com pro ve, al gu mas es- 
tra té gi as po dem ser cons truí das pa ra evi tar o ata que do
ví rus às cé lu las neu rais. “Po de mos, por exem plo, de sen- 
vol ver um me di ca men to que re du za a pro du ção das
ACE2 no cé re bro”, ilus trou. “Mas is so tam bém só po de rá
ser fei to quan do sou ber mos do po der que o pa tó ge no
tem na re gião neu ral. Ca so ele con si ga se du pli car, co mo
mos trou es se ex pe ri men to, as coi sas fi cam mais com pli- 
ca das tam bém. Por is so, pre ci sa mos en ten der, de for ma
mi nu ci o sa, os efei tos des se pa tó ge no no cé re bro.”

A re vis ta ci en tí fi ca The Lan cet anun ci ou que pe diu
es cla re ci men tos so bre um ar ti go que pu bli cou, na se- 
ma na pas sa da, com re sul ta dos de tes tes com a va ci na
rus sa Sput nik V. A so li ci ta ção fei ta aos pes qui sa do res é
uma res pos ta a uma car ta aber ta de 30 ci en tis tas en vi a- 
da ao pe rió di co. Os es pe ci a lis tas des ta cam que o tra ba- 
lho “apre sen ta vá ri os pon tos pre o cu pan tes” e “in con sis- 
tên ci as nos da dos”.

No es tu do rus so, os pes qui sa do res re la tam que fo ram
tes ta das seis for mu la ções dis tin tas da va ci na em 76 pa- 
ci en tes, di vi di dos em qua tro gru pos com pos tos por no- 
ve pes so as e dois, por 20. “En tre os (di fe ren tes) gru pos
de no ve pa ci en tes, tes tan do coi sas com ple ta men te di fe- 
ren tes, vo cê vê exa ta men te os mes mos nú me ros. É al ta- 
men te im pro vá vel ob ser var um nú me ro tão gran de de
du pli ca ções”, de cla rou, em en tre vis ta ao The Mos cow
Ti mes, En ri co Buc ci, pro fes sor de bi o lo gia da Tem ple
University (EUA) e um dos sig na tá ri os da car ta, que foi
en vi a da a The Lan cet na se gun da-fei ra. “É co mo se vo cê
jo gas se um da do e ob ti ves se exa ta men te a mes ma
sequên cia de nú me ros vá ri as ve zes, é al ta men te im pro- 
vá vel”, acres cen tou.

Em res pos ta à car ta, a re vis ta “con vi dou os au to res do
es tu do a res pon de rem as ques tões apre sen ta das” e afir- 
mou que acom pa nha a “si tu a ção mui to de per to”. Se- 
gun do a agên cia rus sa pú bli ca RIA No vos ti, o mé di co
De nis Lo gu nov, que co or de na a equi pe que de sen vol veu
a va ci na, afir mou que a re vis ta The Lan cet te ve aces so a
“to dos os da dos com pi la dos du ran te as pes qui sas ci en- 
tí fi cas” e ne gou fa lhas nos tes tes.

Tam bém on tem, a far ma cêu ti ca As tra Ze ne ca afir mou
que a va ci na de sen vol vi da com a Uni ver si da de de Ox- 
ford, no Rei no Uni do, ain da po de es tar dis po ní vel até o
fim des te ano, mes mo com a sus pen são dos tes tes dos
en sai os clí ni cos. “Nós ain da po de ría mos ter uma va ci na
até o fim des te ano, no iní cio do pró xi mo”, afir mou o
prin ci pal exe cu ti vo da em pre sa, Pas cal So ri ot.

A pau sa foi anun ci a da na ter ça-fei ra, após uma pa ci- 
en te in gle sa que re ce beu a va ci na ter apre sen ta do sin to- 
mas de mi e li te trans ver sa, uma in fla ma ção na me du la
es pi nhal. O exe cu ti vo de cla rou tam bém que a pre vi são
de pen de da ra pi dez com que as agên ci as re gu la do ras
au to ri za rão a re to ma da dos tes tes. “Es se co mi tê nos gui- 
a rá so bre quan do os tes tes po de rão re co me çar pa ra que
pos sa mos con ti nu ar nos so tra ba lho o mais rá pi do pos- 
sí vel”, afir mou So ri ot.

São Luís, segunda-feira, 14 de setembro de 2020
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 025/2020

O Município de Esperantinópolis (MA), Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, torna público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 
Menor Preço por Item, objetivando a eventual e futura aquisição de pneus, câmara de ar e fitas 
protetoras de interesse desta Administração Publica, em conformidade com o Termo de Referência 
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos 
Municipais nº 001/2017 e 002/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital a realizar-se às 09h00min horas do dia 29 de setembro 
de 2020. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, 
em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à 
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 
horas. . Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através do E-mail: 
cplesperantinopolis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 10 de setembro de 2020. Raimundo Carneiro 
Corrêa, Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Portaria: 110/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 026/2020

O Município de Esperantinópolis (MA), Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PUBLICAS HABITAÇÃO E TRANSPORTE, torna público para conhecimento dos interessados que 
estará realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 
Menor Preço por Item, objetivando a eventual e futura contratação de empresa para serviços de locação de 
máquinas e veículos pesados visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-
-MA, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e 
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 001/2017 e 002/2017 e subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital a realizar-se às 
14h00min horas do dia 29 de setembro de 2020. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, 
no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus 
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 
ás 12:00 horas. . Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através do 
E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 10 de setembro de 2020. Sueldo Sankly de 
Freitas Formiga Secretario Municipal de Obras Publicas Habitação e Transporte Portaria: 442/2017.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
por meio do Pregoeiro, Gabriel Manzano Dias Marques, com 
fulcro no Pregão Eletrônico n° 013/2020- CPL/ALEMA, com 
objeto de contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva, corretiva e chamadas de 
emergência para Plataforma Elevatória”, torna público para 
conhecimento dos interessados que adiará a sessão de 
licitação respectiva, anteriormente marcada para às 09:30 horas 
do dia 13 de setembro de 2020, em virtude de reformulação do 
edital. A nova data da realização será no dia 28 de setembro às 
09:00h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br. 

 
Gabriel Manzano Dias Marques

São Luís, 10 de setembro de 2020.

Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4786/2018-AL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 012/2020
O Município de Santo Antônio dos Lopes (MA), com base na Lei Federal nº. Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto 
Estadual n° 35.672 de 19 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 101 de 20 de março de 2020 e demais 
legislações aplicáveis à espécie, CONVOCA as empresas interessadas em fornecer emergencialmente, via 
contratação direta (emergencial), gêneros alimentícios destinados as unidades hospitalares pelo aumento de fluxo 

de pessoas em virtude da pandemia, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento e no Projeto Básico anexado (consulta na integra: www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br). PRAZO PARA 
RECEBIMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS:  ATÉ  17/09/2020 ÀS 12H00MIN 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF). Tendo em vista o Decreto Estadual n° 35.672 de 19 de março de 2020, que declara 

Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado do Maranhão, os documentos de habilitação e 

proposta deverão ser enviados exclusivamente via correio eletrônico, e-mail:  compras@stoantoniodoslopes.ma.-

gov.br até a data e horário estipulados na forma prevista neste aviso. O licitante receberá resposta ao e-mail 

enviado confirmando o recebimento. As propostas recebidas serão abertas, no dia e hora informados acima, e será 

publicada no portal www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br a relação constando razão social, CNPJ e valor da 

proposta. Disponibilidade do Projeto Básico e/ou consulta na integra: www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br.

Santo Antônio dos Lopes (MA), 10 de setembro de 2020.

Maria Lima da Silva Neres
Secretária de Saúde e Saneamento

Portaria nº 594/2020- GPSAL

SLEA - SÃO LUIS ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 15.339.921/0001-50 - NIRE 21300009850

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da SLEA - São Luis Engenharia Ambiental S.A. (“Companhia”), na Rua 
12, nº 01, Módulo 1, Quadra G, Distrito Industrial, São Luís/MA, CEP: 65090-260, no dia 30 de julho 
de 2020, às 9:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do 
§4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença das acionistas que representam a 
totalidade do capital social. 3) MESA: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo 
Mota de Farias. 4) ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras e deliberar sobre o resultado obtido no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019. b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo. 5) PUBLICAÇÕES DO 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 
Diário Oficial do Estado do Maranhão, às folhas 27/29, e Jornal “O Imparcial” às folhas 06, ambos do dia 
29 de julho de 2020. 6) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) 
Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância das exigências 
constantes das alíneas I, II e III do mesmo artigo, posto que foi dada publicidade destes documentos 
aos acionistas antes desta Assembleia e estão presentes todos os seus acionistas. i. Sem restrições 
ou ressalvas, aprovar o Relatório de Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 
relativas ao exercício social findo na data de 31/12/2019, com o respectivo parecer dos auditores 
independentes. b) O resultado da Companhia foi positivo, tendo havido lucro no exercício findo, no valor 
de R$8.312.131,23 (oito milhões, trezentos e doze mil, cento e trinta e um reais e vinte e três centavos). 
i. Foi constituída Reserva Legal no valor de R$415.606,57 (quatrocentos e quinze mil, seiscentos e seis 
reais e cinquenta e sete centavos). ii. Ratificar as distribuições de dividendos antecipadas em favor das 
acionistas, totalizadas no valor de R$6.530.710,64 (seis milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e dez 
reais e sessenta e quatro centavos), ocorridas nas seguintes datas e valores: 1) R$239.900,64 (duzentos 
e trinta e nove mil, novecentos reais e sessenta e quatro centavos) em 14/09/2019; 2) R$5.240.000,00 
(cinco milhões, duzentos e quarenta mil reais), em 31/01/2020; e 3) 1.050.810,00 (um milhão, cinquenta 
mil, oitocentos e dez reais) em 29/02/2020. Todas as referidas distribuições foram realizadas segundo 
a proporção de participação social das acionistas; iii. Aprovar a distribuição de dividendos em favor das 
acionistas, no valor total de R$1.365.814,02 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e 
quatorze reais e dois centavos), na proporção de suas respectivas participações acionárias, que serão 
pagos até 30/12/2020. 7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e 
aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 8) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antonio Carlos 
Ferrari Salmeron; Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionistas: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL 
S.A., por seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias; URCD ILHA GRANDE 
COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO S/A, por seus Diretores Anna Karlla Brabo Magalhães e 
Luciano José de Araújo Barros. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” RICARDO MOTA DE 
FARIAS - Secretário da Mesa. ASSINATURA ELETRÔNICA: Certificamos que o ato da empresa SLEA 
SÃO LUIS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A consta assinado digitalmente por: RICARDO MOTA DE 
FARIAS - CPF 00985412429. JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão - Certifico o registro 
em 02/09/2020 sob o nº 20200688995. Lílian Theresa Rodrigues Mendonça - Secretária-Geral.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CREDENCIAMENTO PARA PESSOA JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM 

ESPORTE E LAZER E ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE Nº03/2020 
DO SESI DR-MA

O SESI – Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Maranhão, 

torna público o Credenciamento de Pessoas Jurídicas e físicas, para integrar 

o CADASTRO PARA PESSOA JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM ESPORTE 
E LAZER E ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, com observância ao 

Edital de Credenciamento Nº 003/2020.

Entrega da Documentação: Período de 12 (doze) Meses ininterruptos, a 

partir desta publicação.

Requisitos e Regulamento no site da FIEMA 
www.fiema.org.br

São Luís, 09 de setembro de 2020.

Diogo Diniz Lima

Superintendente Regional do SESI DR/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020. A Câmara Municipal de Urbano Santos/MA, torna 

público que no dia 05 de Outubro  de 2020, às 08:00h, realizará licitação na modalidade 

Tomada de Preços, tipo menor preço global. Objeto: Contratação de Empresa para 

Fornecimento de Equipamentos,  Materiais Permanentes e outros para a Câmara 

Municipal de Urbano Santos – Ma destinado ao bom funcionamento da Camara 

Municipal de Urbano Santos - Ma. O Edital se encontra a disposição dos interessados na 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua Dez de Junho, n° 147 – 

Centro, Urbano Santos - Ma, CEP: 65.530-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde 

poderá ser consultado gratuitamente ou obtido mediante o recolhimento da 

importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM e email: camaraurbanosantos@outlook.com. BASE LEGAL: Lei nº 

8.666/1993, suas alterações e demais normas atinentes à espécie. Publique-se. 11 de 

Setembro de 2020. Antônia Ribeiro Dos Santos. 

Objeto: “Aquisição de materiais permanentes (câmara refrigerada) para estruturar salas de vacinação da 
Rede de Frio de Sistemas Municipais de Saúde com população inferior a 100.000 habitantes, conforme 
condições e especificações constantes no Termo de Referência”; Abertura: 25/09/2020 às 09h (horário 
de Brasília); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/). 
Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos 
Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA. CEP: 65.076-820; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 
3198-5558 e 3198-5559. 

São Luís - MA, 09 de setembro de 2020.
CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020
PROCESSO Nº 106005/2020/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos formas 
farmacêuticos diversos para atender às necessidades das unidades hospitalares administradas pela 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço por item.
DATA DA ABERTURA: 28/09/2020 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), 09 de setembro de 2020.
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 116/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.323/2020 – EMSERH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO 
HOSPITAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, UNIDADE DE SAÚDE ADMINISTRADA PELA EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: às 08h30 do dia 07/10/2020, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone: (98) 3235-7333.
 

São Luís (MA), 09 de setembro de 2020.
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 118/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76.691/2020 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, das áreas médico-hospitalares, externas e esquadrias 
com fornecimento de mão de obra qualificada, materiais, produtos saneantes, equipamentos e utensílios, 
para atender às necessidades do HOSPITAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, Unidade de Saúde 
administrada pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço por lote
NOVA DATA DA ABERTURA: às 08h30 do dia 06/10/2020, horário de Brasília/DF.
MOTIVO: Em razão da ERRATA 001 que alterou o percentual (%) a ser destinado para subcontratação.
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails: csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone: (98) 3235-7333.

 
 São Luís (MA), 09 de setembro de 2020.

Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 103/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72.743/2020 - EMSERH

A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, através da Comissão Setorial de Licitação, considerando a 
crise sanitária causada pelo vírus COVID-19, considerando ainda, as medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, conforme disposto no Decreto 35.660, de 16 de 
março de 2020, e ainda a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e o Decreto n º 10.464, de 17 de agosto de 2020, que 
regulamenta a Lei citada anteriormente, torna público que entre os dias 21 de setembro de 2020 até o 
dia 30 de setembro de 2020, através de link disponível no site www.cultura.ma.gov.br, será recebida a 
documentação relativa ao edital do Concurso nº 003/2020 UGCAC–SECMA, objetivando a seleção e 
premiação de produções artísticas inéditas, em vídeo finalizado, para difusão em plataformas digitais de 
hospedagem aberta, conforme as especificações definidas no edital. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na página www.cultura.ma.gov.br.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2020.
Arthur Barros Fonseca Ribeiro

Presidente da Comissão Setorial de Licitação-SECMA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA

CREDENCIAMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL – UGCAC/SECMA
AVISO DE EDITAL DE CONCURSO

Nº 003/2020 UGCAC - SECMA
CONEXÃO CULTURAL 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124936/2020 – SECMA

A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, através da Comissão Setorial de Licitação, considerando a 
crise sanitária causada pelo vírus COVID-19, considerando ainda, as medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, conforme disposto no Decreto 35.660, de 16 de 
março de 2020, e ainda a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e o Decreto n º 10.464, de 17 de agosto de 2020, que 
regulamenta a Lei citada anteriormente, torna público que entre os dias 21 de setembro de 2020 até o 
dia 30 de setembro de 2020, através de link disponível no site www.cultura.ma.gov.br, será recebida a 
documentação relativa ao edital do Concurso nº 004/2020 UGCAC–SECMA, objetivando a seleção e 
premiação de oficinas artísticas, em vídeo finalizado, para difusão em plataformas digitais de hospedagem 
aberta, conforme as especificações definidas no edital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na página www.cultura.ma.gov.br.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2020.
Arthur Barros Fonseca Ribeiro

Presidente da Comissão Setorial de Licitação-SECMA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA

CREDENCIAMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL – UGCAC/SECMA
AVISO DE EDITAL DE CONCURSO

Nº 004/2020 UGCAC- SECMA
OFICINAS ARTÍSTICAS

LEI ALDIR BLANC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124943/2020 – SECMA

A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, através da Comissão Setorial de Licitação, considerando a 
crise sanitária causada pelo vírus COVID-19, considerando ainda, as medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, conforme disposto no Decreto 35.660, de 16 de 
março de 2020, e ainda a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e o Decreto n º 10.464, de 17 de agosto de 2020, que 
regulamenta a Lei citada anteriormente, torna público que entre os dias 21 de setembro de 2020 até o 
dia 30 de setembro de 2020, através de link disponível no site www.cultura.ma.gov.br, será recebida a 
documentação relativa ao edital do Concurso nº 005/2020 UGCAC–SECMA, objetivando a seleção e 
premiação de Projetos Culturais de versões inéditas, cujo tema tenha relação direta e imediata com área 
da cultura, e que tenha data de realização, obrigatoriamente, até o dia 31 de dezembro de 2020, para 
difusão em plataformas digitais de hospedagem aberta, conforme as especificações definidas no edital. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na página www.cultura.ma.gov.br.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2020. 
Arthur Barros Fonseca Ribeiro 

Presidente da Comissão Setorial de Licitação-SECMA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA

CREDENCIAMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL – UGCAC/SECMA
AVISO DE EDITAL DE CONCURSO

Nº 005/2020 UGCAC- SECMA
FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS

LEI ALDIR BLANC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124947/2020 – SECMA

A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, através da Comissão Setorial de Licitação, considerando a 
crise sanitária causada pelo vírus COVID-19, considerando ainda, as medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, conforme disposto no Decreto 35.660, de 16 de 
março de 2020, e ainda a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e o Decreto n º 10.464, de 17 de agosto de 2020, que 
regulamenta a Lei citada anteriormente, torna público que entre os dias 05 de outubro de 2020 até o dia 
15 de outubro de 2020, através de link disponível no site www.cultura.ma.gov.br, será recebida a 
documentação relativa ao edital de seleção nº 006/2020 UGCAC–SECMA, objetivando o credenciamento 
de Autores Maranhenses, para a aquisição de obras literárias, dos mais variados gêneros, que passarão 
a compor o acervo da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão – SECMA e serão utilizados em 
feiras, eventos, oficinas e afins, bem como para a renovação do acervo das Bibliotecas Públicas e demais 
espaços comunitários destinados à leitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
página www.cultura.ma.gov.br.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2020.
ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO

Presidente da Comissão Setorial de Licitação
SECMA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA

CREDENCIAMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL – UGCAC/SECMA
AVISO DE EDITAL DE SELEÇÃO

Nº 006/2020 UGCAC- SECMA
FOMENTO À LITERATURA MARANHENSE

LEI ALDIR BLANC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125198/2020 – SECMA

Considerando a crise sanitária causada pelo vírus COVID-19, considerando ainda, as medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, conforme disposto no 
Decreto 35.660, de 16 de março de 2020, e ainda a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe 
sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e o Decreto 
nº  10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei citada anteriormente, torna público que 
entre os dias 05 de outubro de 2020 até o dia 15 de outubro de 2020, através de link disponível no 
site www.cultura.ma.gov.br, será recebida a documentação relativa ao edital de Credenciamento nº 
007/2020 UGCAC–SECMA, objetivando o credenciamento de artesãos e entidades 
representativas Maranhenses que estejam cadastradas no Sistema de Informações Cadastrais 
do Artesanato Brasileiro (SICAB), para a produção e fornecimento de artigos e peças artesanais, 
conforme as quantidades e tipologias definidas no edital. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na página www.cultura.ma.gov.br.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2020.
ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO

Presidente da Comissão Setorial de Licitação-SECMA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA

CREDENCIAMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL – UGCAC/SECMA
AVISO DE EDITAL DE SELEÇÃO

Nº 007/2020 UGCAC- SECMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125171/2020 – SECMA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, para atender às necessidades da Clínica São José, 
administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: 05/10/2020 às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
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 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails: csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 09 de setembro de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 120/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108.814/2020 – EMSERH

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Estadual 
nº 31.553, de 16 de março de 2016, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 
de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, auferível 
mediante a MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, pelo critério de julgamento por item, objetivando o 
Registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de emissão de 
cartões eletrônicos destinados ao benefício de vale alimentação, de interesse da Representação 
Institucional do Estado do Maranhão em Brasília, no dia 25/09/2020, às 14h (horário de Brasília), 
através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.comprasnet.gov.br, sendo presidido 
por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de 
Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O 
Secretário Adjunto informa que, o edital encontra-se disponível na página web www.comprasnet.gov.br e  
www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 10 de setembro de 2020.
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços 

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0093523/2020 – SARP/SEGEP

A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, através da Comissão Setorial de Licitação, 
considerando a crise sanitária causada pelo vírus COVID-19, considerando ainda, as medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, conforme disposto no 
Decreto 35.660, de 16 de março de 2020, e ainda a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe 
sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e o Decreto n 
º 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei citada anteriormente, torna público que 
entre os dias 05 de outubro de 2020 até o dia 15 de outubro de 2020, através de link disponível no 
site www.cultura.ma.gov.br, será recebida a documentação relativa ao edital do Concurso nº 
008/2020 UGCAC–SECMA, objetivando a seleção e premiação de projetos audiovisuais de 
curta-metragem, longa-metragem, em formato live action ou animação, na categoria ficção, em vídeo 
finalizado, para difusão em plataformas digitais de hospedagem aberta, conforme as especificações 
definidas no edital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na página 
www.cultura.ma.gov.br.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2020.
Arthur Barros Fonseca Ribeiro

Presidente da Comissão Setorial de Licitação-SECMA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA

CREDENCIAMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL – UGCAC/SECMA
AVISO DE EDITAL DE SELEÇÃO

Nº 008/2020 UGCAC- SECMA
PROJETOS AUDIOVISUAIS

LEI ALDIR BLANC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124970/2020 – SECMA

A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, através da Comissão Setorial de licitação-CSL, torna 
público que fará realizar, na forma da Lei MODALIDADE:  Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço.
OBJETO:  contratação de empresa de engenharia para execução de melhoramento na infraestrutura 
física da sala cofre e salas de operações da SEFAZ, conforme Termo de Referência Anexo I, parte 
integrante deste Edital.
DATA DE ABERTURA: 24 de setembro de 2020.
HORARIO:  10h.
LOCAL: Sala da Comissão Setorial de Licitação –CSL/SEFAZ, sito na Avenida Carlos Cunha s/n Edifício 
Deputado Luciano Moreira,  Calhau, São Luis-MA.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Pregão reger-se-á pela Lei nº10.520, de 17  de julho de 2002 e  
subsidiariamente pela Lei nº8.666, de  21 de  junho  de 1993, Lei Estadual nº10.403\2015 e o Decreto  
nº3.555,  de 08 de agosto de 2000 e Lei Complementar nº123, de  14  de dezembro de 2006, alterada pela 
Lei Complementar nº147, de  07 de  agosto de 2014 e  demais  normas pertinentes à espécie , e  ainda 
pelas condições  do  edital e seus anexos.
DISPONIBLIDADE DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13h às 18h, onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais), feito, exclusivamente, através 
do Documento de Arrecadação de Receita Estadual – DARE, emitido “via internet”, no site 
www.sefaz.ma.gov.br, código da receita 214 - Licitações, podendo ser quitado em qualquer agência do 
Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal (inclusive Casas Lotéricas) em qualquer Unidade da 
Federação. 

São Luís, 09 de setembro de 2020
Elyda Santos Ricci da Silva

Pregoeira da SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2020/CSL/SEFAZ

A Secretaria de Estado da Fazenda- SEFAZ, através da Comissão Setorial de licitação-CSL, torna 
público que fará realizar, na forma da Lei MODALIDADE:  Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço.
OBJETO:  contratação de empresa especializada para manutenção de peças, Barrier Universal -Bivolti 
-60hz -3,5 m retangular, que dão acesso e saída de veículos ao estacionamento da SEFAZ, conforme 
Termo de Referência Anexo I, parte integrante deste Edital.
DATA DE ABERTURA: 24 de setembro de 2020
HORARIO: 15h.
LOCAL: Sala da Comissão Setorial de Licitação –CSL/SEFAZ, sito na Avenida Carlos Cunha s/n Edifício 
Deputado Luciano Moreira,  Calhau, São Luís-MA.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Pregão reger-se-á pela Lei nº10.520, de 17  de julho de 2002 e  
subsidiariamente pela Lei nº8.666, de  21 de  junho  de 1993,Lei Estadual nº10.403\2015 e o Decreto  
nº3.555,  de 08 de agosto de 2000 e Lei Complementar nº123, de  14  de dezembro de 2006, alterada pela 
Lei Complementar nº147, de  07 de  agosto de 2014 e  demais  normas pertinentes á espécie , e  ainda 
pelas condições  do  edital e seus anexos.
DISPONIBLIDADE DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário de 13h às 18h horas, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais), feito, 
exclusivamente, através do Documento de Arrecadação de Receita Estadual – DARE, emitido “via 
internet”, no site www.sefaz.ma.gov.br, código da receita 214 - Licitações, podendo ser quitado em 
qualquer agência do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal (inclusive Casas Lotéricas) em 
qualquer Unidade da Federação. 

São Luís, 09 de setembro de 2020
Elyda Santos Ricci da Silva

Pregoeira da SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2020/CSL/SEFAZ

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO N.º 09/2020 - CSL/PROCON - DATA: 25 de setembro de 2020 
HORÁRIO: 09h30. LOCAL: Sala de Reuniões do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e 
Consumidor-PROCON/MA, localizado na sede do órgão situado na Av. Beira Mar, Centro, n° 384, CEP n° 
65.010-070 (antigo Casino Maranhense), São Luís/MA, quando serão recebidos e iniciada a abertura dos 
envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação - PROCESSO Nº 0223179/2019 
– PROCON/MA. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTES. OBJETO: Aquisição de material de expediente, 
conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I). DA PARTICIPAÇÃO: Esta 
licitação está destinada EXCLUSIVAMENTE à participação de microempresa (ME), Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) que demonstrem esta condição nos termos 
do item 3, do edital, conforme art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2002, com redação dada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, observado o disposto no § 4º do art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015. 
A licitação reger-se-á na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, Lei 
Estadual nº 10.403/2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas 
regulamentares pertinentes à espécie. Este edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na 
Comissão Setorial de Licitação - CSL/PROCON, localizada na sede do Instituto de Promoção e Defesa 
do Cidadão e Consumidor-PROCON/MA na Av. Beira Mar, Centro, n° 384, CEP n° 65.010-070 
(antigo Casino Maranhense), São Luís/MA,de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 
08h30 às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente sendo gravados o Edital e seus 
Anexos em CD-ROM ou Pen Drive, ou por intermédio do site do PROCON, www.procon.ma.gov.br.

São Luís – MA, 10 de setembro de 2020.
ALEXANDER SOUSA FERREIRA
PRESIDENTE CSL-PROCON/MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E

CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCON/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 - CSL/PROCON

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Nº Processo: 59580.000436/2020-10. Objeto: Fornecimento de veículo, arame farpado e equipamentos de informática e de 
análise da qualidade de água, para utilização em Projeto de Proteção de Nascentes, a ser executado em diversos municípios 
maranhenses, na área de atuação da CODEVASF/8ªSR, Estado do Maranhão, através de Sistema de Registro de Preços – 
SRP. Entrega das Propostas: a partir de 16/09/2020 às 08h00 (Horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Abertura das Propostas: 25/09/2020 às 10h00 (Horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações 
Gerais: O edital completo encontra-se disponível nos sites www. comprasgovernamentais.gov.br e www.codevasf.gov.br.

JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA
Superintendente Regional

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - EDITAL 05/2020

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL
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PA TRÍ CIA CU NHA

Re de do Bem

Sui cí dio: si nais de aler ta pa ra sa ber agir e
pre ve nir

• O apa re ci men to ou agra va men to de pro ble mas de
con du ta ou de ma ni fes ta ções ver bais du ran te pe lo me -
nos du as se ma nas (es sas ma ni fes ta ções não de vem ser
in ter pre ta das co mo ame a ças nem co mo chan ta gens
emo ci o nais, mas sim co mo avi sos de aler ta pa ra um ris -
co re al.);
• Pre o cu pa ção com sua pró pria mor te ou fal ta de es pe -
ran ça (as pes so as sob ris co de sui cí dio cos tu mam fa lar
so bre mor te e sui cí dio mais do que o co mum, con fes -
sam se sen tir sem es pe ran ças, cul pa das, com fal ta de
au to es ti ma e têm vi são ne ga ti va de sua vi da e fu tu ro. Es -
sas idei as po dem es tar ex pres sas de for ma es cri ta, ver -
bal ou por meio de de se nhos);
• Ex pres são de idei as ou de in ten ções sui ci das. Fi quem
aten tos pa ra os co men tá ri os abai xo. Po de pa re cer ób vio,
mas mui tas ve zes são ig no ra dos:
• Vou de sa pa re cer.”;
• Vou dei xar vo cês em paz.”
• “Eu que ria po der dor mir e nun ca mais acor dar.”
• “É inú til ten tar fa zer al go pa ra mu dar, eu só que ro me
ma tar.”

• CAPS e Uni da des Bá si cas de Saú de (Saú de da fa mí lia,
Pos tos e Cen tros de Saú de).
• UPA 24H, SA MU 192, Pron to So cor ro; Hos pi tais
• Cen tro de Va lo ri za ção da Vi da – 188 (li ga ção gra tui ta),
www.cvv.org.br pa ra chat, Skype, e-mail.

Violência autoprovocada

Mais de mil casos
no Maranhão

S
e gun do a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de, fo ram
re gis tra dos em 2019, no Ma ra nhão, 1.397 ca sos
de vi o lên cia au to pro vo ca da, sen do 418 na ca pi- 
tal. No mes mo ano, 335 pes so as se sui ci da ram no

es ta do, 46 de les em São Luís. Em 2020 ain da não há da- 
dos fe cha dos. Ten do co mo ba se o re la tó rio da Uni da de
de Es ta tís ti ca e Aná li se Cri mi nal, da Se cre ta ria de Se gu- 
ran ça Pú bli ca, re fe ren tes à re gião me tro po li ta na de São
Luís, no mês de agos to fo ram co me ti dos 9 atos con tra a
pró pria vi da, e no mês de se tem bro, um ca so. As ví ti mas
tem en tre 20 e 54 anos. Es ses da dos não sig ni fi cam só
nú me ros, mas vi das que se fo ram e fa mí li as que fi ca ram
de vas ta das.

Em bo ra não ha ja cons ta ta ção de que es sas mor tes te- 
nham re la ção com a pan de mia, se gun do os es pe ci a lis- 
tas, é um da do a se con si de rar. “Não se des car ta es sa re- 
la ção. To da ten ta ti va de sui cí dio, ou sui cí dio, é fru to de
um ado e ci men to psí qui co. Nin guém que es te ja são vai
aten tar con tra a pró pria vi da. Há to do um con tex to que
de ses ta bi li za es sas pes so as, que é o que cha ma mos de
ga ti lho, fa tos ou acon te ci men tos que ti ram do ou tro a
pos si bi li da de de po der ad mi nis trar a saú de men tal de le.
E es ta mos nes se con tex to da pan de mia”, lem bra a dra.
Mar le ne Cos ta Li ma, Mes tre em Psi co lo gia Clí ni ca, Es- 
pe ci a lis ta em saú de men tal, As sis ten te so ci al, Psi co dra- 
ma tis ta e Vi ce-pre si den te do Co mi tê de Pro mo ção da Vi- 
da e Pre ven ção ao Sui cí dio da Re gi o nal de Saú de de Im- 
pe ra triz. A es pe ci a lis ta in te grou re cen te men te o qua dro
de mé di cos do pro je to “Re de do Bem: Ação de Aju da Psi- 
cos so ci al” em fa ce da CO VID-19, pro mo vi do pe lo Fó- 
rum de Pre ven ção da Au to mu ti la ção e do Sui cí dio.

To da ten ta ti va de sui cí dio, ou

sui cí dio, é fru to de um ado e ci men to

psí qui co. Nin guém que es te ja são vai

aten tar con tra a pró pria vi da

Nes te ano, ano de pan de mia, mui tas mu dan ças fo- 
ram pro vo ca das em to da a so ci e da de. O au men to das
pres sões emo ci o nais no iso la men to so ci al, o me do da
do en ça e as per das de cor ren tes da Co vid-19 são al guns
dos de sa fi os. Fa lar de saú de men tal é mais ur gen te que
nun ca, é ne ces sá rio. A cons ci en ti za ção é es sen ci al pa ra
re du zir os ín di ces de sui cí dio.

As sim, bus can do re sol ver es se pro ble ma de saú de
pú bli ca ain da na ba se, an tes que se agra ve, es pe ci a lis tas
em saú de men tal, ór gãos pú bli cos e pri va dos, es co las,
igre jas, or ga nis mos, gru pos de vo lun tá ri os, den tre ou- 
tras ins ti tui ções, in ten si fi cam as ações de com ba te e
pre ven ção ao sui cí dio no Se tem bro Ama re lo, mas es sas
ações ocor rem o ano to do, exa ta men te pa ra evi tar que
es ses nú me ros cres çam, e es pe ci al men te du ran te a pan- 
de mia cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus, que as so lou e
im pac tou o mun do to do, obri gan do to dos a uma no va
for ma de vi ver con si go e com os ou tros. A aten ção pa ra a
saú de men tal es tá sen do es sen ci al.

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) in for mou
que, du ran te a pan de mia, es tá re a li zan do uma sé rie de
ações di re ci o na das às ques tões emo ci o nais na co mu ni- 
da de es co lar, en tre as quais: a aber tu ra da pri mei ra tur- 
ma do cur so “Ge ren ci a men to de Emo ções: Saú de Emo- 
ci o nal e Co mu ni da de Es co lar”, com o in tui to de pro por- 
ci o nar apoio psi co ló gi co pa ra ame ni zar os da nos cau sa- 
dos pe la Co vid-19, co mo ação do Pro je to Ema ra nhan do
Vi das. O cur so é vol ta do pa ra es tu dan tes e pro fes so res
de es co las da re de pú bli ca, lo ca li za das em mu ni cí pi os
on de a ocor rên cia de ca sos con fir ma dos da Co vid-19 foi
mai or, cau san do da nos emo ci o nais às pes so as des sas
re giões. “Além dis so, a Se duc lan çou em par ce ria com o
Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de Edu ca ção (Con- 

sed) e a Un di me (União de Di ri gen tes Mu ni ci pais de
Edu ca ção) um pro gra ma de apoio so ci o e mo ci o nal pa ra
os edu ca do res das re des es ta du al e mu ni ci pais, de no mi- 
na do Vi ves cer. Uma pla ta for ma 100% gra tui ta, de sen- 
vol vi da por pro fes so res de di fe ren tes es ta dos do Bra sil
em um pro ces so de cri a ção co la bo ra ti va, com cur sos
que aju dam o pro fes sor a equi li brar men te, cor po e
emo ções e vin cu lar-se ao seu pro pó si to de vi da.  Além
dis so, há uma co mu ni da de de su por te, na qual pro fes- 
so res tro cam ex pe ri ên ci as e ma te ri ais”, in for mou o ór- 
gão.

A  Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES), por sua vez,
 ins ti tuiu o co mi tê de pre ven ção da au to mu ti la ção e do
sui cí dio pa ra ela bo rar e ope ra ci o na li zar as es tra té gi as
de pre ven ção dos ca sos de au to mu ti la ção e de sui cí dio
na Re de de Aten ção Psi cos so ci al e de mais se to res en vol- 
vi dos nas po lí ti cas in te rins ti tu ci o nais, além de con tri- 
buir na for mu la ção das po lí ti cas de ca rá ter na ci o nal e
mu ni ci pais.

Atu al men te, a Re de de Aten ção Psi cos so ci al do Ma ra- 
nhão é for ma da por 90 Cen tros de Aten ção Psi cos so ci ais
nas di ver sas mo da li da des, nas 19 re giões de saú de, pa ra
o aten di men to, tra ta men to e res so ci a li za ção.

Além das po lí ti cas pú bli cas, ou tras ações do Se tem- 
bro Ama re lo se de sen vol vem no Es ta do. Des de o dia 1º
de se tem bro ocor re a  Cam pa nha Re de do Bem, re a li za- 
da pe lo  Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal dos Di rei tos Hu- 
ma nos do Mi nis té rio Pú bli co, em par ce ria com o Fó rum
Es ta du al de Pre ven ção da Au to mu ti la ção e do Sui cí dio.

Pa ra a psi có lo ga Ce li a ne Oli vei ra, que par ti ci pa da
cam pa nha, a im por tân cia da ini ci a ti va no pe río do de
pan de mia re for ça o ca rá ter pre ven ti vo ao sui cí dio. “A
pan de mia oca si o nou vá ri os re fle xos na saú de men tal da
po pu la ção. Pro je tos co mo a Re de do Bem au xi li am na
dis cus são so bre os trans tor nos men tais, que es tão ten do
um cres ci men to nos úl ti mos me ses. Du ran te o mês de
se tem bro, se rão re a li za dos vá ri os even tos com o ob je ti- 
vo de le var a in for ma ção a to dos. Pa ra re sol ver um pro- 
ble ma, é ne ces sá rio an tes co nhe cê-lo. O prin ci pal pro- 
pó si to é es se: aco lher e in for mar”, dis se.

Pa ra a pro mo to ra de jus ti ça Cris ti a ne La go, co or de na- 
do ra do CA OP/DH, é de fun da men tal im por tân cia que
to dos se co lo quem no com ba te a es sa lu ta. “Nós tra ba- 
lha mos o ano to do, com vá ri as ati vi da des e ações de vo- 
lun tá ri os pa ra aco lher es sa pes soa que bus ca apoio. E
nes se pe río do de pan de mia a gen te po de ria es tar con- 
for tá vel, sem a obri ga to ri e da de de fa zer as ati vi da des,
mas es ta mos fa zen do uma am pla pro gra ma ção pa ra
aler tar e cons ci en ti zar so bre o sui cí dio e au to mu ti la ção.
Aten de mos em mé dia 25 pes so as por se ma na e es se
aten di men to au men tou con si de ra vel men te du ran te a
pan de mia. En tão vi mos que é ne ces sá rio am pli ar es se
ser vi ço”, dis se.

Nós tra ba lha mos o ano to do, com

vá ri as ati vi da des e ações de

vo lun tá ri os pa ra aco lher es sa pes soa

que bus ca apoio. E nes se pe río do de

pan de mia a gen te po de ria es tar

con for tá vel, sem a obri ga to ri e da de

de fa zer as ati vi da des, mas es ta mos

fa zen do uma am pla pro gra ma ção

pa ra aler tar e cons ci en ti zar so bre o

sui cí dio e au to mu ti la ção

O vo lun tá rio e por ta-voz do Cen tro de Va lo ri za ção da
Vi da no Ma ra nhão, Jo na tan Cou ti nho, tam bém apon ta
que mui tas vi das fo ram sal vas após aten di men tos nos
ca nais do Cen tro. Di a ri a men te são aten di das 9 mil pes- 
so as em to do o Bra sil. “Mui ta gen te, após bus car nos sa
re de de aten di men to, se ja via chat, pe lo nú me ro 188 ou
si te, re la ta que es ta va com ide a men to sui ci da e que aju- 
dou ter con ver sa do co nos co. En tão é im por tan te con- 
ver sar so bre o as sun to, que sem pre tem pro fis si o nal dis- 
pos to a aju dar”, dis se.

É im por tan te con ver sar so bre o

as sun to, que sem pre tem

pro fis si o nal dis pos to a aju dar

Os si nais de aler ta des cri tos abai xo não de vem ser
con si de ra dos iso la da men te. Não há uma “re cei ta” pa ra
de tec tar se gu ra men te quan do uma pes soa es tá vi ven ci- 
an do uma cri se sui ci da, nem se tem al gum ti po de ten- 
dên cia sui ci da. En tre tan to, um in di ví duo em so fri men to
po de dar cer tos si nais, que de vem cha mar a aten ção de
seus fa mi li a res e ami gos pró xi mos, so bre tu do se mui tos
des ses si nais se ma ni fes tam ao mes mo tem po:

On de bus car aju da pa ra pre ve nir o sui cí dio?

Aten de mos em mé dia 25 pes so as por

se ma na e es se aten di men to

au men tou con si de ra vel men te

du ran te a pan de mia

São Luís, segunda-feira, 14 de setembro de 2020
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Prefeitura da cidade de Jenipapo dos Vieiras oferece 159 vagas, que são distribuídas
entre cargos de níveis fundamental completo e incompleto, médio, técnico e superior

• 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).

Ins cri ções

Clas si fi ca ção

Vi gên cia

O Cer ta me

Atri bui ções das fun ções

Pra zo de vi gên cia

JENIPAPO DOS VIEIRAS

Oportunidades para
todos os níveis

A
Pre 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
no pe río do de 1º de se tem bro de 2020
a 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. 

Aos can di da tos que se en qua dram
nos cri té ri os es pe ci fi ca dos no edi tal, a
isen ção da ta xa de ins cri ção po de rá
ser so li ci ta da en tre 2 e 4 de se tem 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.

Prefeitura prorroga certame com várias vagas

A Pre fei tu ra de Itin ga do Ma ra nhão,
pror ro gou as ins cri ções do Con cur so
Pú bli co des ti na do ao pre en chi men to
de 17 va gas e a for ma ção de ca das tro
re ser va em fun ções com es co la ri da de
de ní vel mé dio.

As opor tu ni da des são pa ra os car- 
gos de Agen te de Trân si to (5); Fis cal de
Tri bu tos (2); Guar da Mu ni ci pal – Mas- 
cu li no (8); Guar da Mu ni ci pal – Fe mi- 
ni no (2), ao qual den tre o quan ti ta ti vo
to tal há va gas pa ra pes so as que se en- 
qua dram nos re qui si tos do edi tal.

Lo go, ca so efe ti va do, os pro fis si o- 
nais te rão o ven ci men to que va ria en- 
tre os va lo res de R$ 1.045 e R$ 1.200
com a car ga ho rá ria de tra ba lho de 40
a 44 ho ras se ma nais.

Agen te de Trân si to: di ri gir o trân si- 
to gui an do-se pe la si na li za ção do se- 
má fo ro. Ob ser var a atu a ção dos mo- 
to ris tas em trân si to. Fis ca li zar, au tu ar
e apli car pe na li da des ad mi nis tra ti vas
aos mo to ris tas e pe des tres por in fra- 

ção às nor mas es ta be le ci das no Có di- 
go de Trân si to Bra si lei ro, den tre ou- 
tros.

Fis cal de Tri bu tos: re a li zar ser vi ço
de fis ca li za ção em área de tri bu ta ção
e pos tu ra. Aten der o pú bli co, fis ca li zar
e in for mar so bre tri bu tos, pro ces sos e
ou tros as sun tos re la ci o na dos ao tra- 
ba lho. In for mar e fis ca li zar re que ri- 
men tos de imó veis re la ti vos a cons- 
tru ção, de mo li ção, le ga li za ção e ou- 
tros.

Guar da Mu ni ci pal: pro te ger ór- 
gãos, en ti da des, ser vi ços e o pa trimô- 
nio mu ni ci pal, de for ma in di vi du al ou
em equi pe, em am bi en te de tra ba lho
que po de ser fe cha do ou a céu aber to,
a pé ou em veí cu los, em ho rá ri os di- 
ver sos.
Se le ção

Co mo mé to do de se le ção, os con- 
cor ren tes se rão sub me ti dos à pro va
ob je ti va, com du ra ção de qua tro ho- 
ras, pre vis ta pa ra ser apli ca da no dia
24 e/ ou 25 de ou tu bro de 2020, com- 
pos ta pe lo con teú do pro gra má ti co de
lín gua por tu gue sa, ma te má ti ca, no- 
ções de in for má ti ca e co nhe ci men tos

es pe cí fi cos. Além que ha ve rá car gos
com a apli ca ção de tes te de ap ti dão fí-
si ca, ava li a ção psi co ló gi ca e de exa- 
mes mé di cos, in ves ti ga ção so ci al
e/ou cur so de for ma ção. Va le res sal tar
que na ocor rên cia de in dis po ni bi li da-
de, ina de qua ção ou in su fi ci ên cia de
lo cais pa ra a re a li za ção das pro va, ou
ain da, ao cum pri men to das nor mas
sa ni tá ri as de dis tan ci a men to so ci al
de pre ven ção ao no vo co ro na ví rus
(Co vid-19), as pro vas po de rão ser re a-
li za das em ou tras ci da des, a ex clu si vo
cri té rio da Pre fei tu ra de Itin ga do Ma- 
ra nhão e da Fun da ção Sou sân dra de,
em que a in di ca ção se rá di vul ga da no
si te ofi ci al do cer ta me.

Es te cer ta me se rá vá li do por dois
anos, a con tar da ho mo lo ga ção do re- 
sul ta do fi nal após fa se re cur sal, com
pos si bi li da de de ser pror ro ga do uma
vez, por igual pe río do, a cri té rio do ór- 
gão mu ni ci pal. Pa ra ob ter mais in for-
ma ções, aces se em nos so si te o edi tal
de aber tu ra dis po ni bi li za do de for ma
gra tui ta.

34 VAGAS

Salários de R$ 3.500
em Apicum-Açu

AS VAGAS SÃO PARA VÁRIOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

DIVULGAÇÃO

Em Api cum-Açu, a pre fei tu ra anun ci ou Con cur so Pú- 
bli co que vi sa à ad mis são de 34 pro fis si o nais de en si no
fun da men tal, mé dio/ téc ni co e su pe ri or nas áre as exi gi- 
das.

Há opor tu ni da des dis po ní veis pa ra os se guin tes car- 
gos: Téc ni co Agrí co la (1); Bor ra chei ro (2); Mo ni tor de
Trans por te Es co lar (2); Pe drei ro (2); Pin tor (2); Téc ni co
Con tá bil (1); Téc ni co Am bi en tal (1); Me câ ni co (2); Co- 
vei ro (2); Jar di nei ro (3); Aba te dor de Ani mais (2); En tre- 
vis ta dor So ci al (3); Agen te Pa tri mo ni al (2); Au xi li ar de
Ma nu ten ção Hi dráu li co (5); Pro cu ra dor do Mu ni cí pio
(1); Ele tri cis ta Au to mo ti vo (1) e Ce ri mo ni a lis ta (2).

É exi gi do que os can di da tos te nham ex pe ri ên cia na
área de atu a ção, cur so de in for má ti ca e re gis tro no con- 
se lho de clas se quan do so li ci ta do pa ra o car go, ida de
mí ni ma de 18 anos com ple tos na da ta da pos se, te nham
ap ti dão fí si ca e men tal pa ra o exer cí cio das atri bui ções
da fun ção, es te jam em dia com as obri ga ções mi li ta res e
elei to rais, en tre ou tros.

O sa lá rio ba se ofer ta do va ria de R$ 1.045 a R$ 3.500 e a
car ga ho rá ria a ser cum pri da é de 30 e 40 ho ras se ma- 
nais.

Ins cri ção e se le ção
Me di an te ao pa ga men to de ta xa no va lor de R$ 60 a

R$ 100, os in te res sa dos po de rão se ins cre ver o pe río do
até 15 de ou tu bro de 2020, ex clu si va men te via in ter net,
no si te da LJ As ses so ria e Pla ne ja men to Ad mi nis tra ti vo
LT DA. O pe di do de isen ção de ve rá ser so li ci ta do en tre os
di as 14 a 17 de se tem bro de 2020. 

Co mo mé to do de se le ção, se rá re a li za da pro va es cri ta
ob je ti va, de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, com- 
pos ta por ques tões de lín gua por tu gue sa, ma te má ti ca,
co nhe ci men tos es pe cí fi cos e in for má ti ca. Tam bém ha- 
ve rá pro va dis cur si va pa ra o car go de pro cu ra dor, com
ca rá ter clas si fi ca tó rio.

Ca so ha ja em pa te, a pre fe rên cia se rá da da ao can di- 
da to que ti ver ida de igual ou su pe ri or a 60 anos, na for- 
ma do dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 27 da Lei nº
10.741, de 01.10.2003 (Es ta tu to do Ido so).

MATÕES TURU

Prefeitura faz obra de
drenagem profunda

PREFEITURA  FAZ DRENAGEM PROFUNDA E PAVIMENTAÇÃO

“Es ta é uma obra que es pe ra mos há mui tos anos e
que tra rá me lho ria pa ra o bair ro e pa ra quem vi ve aqui”,
dis se Lu ci a ne Car va lho, que mo ra do bair ro Ma tões Tu- 
ru, uma lo ca li da de que sem pre so freu mui to com ala ga- 
men tos em pe río dos de chu va. Nes ta área, o pre fei to
Edi val do Ho lan da Ju ni or, por meio do pro gra ma São
Luís em Obras, es tá im plan tan do tu bu la ções de dre na- 
gem pro fun da e, de pois, vi as do bair ro se rão pa vi men ta- 
das, be ne fi ci an do não so men te mo ra do res da lo ca li da- 
de, mas tam bém de áre as vi zi nhas, co mo o So lar dos Lu- 
sía das e dos Lu si ta nos. Os tra ba lhos se guem em rit mo
ace le ra do pa ra que a obra se ja con cluí da o mais rá pi do
pos sí vel, ga ran tin do mais qua li da de de vi da pa ra os mo- 
ra do res e mais mo bi li da de ur ba na.

Ou tra mo ra do ra do bair ro, Cas san dra Fa ri as, re si den- 
te há 38 anos no lo cal, con ta que os trans tor nos com os
ala ga men tos eram mui tos. “As ca sas, to das, são cons- 
truí das um pou co mais ele va das em re la ção à rua, jus ta- 
men te por cau sa da en xur ra da, que é for te aqui nes te
bair ro. Mui tas pes so as já per de ram per ten ces, mó veis e
até a pró pria ca sa por cau sa dis so”, pon de rou.

A mo ra do ra re la ta que o bair ro Ma tões do Tu ru tem
cer ca de 60 anos de fun da ção e que é um dos mais an ti- 
gos da re gião. Foi cons truí do ao lon go do ri a cho Pai Iná- 
cio, mas ho je qua se não se per ce be mais o lei to do rio,
pro pri a men te di to, pois di ver sos con jun tos ha bi ta ci o- 
nais e con do mí ni os fe cha dos fo ram sen do cons truí dos
ao lon go dos anos, no en tor no de Ma tões Tu ru, re pre- 
san do os ca mi nhos na tu rais da água.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (11), as equi pes da Pre fei tu ra es- 
ta vam tra ba lhan do na es ca va ção da va la na Tra ves sa
Bom Je sus, ao mes mo tem po que ins ta la vam as tu bu la- 
ções de con cre to, com cer ca de 80mm de di â me tro, que
com põem o sis te ma de dre na gem, jun ta men te com as
cai xas de con cre to, fei tas de blo cos de al ve na ria, que
ser vem de in ter li ga ção en tre as tu bu la ções.

São Luís, segunda-feira, 14 de setembro de 2020
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Como deu empate na primeira partida, o vencedor, ao final do encontro desta noite, no
Castelão, estará garantido na final que fará contra Sampaio ou Juventude Samas

Re tros pec to

Ti me da fé

Fer ro no Ju ven tu de

MARANHENSE

Vale uma vaga para
final do campeonato
NERES PINTO

Mu dan ças

N
um jo go em que só a vi tó ria 
in te res sa, Mo to Club e São 
Jo sé se en fren tam na noi te 
des ta se gun da-fei ra,  às 21h, 

no Es tá dio Cas te lão. O du e lo é o se- 
gun do en tre as du as equi pes na fa se 
se mi fi nal do Cam pe o na to Ma ra nhen- 
se. Co mo deu em pa te na pri mei ra 
par ti da, o ven ce dor, ao fi nal do en- 
con tro de ho je es ta rá ga ran ti do na fi- 
nal que fa rá con tra Sam paio Cor rêa 
ou Ju ven tu de Sa mas,  que jo ga rão no 
pró xi mo dia 16 des te mês.

É bom lem brar que tam bém es ta rá 
em dis pu ta a con quis ta do vi ce-cam- 
pe o na to e, con se quen te men te, uma 
va ga pa ra a Co pa do Bra sil de 2021. Es- 
se é um de ta lhe que mo ti va ain da 
mais as du as equi pes,  pois a com pe ti- 
ção na ci o nal tem co ta es pe ci al por 
par ti ci pan te. Ca so a par ti da des ta noi- 
te ter mi ne em pa ta da no tem po nor- 
mal, o ven ce dor se rá co nhe ci do por 
meio das co bran ças de ti ros li vres di- 
re to da mar ca pe nal. Ne nhum dos 
trei na do res quer es se ti po de de ci são, 
no en tan to,  nos úl ti mos trei na men- 
tos,  vá ri os jo ga do res fo ram tes ta dos. 
Os no mes, po rém, per ma ne cem no 
mais ab so lu to si gi lo. Por con ta da 
pan de mia, a im pren sa es por ti va não 
tem aces so aos trei nos e as as ses so ri as 
de co mu ni ca ção fo ram ori en ta das a 
não dar de ta lhes so bre o as sun to.

No Mo to, a no vi da de é a vol ta do 
ata can te Ge or ge Ha mil ton,  após 
cum prir sus pen são pe lo ter cei ro car-

Ar bi tra gem

Equi pes

MOTO E SÃO JOSÉ JOGARAM NO DIA 5 DE SETEMBRO E EMPATARAM SEM GOLS

tão ama re lo. Ou tra al te ra ção con fir- 
ma da pe lo téc ni co De jair Fer rei ra é a 
en tra da do vo lan te Ama ral des de o 
iní cio da par ti da, no lu gar de Jo- 
nathan. Na la te ral-di rei ta, De níl son,  
que se le si o nou por oca sião do pri- 
mei ro jo go, pas sou a se ma na in tei ra 
em tra ta men to e se não ti ver con di ção 
de jo gar se rá subs ti tuí do por Glei si- 
nho. Nes se  ca so, Hen ri que de ve ser a 
me lhor op ção pa ra en trar no ata que 
ao la do de Ge or ge Ha mil ton e Síl vio 
Ta pa jós.

O São Jo sé te rá ape nas uma al te ra- 
ção. O meia Po pó de ve rá re a pa re cer 
de pois de tam bém cum prir sus pen- 
são. Nas de mais po si ções, o ti me é o 
mes mo que co me çou jo gan do na par- 
ti da an te ri or. Uma ex ce len te gra ti fi ca- 
ção es tá sen do pro me ti da pe lo pre si- 
den te Pau lo Cam pi nei ro em ca so da 
clas si fi ca ção pa ra a fi nal. “Não pos so 
adi an tar os va lo res,  mas é um bom es- 
tí mu lo pa ra nos sos atle tas,  que fa ço 
ques tão de des ta car o de sem pe nho e 
o com pro mis so que têm de mons tra- 
do nes sa com pe ti ção”, afir ma o di ri- 

gen te do Pei xe Pe dra.

A Co mis são de Ar bi tra gem do Fu te- 
bol (Ce af) pre si di da por Mar ce lo Bis- 
po Nu nes Fi lho, sor te ou o se guin te 
quar te to pa ra atu ar na noi te de ho je: 
Ra nil ton Oli vei ra de Sou za se rá o ár bi- 
tro, ten do co mo as sis ten tes Ra el son 
Al mei da e Rapha el MaX Bor ges Pe rei-
ra. O quar to ár bi tro se rá Wag ner Luís 
Bra ga Pon tes e  o Adi ci o nal Maykon 
Ma tos Nu nes. Mar ce lo Fi lho é o Ana-
lis ta de Cam po.

Mo to Club– João Pau lo; De níl son 
(ou Glei si nho), Jú lio, Ra mon e Wesley; 
Ama ral, Naíl son e An cel mo; Glei si nho 
(ou Hen ri quie), Ge or ge Ha mil ton e 
Síl vio Ta pa jós. Téc ni co: De jair Fer rei ra

São Jo sé – La er te; Gus ta vo, Di qui- 
nho, An der son e Bre no; Abu, Co dó e 
Cléo; Po pó, Gu nar e Jú ni or Mas-
set. Téc ni co: Car los Fer ro

Peixe Pedra já deu muito trabalho ao Papão

No fu te bol ma ra nhen se já exis tiu
um ou tro São Jo sé Es por te Clu be, cu ja
se de era o bair ro do João Pau lo. Ho je,
o atu al ti me re pre sen ta a vi zi nha ci da- 
de de São Jo sé de Ri ba mar, e che ga
mais uma vez às se mi fi nais de tur no
do cam pe o na to. Em 2015 e 2018 o Ze- 
zi nho foi eli mi na do pe lo Im pe ra triz,
que  nes te ano (2020) aca bou sen do
des pa cha do pe lo mes mo São Jo sé.

Em 2017, o São Jo sé per deu pa ra o
Cor di no na se mi fi nal do se gun do tur- 
no. Ago ra, em  2020, a On ça foi der ro- 
ta da pe lo Pei xe Pe dra na se gun da fa se,
em jo go que ga ran tiu a clas si fi ca ção
da equi pe azu li na.

Mo to e São Jo sé já se en fren ta ram
em 24  opor tu ni da des. Os mo ten ses
ven ce ram dez ve zes, em pa ta ram se te
e per de ram se te. Fo ram  re gis tra dos

37 gols do Ru bro-Ne gro e 21 um do
Pei xe Pe dra. No pri mei ro ano de exis- 
tên cia (2008), o ti me de São Jo sé de Ri- 
ba mar  ga nhou du as ve zes do Mo to,
fa to que se re pe tiu em 2009. As in for- 
ma ções são do ma te má ti co do fu te bol
ma ra nhen se, Ma no el Mar tins.

Des ta que pa ra o tra ba lho que vem
sen do re a li za do pe lo téc ni co Car los
Fer ro e o pre si den te Pau lo Cam pi nei- 
ro. O ti me de Ri ba mar es ta va  qua se
re bai xa do, mas foi re co lo ca do na se- 
mi fi nal do cam pe o na to e ago ra é ca ri- 
nho sa men te cha ma do de “Ti me da
Fé”,  uma alu são ao pa dro ei ro da ci da- 
de. É o úni co do Es ta du al que ain da
não per deu pa ra o Mo to es te ano. San- 
dow Fe ques em 2008, e Vi ni cius Sal da- 
nha em 2009, tam bém co man da ram,
com su ces so, a equi pe ri ba ma ren se.

Ho je, o São Jo sé é for ma do à ba se
de jo ga do res “pra tas da ca sa”,  re ve la- 
dos no fu te bol ama dor, al guns dos
quais com pas sa gens por gran des
equi pes da ca pi tal, co mo o meia Cléo,
de 37 anos, sinô ni mo de pe ri go de
gols nas co bran ças de fal tas e es can- 
tei os. Ele, in clu si ve es tá na mi ra de Ju- 
ven tu de e Mo to Club pa ra as dis pu tas
do Bra si lei ro.

O téc ni co Car los Fer ro de ve rá as su- 
mir ain da nes ta se ma na o Ju ven tu de
Sa mas, em subs ti tui ção a Mar lon Cu- 
trim, que foi dis pen sas do após a go le- 
a da so fri da pa ra o Sam paio Cor rêa na
se ma na pas sa da. 

As ne go ci a ções fo ram ini ci a das no
úl ti mo fim de se ma na e tu do es tá
acer ta do. Sua apre sen ta ção po de
ocor rer ama nhã.

Quin ta equi pe pa ra Vet tel

FÓR MU LA 1

Se bas ti an Vet tel se rá
pi lo to da As ton Mar tin
a par tir de 2021

A As ton Mar tin (atu al Ra cing Point) se rá o des ti no de
Se bas ti an Vet tel em 2021. Após a já anun ci a da ida de
Car los Sainz pa ra a Fer ra ri na pró xi ma tem po ra da, o fu- 
tu ro do te tra cam peão mun di al fi cou in cer to na Fór mu la
1 por al guns me ses, po rém na ma nhã des ta quin ta-fei ra
a es cu de ria bri tâ ni ca anun ci ou a con tra ta ção do ve te ra- 
no pi lo to ale mão. O tem po de com pro mis so en tre as
par tes, po rém, ain da não foi re ve la do. Vet tel, de 33 anos,
subs ti tui o me xi ca no Ser gio Pé rez, que anun ci ou sua
saí da do ti me.

Tam bém uti li zan do o Twit ter, Vet tel con fir mou o
acer to com a es cu de ria que ano que vem pas sa rá a se
cha mar As ton Mar tin. “Ain da te nho mui to amor pe la
Fór mu la 1 e mi nha úni ca mo ti va ção é cor rer na fren te
do grid. Fa zer is so com a As ton Mar tin se rá um gran de
pri vi lé gio – en fa ti zou o ale mão de 33 anos e ‘do no da F1’
por qua tro tem po ra das con se cu ti vas com a RBR
(2010/2011/2012/2013)”.

Após en cer rar seu ca sa men to de seis anos com o ti me
ita li a no, Vet tel te rá co mo com pa nhei ro o jo vem Lan ce
Stroll, fi lho do do no da equi pe. O exe cu ti vo me re ceu
mui tos elo gi os por par te do te tra cam peão, que apos ta
em um no vo ru mo em sua car rei ra, com di rei to a so nhos
al tos. “A ener gia e o com pro mis so de La wren ce (Stroll)
com o es por te são ins pi ra do res, e acre di to que jun tos
po de mos cons truir al go mui to es pe ci al”.

A As ton Mar tin se rá a quin ta equi pe de Se bas ti an Vet- 
tel na Fór mu la 1. O ale mão es tre ou na ca te go ria em
2007, subs ti tuin do Ro bert Ku bi ca no GP dos Es ta dos
Uni dos na BMW Sau ber e mar cou um pon to na oi ta va
co lo ca ção. Ain da na que le ano, o pi lo to apoi a do pe la
RBR pas sou a cor rer pe la equi pe-sa té li te STR, pe la qual
ven ceu sua pri mei ra cor ri da, na Itá lia, em 2008.

Em 2009, Vet tel se trans fe riu pa ra a RBR, pe la qual te- 
ve sua me lhor fa se na Fór mu la 1. Lo go no pri mei ro ano,
ven ceu qua tro cor ri das e fi cou com o vi ce-cam pe o na to.
Nas qua tro tem po ra das se guin tes, o ale mão foi so be ra- 
no e en fi lei rou qua tro tí tu los. De pois de um ano ruim,
em 2014, o te tra cam peão acer tou com a Fer ra ri.

Na equi pe ita li a na co me çou um pro ces so se me lhan te
ao do ído lo Mi cha el Schu ma cher e foi con quis tan do
bons re sul ta dos aos pou cos. Em 2017 e 2018, Vet tel es te- 
ve na bri ga pe lo tí tu lo com Lewis Ha mil ton, mas foi der- 
ro ta do. Pi or: pas sou a co me ter er ros se gui dos nas cor ri- 
das e te ve sua cre di bi li da de afe ta da.

Em 2019, com a che ga da do jo vem Char les Le clerc, a
es pi ral ne ga ti va de Vet tel pros se guiu, e o ale mão foi
cons tan te men te su pe ra do pe lo mo ne gas co, sem con tar
a con ti nui da de dos er ros. Em 2020, a Fer ra ri pro cu rou o
te tra cam peão e avi sou que não re no va ria seu con tra to,
além de con fir mar a con tra ta ção de Car los Sainz.

Vet tel pas sou a pro cu rar al ter na ti vas, e a As ton Mar tin
sur giu co mo pos si bi li da de mais in te res san te no mer ca- 
do. Com uma equi pe or ga ni za da e com um car ro com- 
pe ti ti vo, co pi a do da Mer ce des de 2019 se gun do as es cu- 
de ri as ad ver sá ri as, o ale mão ten ta rá re en con trar os
bons re sul ta dos. Nes te ano, com a Fer ra ri em cri se, Se- 
bas ti an é ape nas o 13º na ta be la.

São Luís, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Na categoria de Mostra Competitiva Nacional de Longas terá nove filmes concorrentes
dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão e do Distrito Federal

CO NHE ÇA A CU RA DO RIA

FESTIVAL DE CINEMA

51 filmes nacionais e
estaduais no Guarnicê

A
lis ta dos 51 fil mes na ci o nais e
es ta du ais se le ci o na dos pe la
cu ra do ria pa ra a pro gra ma- 
ção das mos tras com pe ti ti vas

do 43º Fes ti val Guar ni cê de Ci ne ma
foi anun ci a da na úl ti ma quin ta-fei ra
(10) pe la Uni ver si da de Fe de ral do Ma- 
ra nhão (UF MA) em seu por tal
(www.uf ma.br) e nas su as re des so ci- 
ais.  O fes ti val ocor re rá em for ma to hí- 
bri do de 14 a 21 de ou tu bro, com
trans mis são on-li ne pe las re des so ci- 
ais e pe la pla ta for ma de stre a ming da
UF MA.

Ao aper tar o play pa ra con fe rir o
me lhor do ci ne ma na ci o nal na atu a li- 
da de, o pú bli co as sis ti rá a pro du ções
de al ta qua li da de téc ni ca e con teú dos
que vão des per tar ati tu des, pro vo car
emo ções e le var o in ter nau ta a no vas
nar ra ti vas sob o olhar di fe ren ci a do
dos seus re a li za do res. A Mos tra Com- 
pe ti ti va Na ci o nal de Lon gas te rá no ve
fil mes con cor ren tes dos es ta dos de
São Pau lo, Rio de Ja nei ro, Ce a rá, Ma- 
ra nhão e do Dis tri to Fe de ral.

A Mos tra Com pe ti ti va Na ci o nal de
Cur tas reu ni rá 23 fil mes dos es ta dos
de São Pau lo, San ta Ca ta ri na, Rio de
Ja nei ro, Pa ra ná, Rio Gran de do Sul,
Per nam bu co, Ama zo nas, Mi nas Ge- 
rais, Ama pá, Ma ra nhão e do Dis tri to
Fe de ral. Ex clu si vas pa ra re a li za do res
do Ma ra nhão, ha ve rá ain da as mos- 
tras ma ra nhen ses de Cur tas, que se rá
dis pu ta da por 11 fil mes es ta du ais, e a
de Vi de o cli pes, com oi to pro du ções
lo cais se le ci o na das pa ra a com pe ti- 
ção.

Por fal ta de quó rum, não acon te ce- 

rão as Mos tras Com pe ti ti vas Ma ra- 
nhen ses de Fil mes Pu bli ci tá ri os, Cur- 
tís si ma e de Lon gas. A cu ra do ria do
even to se le ci o nou o lon ga-me tra gem
ma ra nhen se “Ter mi nal Praia Gran de”
pa ra a Mos tra Com pe ti ti va Na ci o nal
da ca te go ria. 

A pró-rei to ra de Ex ten são e Cul tu ra,
Ze fi nha Ben ti vi, des ta cou que os fil- 
mes lo cais e na ci o nais fo ram se le ci o- 
na dos após uma ri go ro sa ava li a ção
téc ni ca da equi pe de cu ra do res. “Após
cri te ri o so tra ba lho téc ni co, a equi pe
da cu ra do ria de fi niu os 51 fil mes das
mos tras com pe ti ti vas do 43º Guar ni- 
cê. Aten den do a uma ori en ta ção do
rei tor Na ta li no Sal ga do, re a li za re mos
uma pro gra ma ção hí bri da, com
trans mis são on-li ne dos fil mes pe la
pla ta for ma di gi tal da UF MA. A aber- 
tu ra e o en cer ra men to do fes ti val se rá
em for ma to do ci ne ma dri ve-in, na
Con cha Acús ti ca da Ci da de Uni ver si- 
da de Dom Jo sé Del ga do”, afir mou Ze- 
fi nha Ben ti vi.

Car los Be nal ves é pro fes sor e che fe
do De par ta men to de Co mu ni ca ção
So ci al da UF MA. Ra di a lis ta e pes qui- 
sa dor do Nú cleo de Es tu dos em Es tra- 
té gi as da Co mu ni ca ção-CNPq que in- 
te gra a cu ra do ria do Fes ti val Guar ni cê
pe la quin ta vez.

Da ni el le Ber to li ni é da Cum ba ru
Pro du ções Ar tís ti cas e di re to ra do Fes- 
ti val de Ci ne ma Fe mi ni no de Cha pa- 
da dos Gui ma rães (Tu do So bre Mu- 
lhe res). É di re to ra, ro tei ris ta e pro du- 

to ra exe cu ti va há 20 anos. Re a li zou o
cur ta “Fi lhos da Lua na Ter ra do Sol”,
que cir cu lou por mais de 20 fes ti vais e
mos tras na ci o nais e in ter na ci o nais. 

Mar la Sil vei ra é ci ne as ta, es cri to ra,
pro du to ra cul tu ral e pes qui sa do ra da
cul tu ra po pu lar do Ma ra nhão. É Mes-
tra em Cul tu ra e So ci e da de, pós-gra- 
du a da em Ges tão da Cul tu ra e ser vi- 
do ra efe ti va da UF MA. Pro du ziu “Bo-
das de pa pel” (2016). 

Mi guel Gar cia é pro fes sor de Te o ria
da Ima gem e La bo ra tó rio de Fo to jor- 
na lis mo do cur so de Jor na lis mo da
UF MA-Im pe ra triz. Gra du a do em Jor- 
na lis mo e Pu bli ci da de-Pro pa gan da
pe la Uni ver si dad del País Vas co da Es- 
pa nha, tem mes tra do em Ar tes – Ci ne-
ma pe la USP, 

Mai ra Ro cha é pro fes so ra ad jun ta
da Uf ma-Câm pus de São Ber nar do,
vin cu la da ao Cur so de Li cen ci a tu ra
em Lin gua gens e Có di gos. Dou to ra
em In for má ti ca na Edu ca ção pe la
UFRGS, é Mes tra em Edu ca ção, es pe-
ci a lis ta em Me to do lo gia do En si no
Su pe ri or e gra du a da em Li cen ci a tu ra
em Edu ca ção Ar tís ti ca com ha bi li ta- 
ção em Ar tes Plás ti cas, am bas pe la
UF MA. 

Mar cus La var da é do cen te, vin cu- 
la do ao cur so de Co mu ni ca ção So ci al
com ha bi li ta ção em Jor na lis mo da
UF MA, e dou tor em Co mu ni ca ção e
Se mió ti ca pe la PUC de São Pau lo. Mi- 
nis tra as dis ci pli nas de Ci ne vi de o jor- 
na lis mo, Fo to jor na lis mo e Es té ti ca.
Pos sui gra du a ção em Pu bli ci da de e
Pro pa gan da, es pe ci a li za ção em Ima- 
gem e Som e Mes tra do em His tó ria. 

MÚSICA

Suzanne Vega lança álbum inspirado em Nova York

PARA DIVULGAR O NOVO TRABALHO  SUZANNE VEGA  FEZ PARCERIA NOS SHOWS COM LOCAIS E PROMOTORES INDEPENDENTES 

Em co me mo ra ção ao seu ál bum re- 
cém-lan ça do, An Eve ning of New York
Songs and Sto ri es (ago ra dis po ní vel
via Ama nu en sis / Co o king Vinyl), Su- 
zan ne Ve ga fa rá dois shows trans mi ti- 
dos ao vi vo pe lo mun do no icô ni co
Blue No te Jazz Club de No va York em
Gre enwi ch Vil la ge O pri mei ro en tra rá
no ar no dia 7 de ou tu bro às 21h.

Em um ges to de apoio à in dús tria
de mú si ca ao vi vo in de pen den te, que
atu al men te en fren ta a ame a ça exis- 
ten ci al da cri se con tí nua do Co vid-19,
Ve ga fez par ce ria nos shows com lo- 
cais e pro mo to res in de pen den tes nos
Es ta dos Uni dos e uma sé rie de pro- 
mo to res e gran des pro mo to res do
Rei no Uni do e da Eu ro pa, fes ti vais, in- 
cluin do Cam brid ge Folk, Is le of Wight
e Un der ne ath The Stars Fes ti vals. To- 
dos os par cei ros se be ne fi ci a rão de
uma par ce la da re cei ta de ven das de
in gres sos. Os in gres sos pa ra ca da
show es tão dis po ní veis em Se a- 

ted.com: https://events.se a- 
ted.com/su zan ne-ve ga.

O con jun to com ple to da ban da
con ta rá com o re per tó rio cen tra do na
No va York do ál bum, ho me na ge an do
o lon go re la ci o na men to mu si cal de
Ve ga com sua ci da de na tal. Ela se rá
acom pa nha da no pal co Blue No te pe- 
lo gui tar ris ta de lon ga da ta Gerry Le o- 
nard, o bai xis ta Jeff Al len e o te cla dis ta
Ja son Hart.

Gra va do ao vi vo no iní cio de 2019
no Ca fé Carlyle de No va York com Le o- 
nard, Al len e o te cla dis ta Ja mie
Edwards, An Eve ning of New York
Songs and Sto ri es in clui can ções fa- 
mi li a res co mo “Lu ka” e “Tom’s Di ner”
ao la do de cor tes pro fun dos do ca tá lo- 
go de Ve ga, co mo “Frank e Ava ”e“ Lu- 
dlow Stre et ”. A mis tu ra de re per tó rio
tam bém apre sen ta “New York Is My
Des ti na ti on” de Lo ver, Be lo ved: Songs
from an Eve ning with Car son Mc Cul- 
lers, sua pe ça de uma mu lher só so bre

o ro man cis ta gó ti co su lis ta Car son
Mc Cul lers. Pro du zi do por Le o nard,
mi xa do pe lo en ge nhei ro ven ce dor do
Grammy Ke vin Kil len e mas te ri za do
pe lo ven ce dor do Grammy Bob
Ludwig.

So bre o ál bum, Ve ga afir ma: “É
sem pre um pra zer to car no Ca fé
Carlyle de No va York, on de es se ál bum
foi gra va do. É um pe que no clu be ex- 
clu si vo que já re ce beu len das de
Eartha Kitt a Judy Col lins, e tam bém é
co nhe ci do por ser o lu gar on de Jac kie
Kennedy co nhe ceu Audrey Hep burn.
Eu amo is so por seu gla mour boê mio
do ve lho mun do! De ci di que se ria di-
ver ti do re a li zar um show com o te ma
de No va York lá com mú si cas ins pi ra-
das na ci da de de No va York ou pa ra as
quais No va York for ne ceu o pa no de
fun do, in cluin do ‘Walk on the Wild Si-
de’ do meu fa le ci do e gran de ami go
Lou Re ed – um mú si ca que ra ra men te
o ou vi can tar. ”

PARCERIA MUSICAL

Erasmo Dibell e Zeca
Baleiro fazem dueto

CANTORES ESTÃO DIVULGANDO ÁLBUM DESDE  INÍCIO DE ABRIL

©RAMA DE OLIVEIRA

Par ce ria iné di ta de Eras mo Di bell e Ze ca Ba lei ro, “São
Nun ca” che gou nas pla ta for mas de mú si ca no úl ti mo
dia 11 de se tem bro. Gra va do em du e to pe los ar tis tas
ma ra nhen ses, o sin gle “São Nun ca” fa rá par te do ál bum
“Sa ra rá”, que Eras mo Di bell lan ça es te ano em dois vo- 
lu mes pe la Sa ra vá Dis cos.

Par cei ros e ami gos de lon ga da ta, Ze ca Ba lei ro e Eras- 
mo Di bell se re en con tra ram em maio de 2019, por oca- 
sião da gra va ção do do cu men tá rio mu si cal “Ma ra nhão –
Ven tos que So pram”, de Ne to Bor ges. Do re en con tro
nas ceu es sa no va can ção, “São Nun ca”, que ago ra lan- 
çam em du e to, com pro du ção de Ze ca Ba lei ro e Adri a no
Ma goo.

Can ções do no vo ál bum vêm sen do apre sen ta das ao
pú bli co des de abril, quan do Eras mo Di bell lan çou “In- 
tri ga”, du e to com a can to ra mo çam bi ca na Len na Bahu- 
le. Em se gui da vi e ram “Na ve gan te”, du e to pós tu mo com
Pa pe te, um dos gran des no mes da mú si ca ma ra nhen se,
fa le ci do em 2016; “Jun ti nhos”, iné di ta pro du zi da por Ze- 
ca Ba lei ro e Adri a no Ma goo; “Re fres co de Me mó ria” e
“Fi lhos da Pre ci são”, reg gae de viés so ci al de Eras mo Di- 
bell, um dos des ta ques de “Pé ro las Aos Po vos” (1999), o
se gun do dis co de Ri ta Ben ne dit to, que tam bém par ti ci- 
pa rá de “Sa ra rá”.

O  ál bum tra rá re lei tu ras da obra de Eras mo, ar ran ja- 
das e pro du zi das por Moi sés Mo ta, Mar ce lo Re be lo e o
pró prio, além de du as can ções iné di tas pro du zi das por
Ze ca e Adri a no Ma goo: “São Nun ca” e “Jun ti nhos”. Já a
ar te, tem a as si na tu ra do ar tis ta plás ti co Eli fas An dre a to,
o ma go das ca pas de dis co no Bra sil.

LANÇAMENTO

As Baías divulgam single
e clipe de “Coragem”

O SINGLE FOI ESCRITO PELOS CANTORES GAAB E DAY

O gru po mu si cal As Baías, com pos to pe las can to ras e
com po si to ras Ra quel Vir gí nia, As su ce na As su ce na e pe- 
lo can tor, com po si tor e pro du tor Ra fa el Acer bi, aca bam
de lan çar a se gun da mú si ca do pro je to “Res pi re & Co ra- 
gem”. Des ta vez, a mú si ca di vul ga da pa ra fe char o pro je- 
to é “Co ra gem”, que con ta com fe at da ar tis ta Mc Re bec- 
ca. O sin gle foi es cri to pe los can to res Ga ab e Day. Já a
pro du ção fi cou por con ta de Pa blo Bis po, Ru xell e Ser gi- 
nho San tos. Con fi ra o cli- 
pe: https://www.youtube.com/wat ch?v=ek_WFsEg9pI

A mú si ca traz con si go di ver sas in fluên ci as pops, com
ba ti das de funk, que tor nam a mú si ca dan çan te e cheia
de ani ma ção. A le tra fa la so bre a im por tân cia de en fren- 
tar mos nos sos me dos e cor rer atrás dos nos sos ob je ti vos
com mui ta co ra gem. A can ção mar ca, jun to com “Res pi- 
re” (fe at com Rin con Sa pi ên cia, lan ça da dia 04/09), o
iní cio de uma no va era cheia de no vi da des do gru po.
“Foi ma ra vi lho so! Eu amo quan do apa re cem opor tu ni- 
da des di fe ren tes e ino va do ras du ran te o meu tra ba lho.
Lem bro que quan do vi a le tra, me iden ti fi quei de ca ra!
Acre di to que o no me do sin gle já diz mui to so bre es sa
par ce ria: “Co ra gem” pa ra al go no vo e pa ra se ar ris car. Eu
ado rei!”, dis se Re bec ca.

O cli pe con ta com di re ção de Ra fa el Car va lho, que
tam bém di ri giu o pri mei ro cli pe do pro je to, “Res pi re”.
Pa ra “Co ra gem”, o di re tor co men ta que trou xe ele men- 
tos do pop, além de con tar uma his tó ria que tam bém
tem links nar ra ti vos com o pri mei ro cli pe. “No cli pe de
“Co ra gem”, fa ze mos um link com Res pi re on de no iní cio
te mos es se cli ma de na tu re za, po rém no Led. Trou xe- 
mos o ro sa co mo ele men to de cor mui to for te, até trans- 
for man do es sas pai sa gens em um ro sa ar ti fi ci al. Te mos
o ele men to es pe lho co mo a au to acei ta ção. Co mo uma
me tá fo ra de que pre ci sa mos de Co ra gem pa ra se olhar
no es pe lho e ver mos que re al men te so mos”, dis se Ra fa el
Car va lho.

São Luís, segunda-feira, 14 de setembro de 2020
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