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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

É PRECISO FALAR

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

Guarnicê contará com 51 filmes nacionais e maranhenses
PÁGINA 11

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

Três Prefeituras
com concursos
abertos para
todos os níveis
PÁGINA 8
TEMPO E TEMPERATURA

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

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

PÁGINA 7

PÁGINA 10

o volume
APARTE
APARTE Aumenta
Transparentes
Praticamente fechados todos os acordos entre os partidos de apoio dos précandidatos à prefeitura de São Luís, basta terminar as enfadonhas convenções para começar os desnecessários confrontos.

Pesquisa afirma que
coronavírus pode
atingir o cérebro
dos infectados
PÁGINA 5
TÁBUA DE MARÉ
SEG 14/09/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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Cota financeira para
negros é aprovada

Aumenta o volume

Decisão de Lewandoswki determinou a aplicação da cota financeira para candidatos
negros no pleito de novembro próximo é aprovada por políticos e acadêmicos

A

decisão do ministro do Supremo Tribunal
Federal
(STF), Ricardo Lewandowski,
que determinou que a cota ﬁnanceira para candidatos negros seja
aplicada ainda nas eleições municipais de novembro, foi bem recebida
por políticos e setores acadêmicos e
partidários. Apesar de ter sido proferida em caráter liminar, a determinação
está sendo considerada um passo importante na promoção da igualdade e
do equilíbrio na disputa eleitoral.
Segundo o reitor da Universidade
Zumbi dos Palmares, José Vicente,
“depois de 132 anos conseguimos dar
um salto histórico; pequeno, mas signiﬁcativo para a igualdade”. Para ele,
a decisão do ministro obriga todos —
de partidos à Justiça Eleitoral — a se
reestruturarem para construir os mecanismos e os meios de implementar
as medidas e cumprir as leis. Além
disso, conforme salientou, demonstra
que o Poder Legislativo, o Tribunal Superior de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal estão atentos e interessados
nas correções das diferenças que ainda existem entre brasileiros negros e
brancos.
“Me sinto contemplado por essa
medida. Tenho convicção de que já
nesta eleição deveremos ter alguns resultados e sucessos signiﬁcativos,
porque temos candidatos negros
competitivos. Candidatos esses que
sempre foram competitivos porque
são pessoas importantes nas suas comunidades, nos seus bairros, mas que
não podiam usufruir disso pois não tinham os recursos e os meios. Isso já
trará mudanças e uma participação

igualitária”, disse José Vicente.
Mas, para o professor doutor, causou estranheza “o silêncio do sistema
partidário e político grandes. Não vi
presidente de partidos referendar essa medida, nem político grande assinar embaixo, nem a elite brasileira se
manifestar e referenciá-la”.
Para o professor da Universidade
Católica de Brasília (UCB) e cineasta
Alex Vidigal, a decisão de Lewandowski mostra que “dentro do século XXI,
temos cada vez mais esse espaço da
negritude em vários estratos”. E
acrescenta:
“Antes, era preponderante a presença nos esportes, mas, nas artes, era
uma coisa à margem. Mas, quando falamos, hoje, em uma perspectiva de
publicidade incluir negros, de novelas
inserirem protagonismo negro, estamos trazendo um discurso de um estrato social diferente. A decisão do ministro é chave para se incluir, como foi
incluído na televisão e nos espaços
publicitários, um lugar para a negritude. Ter um representante negro faz
com que pessoas vejam e se inspirem
em também ocupar esses cargos. A
política é um espaço fundamental,
porque traz conquistas em leis de
uma forma mais robusta e mais interessante socialmente”, observou.
Poder de decisão
Presidente do Tucanafro, o secretariado da militância negra do PSDB,
Gabriela Cruz diz ter recebido a notícia como uma grande vitória, e ressaltou a importância de que negros e negras ocupem espaços de poder e de
decisão. “Nós estamos na base da pi-

râmide social, e enfrentamos diﬁculdades de sermos eleitos. Assim como
as mulheres tiveram suas conquistas
para ﬁnanciamento de suas candidaturas, é inegável e indiscutível a importância de nós sermos contemplados também por um processo histórico. Vemos uma desigualdade muito
grande no nosso país”, explicou.De
acordo com Gabriela, as agremiações
partidárias também têm diﬁculdade
de olhar os candidatos negros com
igualdade na distribuição de um fundo eleitoral para que se possa dar plenas condições de eleição a negros.
“Esperamos que a decisão seja mantida”, aﬁrmou.
Equidade nas urnas
Em agosto, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ao ser consultado pela
deputada federal Benedita da Silva
(PT-RJ), havia decidido que as regras
entrariam em vigor apenas nas eleições de 2022. No entanto, com a determinação de Lewandowski, os partidos deverão destinar, já para os pleitos municipais de novembro, a verba
do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos
negros e brancos. A mesma regra valerá para a distribuição do tempo de
propaganda eleitoral gratuita na tevê
e no rádio.
O senador Paulo Paim (PT-RS) ressaltou que a decisão é muito positiva,
aﬁrmando que é preciso colocar o negro na disputa eleitoral em um patamar de igualdade, com a mesma estrutura que o branco tem. “Não vejo
por que alguns partidos estão preocupados com isso”, explicou.

STF

Julgamento de royalties fica para dezembro

MINISTRO LUIZ FUX É O NOVO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux,
marcou para o dia 3 de dezembro o
julgamento de ação que já levou à suspensão de dispositivos de uma lei de
2012 que preveem as regras de distribuição de royalties do petróleo. O calendário de julgamentos do plenário
do STF foi divulgado neste sábado.
Em uma decisão monocrática de
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo governo do
Rio de Janeiro, a ministra Cármen Lúcia, do STF, suspendeu em caráter
cautelar os dispositivos da lei sobre
novas regras de distribuição de
royalties. A decisão individual de Cármen foi dada em 2013, e não passou
pelo crivo do plenário, estando ainda
em vigor.
A alegação do Rio era que a lei estaria interferindo em receitas comprometidas, contratos assinados, além da
responsabilidade ﬁscal. O Estado
também alegou perdas ﬁnanceiras
com as novas regras.
Por outro lado, à época, cálculos
feitos pela Confederação Nacional de

Municípios (CNM), com base em números da Agência Nacional de Petróleo (ANP), mostraram que, somente
nos primeiros seis meses de vigência
da liminar, R$ 4 bilhões deixaram de
ser redistribuídos em função da decisão da ministra.
O então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, chegou a marcar o julgamento da ação para 20 de novembro do ano passado, mas ele acabou
adiado.
A nova lei dos royalties foi promulgada após o Congresso Nacional derrubar um veto da presidente Dilma
Rousseff. Com esta legislação, Estados
e municípios produtores teriam sua
arrecadação “congelada” em níveis de
2010, e a União perderia parte da receita e os outros entes federados passariam a receber mais. Os governos de
Rio de Janeiro, Espírito Santo e São
Paulo questionaram no STF a constitucionalidade da lei, defendendo o
conceito de que royalties e participações especiais são compensações por
danos decorrente da produção, notadamente os ambientais.

Contrato Intermitente
Fux também agendou para o dia 19
de novembro o julgamento da ADI
que questiona dispositivos da reforma trabalhista que preveem o contrato de trabalho intermitente. A ação foi
ajuizada pela Federação Nacional dos
Empregados em Postos de Serviços de
Combustíveis e Derivados de Petróleo
(Fenepospetro), que argumentou que
o trabalho intermitente é um contrato
em que a prestação de serviço, com
subordinação, não é contínua, ocorrendo alternadamente períodos de
trabalho e de inatividade, podendo
ser determinado por hora, dias e meses, sem jornada ﬁxa. No entendimento da Federação, o contrato intermitente propicia a precarização da relação de emprego, servindo inclusive
de desculpa para o pagamento de salários inferiores ao mínimo constitucionalmente assegurado e que não
atendem às necessidades básicas do
trabalhador e de sua família, no tocante à moradia, alimentação, educação, saúde e lazer.

Praticamente fechados todos os acordos entre os partidos de apoio dos pré-candidatos à prefeitura de São
Luís, basta terminar as enfadonhas convenções para começar os desnecessários confrontos com um acusando
o outro e todos acusando os adversários.
Novamente teremos uma campanha política com
muitas maldades pontuais criadas para serem multiplicadas nas redes sociais, principalmente nos blogs de
aluguel. Tipo bombinha de efeito curto, somente para
obrigar a resposta. Bom, quando não existir propostas
ou conselheiro proﬁssional de eleição para conter as
zangas do ferido com a notícia.
Muitos de começo, alguns durante a campanha, poucos com a mínima chance de folego na reta ﬁnal do primeiro turno. Inacreditavelmente, nenhum fenômeno
trepidante surgiu neste pleito municipal.
Todos com bagagem, propostas do óbvio que a população espera a décadas. Ainda tem o contexto do retrovisor de Eduardo Braide (Podemos) fazendo todos correrem atrás da velocidade imposta pelo primeiro lugar nas
pesquisar. Resta saber se o veículo puxador de votos
vem com zero quilometragem ou com o motor revisado.
Mas, sem a potência necessária.
Por enquanto, a novidade ﬁca nas mulheres colocadas no papel de coadjuvante, parecendo uma desculpa
ao maior eleitorado. Questão saber como as votantes
podem digerir a receita ainda crua de consolidação dos
pleitos femininos, sem levar em conta o simples fato de
haverem lembrado de colocar como principais candidatas.
Diante de tantos padrinhos poderosos, resta saber o
quanto o governador Flávio Dino (PCdoB) vai aguentar
os desaforos sem entrar de corpo inteiro no primeiro
turno. Quase impossível ﬁcar de fora vendo seu poder
sendo tomado pelos pretendentes de 2020.

E você já sabe em quem vai votar?

Último biscoito – Ninguém consegue compreender
como funciona as emoções, muito menos o pensamento do quase, talvez e quem sabe postulante eterno da
prefeitura de São Luís. Welington do Curso (ainda no
PSDB) deve continuar acreditando ser o último biscoito
do pacote eleitoral capaz de mudar o rumo dos votos na
capital. Recebeu convites de todos os pré-candidatos,
continua fazendo charminho.

Como incomoda – Realmente o vereador e presidente estadual do PSL, Chico Carvalho, deve preocupar
muitos dos pré-candidatos e ansiosos tomadores de
partidos alheios. Continuam tentando intrigar o líder do
segundo maior partido do brasil com Neto Evangelista
(DEM) em postagens pagas para enviar a nacional da sigla. Experiente, Chico Carvalho responde com a organização da eleição no Maranhão. Deixa o resto de lado!
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A PERGUNTA É...

“Qual o seu projeto para
área ambiental em São Luís”
SAMARTONY MARTINS

O

próximo Prefeito de São Luís terá diversos
desafios, entre eles, trabalhar ações de política 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, cachoeiras, 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 estilos 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 candidato respondeu a este questionamento.

ADRIANO SARNEY (PV)
“A causa ambiental é um dos valores do Partido Verde. E o nosso olhar para a sustentabilidade vai além da
defesa dos recursos naturais. Tenho como principal proposta para São Luís fazer uma gestão técnica e profissional. 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 problemas ambientais, estabelecer prioridades e planejar ações
de curto, médio e longo prazos. E a base desse planejamento 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 primeiro deles é rever o plano diretor com ampla participação
popular, preservando a zona rural e respeitando o meio
ambiente. Segundo, exigir da Concessionária de Saneamento 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 trabalhadoras da coleta de resíduos sólidos, com a construção 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 tempo 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 ambiental já existente é o primeiro passo para solucionar os
problemas relacionados à perda de áreas e, consequentemente, 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 soluções 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 ecossistêmicos e, consequentemente, do bem-estar social e econômico 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 resume apenas à incorporação de projetos escolares de
mera reutilização de materiais descartados. A educação ambiental deve ser levada tão a sério quanto qualquer área do desenvolvimento de uma cidade e de sua
população. Os projetos devem ser feitos por especialistas com formação e experiência nesta área. De caráter
imediato, criar um sistema municipal de registro para
crimes ambientais que realmente funcione, que possibilite o mapeamento, o acompanhamento, a avaliação
e a criação de medidas de solução, mitigação e enfrentamento a crimes ambientais na cidade de São Luís. A
curto e médio prazos, a instalação de um projeto de arborização 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, possibilitando 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 compreendam sua importância e finalidade. Como deputado, já aprovei duas importantes leis para a preservação 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 utilização de canudos produzidos em material plástico, nos
estabelecimentos comerciais do estado. A Lei Estadual
11.326/2020 que implanta a logística reversa no Maranhão. 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 comerciantes, que ficam obrigados a adotar a logística
reversa e realizar campanhas educativas e de conscientização pública, explicando os benefícios da devolução
de produtos para reciclagem”.

FRANKLIN DOUGLAS (PSOL)
“Leciono a disciplina de Direito Ambiental, e afirmo com propriedade: pensar meio ambiente para ilha é
um desafio. Não existe agenda ambiental em São Luís.
Uma gestão na Prefeitura de São Luís comprometida 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 cidade. 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 Municipal 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 arborização 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 preservar 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 órgãos 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 autonomia 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 conservação. 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 orgânico, para aproveitamento na agricultura familiar. Esses
são alguns dos nossos projetos. A educação ambiental
também é uma ferramenta útil que será utilizada permanentemente 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 ambiental isoladamente poderá cumprir o seu papel de
preservar os biomas do planeta. Nosso projeto para a
cidade considera essa premissa básica da Rede Sustentabilidade, que trata a área ambiental com muita
seriedade. Um dos pilares da nossa proposta como
partido é o desenvolvimento sustentável da sociedade. E, por vezes, as pessoas sentem que esta questão
é muito distante das suas vidas, como se a preservação 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: ambiental 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 cidade, a exemplo dos Rios Claro, Pimenta. São Luís está
dividida topograficamente em algumas Bacias, como
a Bacia do Vinhais, compreendendo não só o conjunto, mas uma região, incluídos aí Cohama, Ipase, Cohafuma, Renascença. Bacia à direita e à esquerda do
Rio Bacanga, que compreende a Área Itaqui/Bacanga

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 mudança do Plano Diretor. Com o Marco do Saneamento, temos prazo para licitar o abastecimento de água e esgoto,
e uma das prioridades para quem gerir o serviço é garantir, 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 imóveis 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, Taubaté 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 resolutivas a curto prazo. Outras, demandam prazos mais extensos, como estratégias de arborização, infraestrutura
verde como instrumento de política ambiental e de resolução 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 holística, que perpassa por várias áreas e ações, com iniciativas 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 governança municipal fundamentado nos conceitos de desenvolvimento sustentável e resiliência;
c. e, mais importante ainda, saneamento.
E a questão do saneamento será a prioridade da agenda 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 tratamento de esgoto, além das questões dos resíduos e da drenagem, 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 Maranhão 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 importante documento de inteligência territorial com um
criterioso mapeamento do Bioma Amazônico do Nosso Estado. São Luís faz parte desse bioma e conta, portanto, 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 ótica da sustentabilidade. Então, nosso Plano foca todas
as ações de governo a partir do princípio de uma proposta de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Quanto
às nossas propostas específicas para o meio ambiente,
propomos a instituição do conceito de cidade inteligente que promova atualização das leis urbanísticas da cidade, regulando os instrumentos do Estatuto da Cidade,
orientando o desenvolvimento territorial democrático;
combatendo as irregularidades em áreas de fragilidade
ambiental, orientando o adensamento habitacional próximo a regiões de melhor infraestrutura, bem como mobilidade e qualificação dos bairros periféricos. Outro ponto
importante são os investimentos que pretendemos fazer 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 recursos 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

por trás da proliferação das decisões das autoridades
governamentais de proteger o agronegócio, a especulação 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 qualidade 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 forma, 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 aproveitamento 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 público, 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, Doenças respiratórias e outras causadas pela poluição do
ar serão tratadas pela prefeitura, que encaminhará os
responsáveis à Justiça para que se possa adotar punições 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 serão desapropriadas para tal fim.
* Criação de Unidades de Conservação de proteção integral (parques) e áreas de proteção ambiental
(APA’s), para formar corredores ecológicos entre áreas 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 receberem materiais específicos que produzem e/ou vendem, 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, readaptados e devolvidos à natureza.
* Criação de um serviço público para recolhimento
de animais domésticos e domesticados que tenham
sido abandonados ou permanecerem sem identificação do proprietário nas vias públicas, com o devido
tratamento, castração compulsória e encaminhamento à adoção.
* Conservação e ampliação de praças e áreas verdes nos bairros, com um maior plantio de árvores urbanas, de preferência frutíferas.
* Fiscalização e punição rigorosas para os responsáveis por queimadas.
Educação Ambiental
* Inclusão no currículo do ensino municipal da
disciplina “educação ambiental”, com capacitação de
professores.
* Programas constantes de conscientização da população 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 arborização nas ruas, calçadas ou terrenos privados.
Não há uma solução viável e inteligente para resolvermos 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 durabilidade do calçamento de vias. Uma cidade verde, arborizada 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 nossa cidade, pois afeta diretamente a vida das pessoas.
Seja na questão do turismo, que prejudica o crescimento deste segmento da economia, prejudica a geração 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 pessoas. 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”.
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O recado da classe
política maranhense
HESAÚ RÔMULO E ANANDA MARQUES
Cientistas políticos

Uma dose de paciência
O mundo foi surpreendido nesta
semana pelo anúncio da suspensão
dos testes da vacina desenvolvida em
conjunto pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a farmacêutica AstraZeneca. O motivo da suspensão teria sido o desenvolvimento, por
parte de uma voluntária vacinada, de
uma mielite transversa, sintoma neurológico que pode ou não estar associado ao imunizante.
Embora a notícia tenha soado como um balde de água fria sobre as expectativas mais otimistas de se alcançar uma vacina para a covid-19 o mais
rapidamente possível, ela, por outro
lado, diz muito sobre o que se deve esperar de um imunizante. Mais ainda,
explica a razão de pesquisas envolvendo vacinas serem percebidas pela
população em geral como processos
tão demorados.
Em meio a uma pandemia que já
atingiu quase 28 milhões de pessoas
no planeta, matando mais de 900 mil,
a principal razão de se buscar uma vacina é a segurança sanitária. Essa segurança, no entanto, implica em mais

que conter a transmissão do novo coronavírus. É preciso garantir, também, que o imunizante não traga efeitos colaterais, que seu efeito seja duradouro e que tenha alta taxa de eﬁcácia.
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) elogiou a suspensão dos testes
e informou, em nota, que “a segurança é o principal foco dos ensaios clínicos para se encontrar uma vacina” e
ressaltou que suspensões temporárias de ensaios clínicos de vacinas não
são “incomuns”.

Desenvolver uma vacina é como
buscar uma forma de simular a doença com o mínimo de sintomas. Dessa
forma, vacinar-se contra a gripe pode
signiﬁcar uma febre baixa ou alguns
dias de coriza, mas com a certeza de
se evitar, com esse processo, uma infecção mais agressiva. Quando a doença a ser anulada, no entanto, é, ainda, pouco conhecida e traz reverberações tardias e díspares, como é o caso
da covid-19, o processo requer ainda
mais cuidado.

A vacina de Oxford com a AstraZeneca é uma entre nove iniciativas na
A covid-19 ainda é um mistério pa- fase 3 dos ensaios ou testes. A pressa
ra médicos e cientistas do mundo to- por um resultado positivo e pela prodo. A cada semana surgem estudos as- dução e aplicação em massa de um
sociando a infecção pelo novo coro- imunizante contra o novo coronavínavírus a uma série de sintomas se- rus é perfeitamente compreensível.
cundários e posteriores. Mesmo as Igualmente importante, no entanto, é
manifestações dermatológicas da do- a transparência e a lisura de pesquisas
ença podem variar, segundo pesqui- sérias e responsáveis. Nesse sentido,
sas ainda em andamento, da urticária os estudos ao redor do mundo, assim
à necrose. Há, ainda, relatos de sinto- como as regras de distanciamento, o
mas circulatórios, cardíacos e renais, uso de máscaras e álcool em gel ainda
além dos respiratórios, entre aqueles exigirão de todos uma dose extra de
paciência.
que superam a doença.

Pra Não Dizer que Não Falei das Flores
MARCELLUS RIBEIRO
é Bacharel em Economia e Direito. Especialista em Direito Tributário. Atualmente Secretário de Estado da Fazenda do
Maranhão
“Pelos campos há fome em grandes plantações”. Esses versos de Geraldo Vandré ainda se revelam assustadoramente atuais, no
momento que o Governo Federal resolve zerar o Imposto de Importação incidente sobre
o arroz, na inútil tentativa de reduzir o preço
do produto no mercado interno.
A lógica por trás da ação governista é simplória, como tem sido em todas as suas
ações de enfrentamento das crises econômica e sanitária trazidas pela pandemia: se for
facilitada a importação, haverá mais arroz
no mercado interno e, pela lei da oferta e demanda, o preço cairá.
Pedir que supermercadistas sejam “patriotas” e deixem de elevar os preços também é
outra atitude inútil, e faz lembrar, novamente, as violentas noites da década de 60. Além
disso, parte de uma premissa que precisa ser
melhor investigada: de que os preços dos
produtos alimentícios, de um modo geral,
estão sendo inﬂados artiﬁcialmente pelos
supermercadistas/varejistas e não por aumentos do valor das mercadorias em alguma(s) etapa(s) anterior(es) da cadeia.
Essas duas medidas – recorrer ao patriotismo e zerar o Imposto de Importação – nos
parecem claramente antagônicas quando
olhadas em conjunto. Se é verdade que o aumento é devido a uma ação abusiva do varejista, reduzir o preço no atacado (com a redução do Imposto de Importação) apenas
aumentaria a margem de lucro desse setor,
que poderá continuar controlando a oferta,
estocando o produto. Do mesmo modo, criar tropas de choques para monitorar preços,
através da Secretaria Nacional do Consumidor, também é medida intervencionista já
testada por essas bandas, com resultados
desastrosos.
Mais estranho ainda é que as supostas
medidas alcancem apenas o arroz, cuja inﬂação anual, segundo o Instituto Brasileiro

de Geograﬁa e Estatística, é de 19,25%, portanto bem inferior à do feijão preto (cerca de
28,92%), à do Leite Longa Vida (22,99%) e à
da cebola (50,40%), para não falar de uma inﬁnidade de outros produtos alimentícios
que tiveram uma variação positiva acentuada no preço ao longo do ano.
Vale ressaltar que, para resolvermos um
problema, temos primeiro que ter um diagnóstico preciso, e não raso, da situação. Em
botequins a análise atual é até mais profunda do que aquela feita à entrada de prédios
públicos. No caso da elevação do preço do
arroz, temos que analisar a inﬂuência dos
aspectos relacionados à demanda, oferta e
aos custos envolvidos, fato que revelará a
provável vilã: uma desastrosa política cambial.
Em relação à eventual aumento da demanda, não há muito a se dizer, porquanto
não há dados oﬁciais, muito menos conﬁáveis, que comprovem que o auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) tenha
gerado esta elevada inﬂação de alimentos.
De todo modo, não se trata de inﬂação de
demanda, pois, apenas nos três primeiros
meses do ano, antes mesmo da pandemia e
do pagamento do auxílio emergencial, segundo o Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (CEPEA-Esalq/USP), o
preço do arroz variou 8,05%. Ou seja, em
apenas três meses, tivemos quase a metade
da inﬂação acumulada do arroz nos oito meses de 2020 (19,25%).
Para se analisar a oferta e a composição
dos custos, importante registrar que, neste
ano, o real já se depreciou cerca de 32% em
relação ao dólar, conforme dados do Banco
Central. Certamente uma das maiores desvalorizações de uma moeda nacional em relação à americana. Sempre que isto acontece, estimula-se a exportação, pois se recebe
uma quantidade maior de reais da venda realizada em dólar. Aumentando-se a exportação, reduz-se a oferta no mercado interno e,
por consequência, traz-se, a reboque, a elevação inevitável do preço do produto, sugerindo aos produtores a retenção do produto
como forma de alcançar um preço mais van-

tajoso na economia doméstica.
Os dados oﬁciais do IBGE comprovam a
redução da oferta no mercado interno por
causa da maior exportação do produto: até
agosto de 2020, o país exportou 1,15 milhão
de toneladas de arroz, contra 665 mil toneladas no mesmo período de 2019. Isso representa uma elevação de 72% na exportação e,
portanto, uma redução da oferta mais ou
menos na mesma proporção para o consumidor brasileiro.
Quanto à composição dos custos, sabe-se
que os produtores agrícolas nacionais (não
só os do arroz) importam massivamente
seus principais insumos, principalmente
fertilizantes e equipamentos agrícolas. Ora,
com a desvalorização do Real, mesmo que o
valor no mercado internacional se mantenha estável na moeda americana, há uma
elevação substancial nos seus custos, que
certamente repercute nos preços.
A solução, portanto, não é a isenção total
do imposto de importação, porque tal medida, além de deﬁnitivamente ineﬁciente,
conforme já demonstrado, prejudicaria, inclusive, os produtores locais, pois se teria o
arroz importado em um preço ainda mais
competitivo do que o nacional.
Mantida essa brutal desvalorização do real, ﬁca muito difícil reduzir os preços dos
produtos agrícolas, tanto pela elevação dos
custos dos insumos importados, quanto pela atração que esse fato exerce sobre os exportadores locais, o que reproduz, mesmo
após 500 anos, traços característicos do pacto colonial, “a fome em grandes plantações.”
O professor Mário Henrique Simonsen,
um economista ortodoxo (vejam que nem é
preciso recorrer a desenvolvimentistas ou
marxistas), já alertava: “Inﬂação aleija, mas o
câmbio mata”. Vamos continuar ignorando
a questão cambial?Fome, desemprego, inﬂação, discurso raso, estocagem de produtos, análise carcomida de velhos manuais,
força bruta… Já vimos este ﬁlme antes e já
ouvimos no passado a estranha lição presente de uma música feita em um tempo de
cuja dor se quer esquecer: “Quem sabe Faz a
Hora, não Espera Acontecer”.

A corrida pela prefeitura de São Luís acelerou de vez, e antes
mesmo do primeiro jingle ou do primeiro debate já está claro um
recado explícito do establishment local: os partidos tradicionais
se agruparam em busca de um projeto político que destoa das diretrizes do Palácio dos Leões. E nos referimos aqui à capacidade
organizativa das coligações em buscarem apoios que, até o presente momento, ignoram a coalizão montada e ampliada por Flávio Dino desde 2014. As pré-candidaturas estabeleceram seus
blocos contando com uma leitura que compartilhamos: o discurso antipolítica de 2018 perdeu força, ainda mais se tratando de um
pleito no qual as reivindicações são de ordem prática. A viabilidade eleitoral de um candidato a prefeito ou a vereador diﬁcilmente
se sustenta numa agenda pós-materialista, muito menos com a
voracidade com a qual testemunhamos a extrema-direita capturar a atenção do eleitorado brasileiro. Pelo contrário, as estratégias em jogo nas eleições municipais passam muito mais por uma
disposição de resolver a ordem do dia, o bueiro estourado, a rua
esburacada, a iluminação pública. Ainda que este seja o lugar comum, e o leitor sabe bem disso, as alianças locais podem ou não
reﬂetir os acordos nacionais entre os partidos políticos.
Assim, o que se observa na conjuntura da política ludovicense
são os atores se distanciando do centro de gravidade do Palácio
dos Leões, com sinalizações muito nítidas de que a corrida pelo
executivo municipal da capital é um termômetro do que vai acontecer em 2022, quando estará em jogo a sucessão de Dino.
Há alguns dias apontamos que é um fato digno de nota que os
três senadores maranhenses, todos eleitos na plataforma do governador do estado, declararam apoio a candidatos diferentes no
primeiro turno. Roberto Rocha (PSDB) com Eduardo Braide (PODE), Weverton Rocha (PDT) com Neto Evangelista (DEM) e Eliziane Gama (CIDADANIA) com Rubens Júnior (PCdoB). Parece uma
questão de tempo que se assuma de vez que a coalizão que derrotou Roseana Sarney em 2018 se dividida em frações do poder, mirando um lugar ao sol no executivo estadual.
É óbvio que nenhuma coalizão de governo se perpetua por
muito tempo (com raras exceções que demonstram virtude e fortuna por parte de seus articuladores) de maneira homogênea e
sem atritos, mas o que se percebe, olhando para a atualidade, mas
mirando no futuro, é um abandono quase que completo do projeto encabeçado por Dino. Aqui eu destaco duas características
marcantes do governo do estado, que valem como instrumento
de análise quando entenderemos o que se passou no Maranhão
em 2020: 1) a capacidade do governo de implementar uma agenda de centro-esquerda baseada em desenvolvimento e justiça social e 2) a capacidade do governo de implementar uma agenda de
centro-esquerda baseada em desenvolvimento e justiça social
COM O APOIO DA CLASSE POLÍTICA MARANHENSE, transformando uma gramática política oligárquica de décadas e tangenciando a possibilidade de formulação de outras regras de articulação política. Ao que parece, a paciência da classe política local
com a música dinista chegou ao ﬁm. Roberto Rocha foi o primeiro
a deixar o barco, abraçou o bolsonarismo com unhas e dentes e
está empenhado em eleger o líder nas pesquisas, Eduardo Braide.
Weverton Rocha mostra que o municipalismo é a principal fortaleza do seu mandato, articulando diuturnamente a costura de
apoios que o viabilizem como candidato a governador em 2022.
Nossa avaliação é de que a aposta de Weverton foi arriscada ao sair
na foto com o MDB, leia-se Roseana Sarney, num contexto tão peculiar como o que foi a sua eleição para o senado.
Por outro lado, a senadora Eliziane Gama mostra coerência
com o acordo que a permitiu uma cadeira na câmara alta, apoiando o candidato do partido do governador, que (até o momento em
que escrevo este texto) não declarou apoio formal à candidatura,
embora avaliemos que a depender do desempenho de Rubens Júnior nas pesquisas, Dino se verá diante da necessidade de apoiálo publicamente. Paralelo a isto, um outro candidato também disputa ser impulsionado pela reputação política do governador,
tendo apoio do vice Carlos Brandão (o que parece promissor) e o
apoio de Josimar de Maranhãozinho (ﬁca a cargo do leitor o julgamento) na tentativa de ganhar envergadura e fôlego. Estes elementos em um primeiro momento não parecem se conectar de
maneira coerente e só o desenvolvimento da campanha vai evidenciar o melhor posicionamento.
A despeito do que pode acontecer na disputa propriamente dita, os atores da corrida eleitoral já encontram-se posicionados e o
tensionamento prévio, tão característico de grandes campanhas,
logo vai ser substituído por uma efetiva disputa, de alta temperatura. Neste caso, não basta vencer a eleição, mas sim em que contexto se vence uma eleição, ou seja, qual o preço de vencê-la e
quem está compondo a vitória.

oimparcial.com.br

CORONAVÍRUS

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

5

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

Pesquisa

Vírus pode invadir
o cérebro

O

coronavírus pode chegar ao cérebro humano.
É o que mostra um estudo feito por pesquisadores americanos. No trabalho, os investigadores realizaram uma série de testes com minicérebros artiﬁciais, ratos e tecidos neurais de pacientes que morreram devido à doença. Os dados indicam a
possibilidade de o patógeno da covid-19 conseguir quebrar a barreira protetora cerebral e se instalar nas células
nervosas. O estudo foi divulgado no site de publicações
cientíﬁcas BioRxiv e ainda não foi revisado por pares.
Os cientistas explicam, no trabalho, que estudos anteriores indicaram a possibilidade de o Sars-CoV-2 conseguir invadir o cérebro, mas que o tema ainda não foi
totalmente esclarecido. Por isso, o grupo resolveu realizar uma análise que fosse a mais ampla possível. “Usamos três abordagens independentes para investigar a
capacidade de o vírus infectar o cérebro”, escreveram os
pesquisadores, liderados por Akiko Iwasaki, imunologista da Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

rológicas observadas em muitos hospitalizados devido à
doença, como dores de cabeça, confusão e delírios, podem ser resultado de uma inﬂamação no cérebro causada pela tempestade de citocinas, uma resposta imunológica anormal à infecção. Mas, os dados vistos no estudo americano indicam a possibilidade de uma inﬂuência direta do vírus nos tecidos neurais. “Embora a pesquisa ainda seja preliminar, traz novas evidências para
apoiar o que, até agora, era apenas uma teoria não comprovada”, destacaram os autores. “Muitos vírus infectam neurônios, como o da zika, o da herpes e o do Nilo
Ocidental. Mostramos que o Sars-CoV-2 também pode,
mas não sabemos a frequência disso.”
Cautela

Em entrevista à agência France-Presse (AFP) de notícias, Andrew Josephson, chefe do Departamento de
Neurologia da Universidade da Califórnia, nos Estados
Unidos, elogiou as técnicas usadas no estudo e destacou
Na primeira etapa, o vírus foi aplicado em minicére- que “compreender se existe ou não uma participação vibros criados em laboratório, chamados organoides ce- ral direta no cérebro é extremamente importante”. Enrebrais. Nas observações, a equipe descobriu que o pa- tretanto, o especialista acrescentou que se mantém cautógeno conseguiu infectar neurônios e usar mecanismo teloso até que a pesquisa seja revisada por pares.
das células nervosas para se duplicar. Os pesquisadores
Cláudio Roberto Carneiro, neurologista do Hospital
explicam que um dos principais argumentos contra a Santa Lúcia, em Brasília, também acredita que o estudo
teoria da invasão cerebral direta pelo vírus Sars-CoV-2 é precisa ser mais avaliado e que novas análises devem ser
que o cérebro, diferentemente dos pulmões, não tem al- feitas. “Ainda temos que esclarecer se esse acesso ao cétos níveis da proteína ACE2 — o coronavírus se liga a ela rebro realmente seria por uma via direta, pois, como os
para infectar as células. No entanto, a equipe descobriu próprios autores dizem, temos outras teorias. Acreditaque os organoides tinham ACE2 suﬁciente para facilitar mos que os efeitos neurológicos ocorrem por uma inﬂaa entrada do patógeno e que as proteínas também esta- mação provocada pelo sistema imune, como eles citam,
vam presentes no cérebro dos pacientes mortos.
ou por uma inﬂamação provocada por alterações do sistema sanguíneo desencadeada pela formação de tromOs cientistas também imaginavam que o vírus não bos, que ocorrem em muitos dos pacientes com covidconseguiria ultrapassar a barreira hematoencefálica, 19. Todas essas teorias precisam ser bem avaliadas.”
que protege o sistema nervoso central de substâncias
Para o neurologista, caso essa hipótese levantada petóxicas. Porém, na análise com ratos, perceberam o con- los especialistas americanos se comprove, algumas estrário. Os animais foram divididos em dois grupos: um tratégias podem ser construídas para evitar o ataque do
foi modiﬁcado geneticamente para ter receptores ACE2 vírus às células neurais. “Podemos, por exemplo, desensomente nos pulmões e o outro, apenas no cérebro. Os volver um medicamento que reduza a produção das
ratos infectados nos pulmões apresentaram lesões no ACE2 no cérebro”, ilustrou. “Mas isso também só poderá
órgão, e as cobaias infectadas no cérebro perderam peso ser feito quando soubermos do poder que o patógeno
e morreram rapidamente. Segundo os autores do estu- tem na região neural. Caso ele consiga se duplicar, como
do, esse é um potencial sinal de que o vírus conseguiu mostrou esse experimento, as coisas ﬁcam mais compliinvadir o cérebro. Além disso, o cérebro de três pacien- cadas também. Por isso, precisamos entender, de forma
tes que morreram por complicações graves relaciona- minuciosa, os efeitos desse patógeno no cérebro.”
das à covid-19 também tinham rastros do Sars-CoV-2.
Especialistas acreditavam que as consequências neu- Russos terão que explicar vacina

A revista cientíﬁca The Lancet anunciou que pediu
esclarecimentos sobre um artigo que publicou, na semana passada, com resultados de testes com a vacina
russa Sputnik V. A solicitação feita aos pesquisadores é
uma resposta a uma carta aberta de 30 cientistas enviada ao periódico. Os especialistas destacam que o trabalho “apresenta vários pontos preocupantes” e “inconsistências nos dados”.
No estudo russo, os pesquisadores relatam que foram
testadas seis formulações distintas da vacina em 76 pacientes, divididos em quatro grupos compostos por nove pessoas e dois, por 20. “Entre os (diferentes) grupos
de nove pacientes, testando coisas completamente diferentes, você vê exatamente os mesmos números. É altamente improvável observar um número tão grande de
duplicações”, declarou, em entrevista ao The Moscow
Times, Enrico Bucci, professor de biologia da Temple
University (EUA) e um dos signatários da carta, que foi
enviada a The Lancet na segunda-feira. “É como se você
jogasse um dado e obtivesse exatamente a mesma
sequência de números várias vezes, é altamente improvável”, acrescentou.
Em resposta à carta, a revista “convidou os autores do
estudo a responderem as questões apresentadas” e aﬁrmou que acompanha a “situação muito de perto”. Segundo a agência russa pública RIA Novosti, o médico
Denis Logunov, que coordena a equipe que desenvolveu
a vacina, aﬁrmou que a revista The Lancet teve acesso a
“todos os dados compilados durante as pesquisas cientíﬁcas” e negou falhas nos testes.
Britânica
Também ontem, a farmacêutica AstraZeneca aﬁrmou
que a vacina desenvolvida com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, ainda pode estar disponível até o
ﬁm deste ano, mesmo com a suspensão dos testes dos
ensaios clínicos. “Nós ainda poderíamos ter uma vacina
até o ﬁm deste ano, no início do próximo”, aﬁrmou o
principal executivo da empresa, Pascal Soriot.
A pausa foi anunciada na terça-feira, após uma paciente inglesa que recebeu a vacina ter apresentado sintomas de mielite transversa, uma inﬂamação na medula
espinhal. O executivo declarou também que a previsão
depende da rapidez com que as agências reguladoras
autorizarão a retomada dos testes. “Esse comitê nos guiará sobre quando os testes poderão recomeçar para que
possamos continuar nosso trabalho o mais rápido possível”, aﬁrmou Soriot.

Responsáveis: Celio Sergio
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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: “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
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 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 118/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76.691/2020 - EMSERH

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
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
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
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.

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
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
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 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 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 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.

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
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 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 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

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 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 Nº04/2020/CSL/SEFAZ

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 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.

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.

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
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

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) - EDITAL 05/2020
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 DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4786/2018-AL
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.
São Luís, 10 de setembro de 2020.
Gabriel Manzano Dias Marques
Pregoeiro da ALEMA

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.

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

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
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

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.

São Luís (MA), 09 de setembro de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/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,
e/ou
Bairro
do
Calhau,
São
Luís/MA,
pelos
e-mails
csl@emserh.ma.gov.br
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

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.

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.
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Violência autoprovocada

Mais de mil casos
no Maranhão
PATRÍCIA CUNHA

S

egundo 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. Tendo como base o relatório da Unidade
de Estatística e Análise Criminal, da Secretaria de Segurança Pública, referentes à região metropolitana de São
Luís, no mês de agosto foram cometidos 9 atos contra a
própria vida, e no mês de setembro, um caso. As vítimas
tem entre 20 e 54 anos. Esses dados não signiﬁcam só
números, mas vidas que se foram e famílias que ﬁcaram
devastadas.

sed) e a Undime (União de Dirigentes Municipais de
Educação) um programa de apoio socioemocional para
os educadores das redes estadual e municipais, denominado Vivescer. Uma plataforma 100% gratuita, desenvolvida por professores de diferentes estados do Brasil
em um processo de criação colaborativa, com cursos
que ajudam o professor a equilibrar mente, corpo e
emoções e vincular-se ao seu propósito de vida. Além
disso, há uma comunidade de suporte, na qual professores trocam experiências e materiais”, informou o órgão.
A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por sua vez,
instituiu o comitê de prevenção da automutilação e do
suicídio para elaborar e operacionalizar as estratégias
de prevenção dos casos de automutilação e de suicídio
na Rede de Atenção Psicossocial e demais setores envolvidos nas políticas interinstitucionais, além de contribuir na formulação das políticas de caráter nacional e
municipais.
Atualmente, a Rede de Atenção Psicossocial do Maranhão é formada por 90 Centros de Atenção Psicossociais
nas diversas modalidades, nas 19 regiões de saúde, para
o atendimento, tratamento e ressocialização.

Rede do Bem

Além das políticas públicas, outras ações do Setembro Amarelo se desenvolvem no Estado. Desde o dia 1º
de setembro ocorre a Campanha Rede do Bem, realizada pelo Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público, em parceria com o Fórum
Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio.
Para a psicóloga Celiane Oliveira, que participa da
Embora não haja constatação de que essas mortes te- campanha, a importância da iniciativa no período de
nham relação com a pandemia, segundo os especialis- pandemia reforça o caráter preventivo ao suicídio. “A
tas, é um dado a se considerar. “Não se descarta essa re- pandemia ocasionou vários reﬂexos na saúde mental da
lação. Toda tentativa de suicídio, ou suicídio, é fruto de população. Projetos como a Rede do Bem auxiliam na
um adoecimento psíquico. Ninguém que esteja são vai discussão sobre os transtornos mentais, que estão tendo
atentar contra a própria vida. Há todo um contexto que um crescimento nos últimos meses. Durante o mês de
desestabiliza essas pessoas, que é o que chamamos de setembro, serão realizados vários eventos com o objetigatilho, fatos ou acontecimentos que tiram do outro a vo de levar a informação a todos. Para resolver um propossibilidade de poder administrar a saúde mental dele. blema, é necessário antes conhecê-lo. O principal proE estamos nesse contexto da pandemia”, lembra a dra. pósito é esse: acolher e informar”, disse.
Para a promotora de justiça Cristiane Lago, coordenaMarlene Costa Lima, Mestre em Psicologia Clínica, Especialista em saúde mental, Assistente social, Psicodra- dora do CAOP/DH, é de fundamental importância que
matista e Vice-presidente do Comitê de Promoção da Vi- todos se coloquem no combate a essa luta. “Nós trabada e Prevenção ao Suicídio da Regional de Saúde de Im- lhamos o ano todo, com várias atividades e ações de voperatriz. A especialista integrou recentemente o quadro luntários para acolher essa pessoa que busca apoio. E
de médicos do projeto “Rede do Bem: Ação de Ajuda Psi- nesse período de pandemia a gente poderia estar concossocial” em face da COVID-19, promovido pelo Fó- fortável, sem a obrigatoriedade de fazer as atividades,
mas estamos fazendo uma ampla programação para
rum de Prevenção da Automutilação e do Suicídio.
alertar e conscientizar sobre o suicídio e automutilação.
Atendemos em média 25 pessoas por semana e esse
atendimento aumentou consideravelmente durante a
Toda tentativa de suicídio, ou
pandemia. Então vimos que é necessário ampliar esse
serviço”, disse.

suicídio, é fruto de um adoecimento

psíquico. Ninguém que esteja são vai

O voluntário e porta-voz do Centro de Valorização da
Vida no Maranhão, Jonatan Coutinho, também aponta
que muitas vidas foram salvas após atendimentos nos
canais do Centro. Diariamente são atendidas 9 mil pessoas em todo o Brasil. “Muita gente, após buscar nossa
rede de atendimento, seja via chat, pelo número 188 ou
site, relata que estava com ideamento suicida e que ajudou ter conversado conosco. Então é importante conversar sobre o assunto, que sempre tem proﬁssional disposto a ajudar”, disse.

É importante conversar sobre o
assunto, que sempre tem
profissional disposto a ajudar
Suicídio: sinais de alerta para saber agir e
prevenir

Os sinais de alerta descritos abaixo não devem ser
considerados isoladamente. Não há uma “receita” para
detectar seguramente quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida, nem se tem algum tipo de tendência suicida. Entretanto, um indivíduo em sofrimento
pode dar certos sinais, que devem chamar a atenção de
seus familiares e amigos próximos, sobretudo se muitos
desses sinais se manifestam ao mesmo tempo:
• O aparecimento ou agravamento de problemas de
conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos duas semanas (essas manifestações não devem ser
interpretadas como ameaças nem como chantagens
emocionais, mas sim como avisos de alerta para um risco real.);
• Preocupação com sua própria morte ou falta de esperança (as pessoas sob risco de suicídio costumam falar
sobre morte e suicídio mais do que o comum, confessam se sentir sem esperanças, culpadas, com falta de
autoestima e têm visão negativa de sua vida e futuro. Essas ideias podem estar expressas de forma escrita, verbal ou por meio de desenhos);
• Expressão de ideias ou de intenções suicidas. Fiquem
atentos para os comentários abaixo. Pode parecer óbvio,
mas muitas vezes são ignorados:
• Vou desaparecer.”;
• Vou deixar vocês em paz.”
• “Eu queria poder dormir e nunca mais acordar.”
• “É inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me
matar.”
Onde buscar ajuda para prevenir o suicídio?
• CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família,
Postos e Centros de Saúde).
• UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; Hospitais
• Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita),
www.cvv.org.br para chat, Skype, e-mail.

atentar contra a própria vida
Neste ano, ano de pandemia, muitas mudanças foram provocadas em toda a sociedade. O aumento das
pressões emocionais no isolamento social, o medo da
doença e as perdas decorrentes da Covid-19 são alguns
dos desaﬁos. Falar de saúde mental é mais urgente que
nunca, é necessário. A conscientização é essencial para
reduzir os índices de suicídio.
Assim, buscando resolver esse problema de saúde
pública ainda na base, antes que se agrave, especialistas
em saúde mental, órgãos públicos e privados, escolas,
igrejas, organismos, grupos de voluntários, dentre outras instituições, intensiﬁcam as ações de combate e
prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo, mas essas
ações ocorrem o ano todo, exatamente para evitar que
esses números cresçam, e especialmente durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, que assolou e
impactou o mundo todo, obrigando todos a uma nova
forma de viver consigo e com os outros. A atenção para a
saúde mental está sendo essencial.
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou
que, durante a pandemia, está realizando uma série de
ações direcionadas às questões emocionais na comunidade escolar, entre as quais: a abertura da primeira turma do curso “Gerenciamento de Emoções: Saúde Emocional e Comunidade Escolar”, com o intuito de proporcionar apoio psicológico para amenizar os danos causados pela Covid-19, como ação do Projeto Emaranhando
Vidas. O curso é voltado para estudantes e professores
de escolas da rede pública, localizadas em municípios
onde a ocorrência de casos conﬁrmados da Covid-19 foi
maior, causando danos emocionais às pessoas dessas
regiões. “Além disso, a Seduc lançou em parceria com o
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Con-

Nós trabalhamos o ano todo, com
várias atividades e ações de
voluntários para acolher essa pessoa
que busca apoio. E nesse período de
pandemia a gente poderia estar
confortável, sem a obrigatoriedade
de fazer as atividades, mas estamos

Atendemos em média 25 pessoas por

fazendo uma ampla programação

semana e esse atendimento

para alertar e conscientizar sobre o

aumentou consideravelmente

suicídio e automutilação

durante a pandemia
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34 VAGAS

JENIPAPO DOS VIEIRAS

Oportunidades para
todos os níveis
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

A

Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras, por meio do Instituto
de Capacitação, Assessoria e
Pesquisa (Icap), anuncia a realização de um novo Concurso Público destinado ao provimento de cargos
em caráter efetivo.

Segundo o documento, há 159 vagas distribuídas entre cargos de níveis
fundamental completo e incompleto,
médio, técnico e superior.
As oportunidades ofertadas estão
distribuídas conforme as respectivas
unidades de lotação:
• Secretaria Municipal de Administração: Auxiliar de pedreiro (1); Auxiliar de serviços gerais (3); Eletricista (1);
Motorista categoria D (1); Pedreiro
(1); Técnico em mecânica de veículos
(1); Técnico em operador de carregadeira (1); Técnico em operador de
motoniveladora (1); Técnico em operador de retroescavadeira (1); Vigia
(3); Agente administrativo (3); Agente
de trânsito (2); Auxiliar de contabilidade (2); Fiscal de obras e postura (1);
Fiscal de tributos (3); Técnico de contabilidade (2); Assessor jurídico (1);

Auditor ﬁscal (1); Administrador (1);
Contador (2);
• Secretaria Municipal de Educação:
Auxiliar de serviços gerais (10); Auxiliar de serviços gerais – área indígena
(3); Motorista cat. D (5); Vigia (5);
Agente administrativo (5); Atendimento educacional especializado –
AEE (3); Interprete/libras (2); Assistente social (1); Nutricionista (1); Orientador pedagógico (5); Psicólogo (1);
Professor de educação infantil (15);
Professor ensino fundamental – séries
iniciais (15); Professor ensino fundamental – ciências (6); Professor ensino
fundamental – matemática (6); Professor ensino fundamental – letras (6);
Professor ensino fundamental – educação física (3); Professor ensino fundamental – geograﬁa (1); Professor
ensino fundamental – história (1);
• Secretaria de Municipal de Saúde:
Auxiliar de serviços gerais (4); Motorista (1); Vigia (2); Auxiliar de saúde
bucal (1); Digitador (2); Assistente social (1); Enfermeiro (1); Educador físico (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Químico (1);
• Secretaria Municipal de Assistência
Social: Auxiliar de serviços gerais (3);
Agente administrativo (4); Digitador
social/Cadúnico (1); Educador social
(2); Entrevistador social/Cadúnico
(1); Assistente social (1); Coordenadores de serviços sociosassistenciais (2);
e Psicólogo(1).
Vale ressaltar que dentre as funções
disponíveis há vagas reservadas para
pessoas que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital.
Para concorrer à uma das vagas
ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade entre níveis
fundamental, médio, técnico ou su-

perior, relativa ao cargo no qual pretende concorrer. Ao ser contratado, o
proﬁssional deve exercer funções em
regime de 30 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor entre R$ 1.045 a R$ 3 mil.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever
no período de 1º de setembro de 2020
a 25 de outubro deste mesmo ano, por
meio do site do Icap. O pagamento da
taxa de inscrição no valor entre R$ 80
e R$ 110 pode ser efetuado até 26 de
outubro de 2020.
Aos candidatos que se enquadram
nos critérios especiﬁcados no edital, a
isenção da taxa de inscrição poderá
ser solicitada entre 2 e 4 de setembro
de 2020.

Classiﬁcação

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, de caráter
classiﬁcatório e eliminatório, na data
prevista de 22 de novembro de 2020,
em período matutino e vespertino,
com duração máxima de quatro horas. A prova consistirá em questões
nas seguintes áreas de conhecimento:
língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; atualidades; noções de informática; legislação do servidor público e noções de administração pública; e conhecimentos especíﬁcos.

Vigência

O prazo de validade do Certame é
de dois anos, contados a partir da data
de publicação da homologação do resultado ﬁnal, com possibilidade de
prorrogação, uma única vez, por igual
período.

Salários de R$ 3.500
em Apicum-Açu

DIVULGAÇÃO

AS VAGAS SÃO PARA VÁRIOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE
Em Apicum-Açu, a prefeitura anunciou Concurso Público que visa à admissão de 34 proﬁssionais de ensino
fundamental, médio/ técnico e superior nas áreas exigidas.
Há oportunidades disponíveis para os seguintes cargos: Técnico Agrícola (1); Borracheiro (2); Monitor de
Transporte Escolar (2); Pedreiro (2); Pintor (2); Técnico
Contábil (1); Técnico Ambiental (1); Mecânico (2); Coveiro (2); Jardineiro (3); Abatedor de Animais (2); Entrevistador Social (3); Agente Patrimonial (2); Auxiliar de
Manutenção Hidráulico (5); Procurador do Município
(1); Eletricista Automotivo (1) e Cerimonialista (2).
É exigido que os candidatos tenham experiência na
área de atuação, curso de informática e registro no conselho de classe quando solicitado para o cargo, idade
mínima de 18 anos completos na data da posse, tenham
aptidão física e mental para o exercício das atribuições
da função, estejam em dia com as obrigações militares e
eleitorais, entre outros.
O salário base ofertado varia de R$ 1.045 a R$ 3.500 e a
carga horária a ser cumprida é de 30 e 40 horas semanais.
Inscrição e seleção
Mediante ao pagamento de taxa no valor de R$ 60 a
R$ 100, os interessados poderão se inscrever o período
até 15 de outubro de 2020, exclusivamente via internet,
no site da LJ Assessoria e Planejamento Administrativo
LTDA. O pedido de isenção deverá ser solicitado entre os
dias 14 a 17 de setembro de 2020.
Como método de seleção, será realizada prova escrita
objetiva, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, composta por questões de língua portuguesa, matemática,
conhecimentos especíﬁcos e informática. Também haverá prova discursiva para o cargo de procurador, com
caráter classiﬁcatório.
Caso haja empate, a preferência será dada ao candidato que tiver idade igual ou superior a 60 anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº
10.741, de 01.10.2003 (Estatuto do Idoso).

MATÕES TURU

Prefeitura faz obra de
Prefeitura prorroga certame com várias vagas drenagem profunda

PREFEITURA FAZ DRENAGEM PROFUNDA E PAVIMENTAÇÃO

A Prefeitura de Itinga do Maranhão,
prorrogou as inscrições do Concurso
Público destinado ao preenchimento
de 17 vagas e a formação de cadastro
reserva em funções com escolaridade
de nível médio.

O Certame

As oportunidades são para os cargos de Agente de Trânsito (5); Fiscal de
Tributos (2); Guarda Municipal – Masculino (8); Guarda Municipal – Feminino (2), ao qual dentre o quantitativo
total há vagas para pessoas que se enquadram nos requisitos do edital.
Logo, caso efetivado, os proﬁssionais terão o vencimento que varia entre os valores de R$ 1.045 e R$ 1.200
com a carga horária de trabalho de 40
a 44 horas semanais.

Atribuições das funções

Agente de Trânsito: dirigir o trânsito guiando-se pela sinalização do semáforo. Observar a atuação dos motoristas em trânsito. Fiscalizar, autuar
e aplicar penalidades administrativas
aos motoristas e pedestres por infra-

ção às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, dentre outros.
Fiscal de Tributos: realizar serviço
de ﬁscalização em área de tributação
e postura. Atender o público, ﬁscalizar
e informar sobre tributos, processos e
outros assuntos relacionados ao trabalho. Informar e ﬁscalizar requerimentos de imóveis relativos a construção, demolição, legalização e outros.
Guarda Municipal: proteger órgãos, entidades, serviços e o patrimônio municipal, de forma individual ou
em equipe, em ambiente de trabalho
que pode ser fechado ou a céu aberto,
a pé ou em veículos, em horários diversos.
Seleção
Como método de seleção, os concorrentes serão submetidos à prova
objetiva, com duração de quatro horas, prevista para ser aplicada no dia
24 e/ ou 25 de outubro de 2020, composta pelo conteúdo programático de
língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos

especíﬁcos. Além que haverá cargos
com a aplicação de teste de aptidão física, avaliação psicológica e de exames médicos, investigação social
e/ou curso de formação. Vale ressaltar
que na ocorrência de indisponibilidade, inadequação ou insuﬁciência de
locais para a realização das prova, ou
ainda, ao cumprimento das normas
sanitárias de distanciamento social
de prevenção ao novo coronavírus
(Covid-19), as provas poderão ser realizadas em outras cidades, a exclusivo
critério da Prefeitura de Itinga do Maranhão e da Fundação Sousândrade,
em que a indicação será divulgada no
site oﬁcial do certame.

Prazo de vigência

Este certame será válido por dois
anos, a contar da homologação do resultado ﬁnal após fase recursal, com
possibilidade de ser prorrogado uma
vez, por igual período, a critério do órgão municipal. Para obter mais informações, acesse em nosso site o edital
de abertura disponibilizado de forma
gratuita.

“Esta é uma obra que esperamos há muitos anos e
que trará melhoria para o bairro e para quem vive aqui”,
disse Luciane Carvalho, que mora do bairro Matões Turu, uma localidade que sempre sofreu muito com alagamentos em períodos de chuva. Nesta área, o prefeito
Edivaldo Holanda Junior, por meio do programa São
Luís em Obras, está implantando tubulações de drenagem profunda e, depois, vias do bairro serão pavimentadas, beneﬁciando não somente moradores da localidade, mas também de áreas vizinhas, como o Solar dos Lusíadas e dos Lusitanos. Os trabalhos seguem em ritmo
acelerado para que a obra seja concluída o mais rápido
possível, garantindo mais qualidade de vida para os moradores e mais mobilidade urbana.
Outra moradora do bairro, Cassandra Farias, residente há 38 anos no local, conta que os transtornos com os
alagamentos eram muitos. “As casas, todas, são construídas um pouco mais elevadas em relação à rua, justamente por causa da enxurrada, que é forte aqui neste
bairro. Muitas pessoas já perderam pertences, móveis e
até a própria casa por causa disso”, ponderou.
A moradora relata que o bairro Matões do Turu tem
cerca de 60 anos de fundação e que é um dos mais antigos da região. Foi construído ao longo do riacho Pai Inácio, mas hoje quase não se percebe mais o leito do rio,
propriamente dito, pois diversos conjuntos habitacionais e condomínios fechados foram sendo construídos
ao longo dos anos, no entorno de Matões Turu, represando os caminhos naturais da água.
Na última sexta-feira (11), as equipes da Prefeitura estavam trabalhando na escavação da vala na Travessa
Bom Jesus, ao mesmo tempo que instalavam as tubulações de concreto, com cerca de 80mm de diâmetro, que
compõem o sistema de drenagem, juntamente com as
caixas de concreto, feitas de blocos de alvenaria, que
servem de interligação entre as tubulações.
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FÓRMULA 1

MARANHENSE

Vale uma vaga para
final do campeonato
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
NERES PINTO

N

um jogo em que só a vitória
interessa, Moto Club e São
José se enfrentam na noite
desta segunda-feira, às 21h,
no Estádio Castelão. O duelo é o segundo entre as duas equipes na fase
semiﬁnal do Campeonato Maranhense. Como deu empate na primeira
partida, o vencedor, ao ﬁnal do encontro de hoje estará garantido na ﬁnal que fará contra Sampaio Corrêa
ou Juventude Samas, que jogarão no
próximo dia 16 deste mês.
É bom lembrar que também estará
em disputa a conquista do vice-campeonato e, consequentemente, uma
vaga para a Copa do Brasil de 2021. Esse é um detalhe que motiva ainda
mais as duas equipes, pois a competição nacional tem cota especial por
participante. Caso a partida desta noite termine empatada no tempo normal, o vencedor será conhecido por
meio das cobranças de tiros livres direto da marca penal. Nenhum dos
treinadores quer esse tipo de decisão,
no entanto, nos últimos treinamentos, vários jogadores foram testados.
Os nomes, porém, permanecem no
mais absoluto sigilo. Por conta da
pandemia, a imprensa esportiva não
tem acesso aos treinos e as assessorias
de comunicação foram orientadas a
não dar detalhes sobre o assunto.

Mudanças

No Moto, a novidade é a volta do
atacante George Hamilton, após
cumprir suspensão pelo terceiro car-

Retrospecto

Moto e São José já se enfrentaram
em 24 oportunidades. Os motenses
venceram dez vezes, empataram sete
e perderam sete. Foram registrados

A Aston Martin (atual Racing Point) será o destino de
Sebastian Vettel em 2021. Após a já anunciada ida de
Carlos Sainz para a Ferrari na próxima temporada, o futuro do tetracampeão mundial ﬁcou incerto na Fórmula
1 por alguns meses, porém na manhã desta quinta-feira
a escuderia britânica anunciou a contratação do veterano piloto alemão. O tempo de compromisso entre as
partes, porém, ainda não foi revelado. Vettel, de 33 anos,
substitui o mexicano Sergio Pérez, que anunciou sua
saída do time.

MOTO E SÃO JOSÉ JOGARAM NO DIA 5 DE SETEMBRO E EMPATARAM SEM GOLS
tão amarelo. Outra alteração conﬁrmada pelo técnico Dejair Ferreira é a
entrada do volante Amaral desde o
início da partida, no lugar de Jonathan. Na lateral-direita, Denílson,
que se lesionou por ocasião do primeiro jogo, passou a semana inteira
em tratamento e se não tiver condição
de jogar será substituído por Gleisinho. Nesse caso, Henrique deve ser a
melhor opção para entrar no ataque
ao lado de George Hamilton e Sílvio
Tapajós.
O São José terá apenas uma alteração. O meia Popó deverá reaparecer
depois de também cumprir suspensão. Nas demais posições, o time é o
mesmo que começou jogando na partida anterior. Uma excelente gratiﬁcação está sendo prometida pelo presidente Paulo Campineiro em caso da
classiﬁcação para a ﬁnal. “Não posso
adiantar os valores, mas é um bom estímulo para nossos atletas, que faço
questão de destacar o desempenho e
o compromisso que têm demonstrado nessa competição”, aﬁrma o diri-

gente do Peixe Pedra.

Arbitragem

A Comissão de Arbitragem do Futebol (Ceaf) presidida por Marcelo Bispo Nunes Filho, sorteou o seguinte
quarteto para atuar na noite de hoje:
Ranilton Oliveira de Souza será o árbitro, tendo como assistentes Raelson
Almeida e Raphael MaX Borges Pereira. O quarto árbitro será Wagner Luís
Braga Pontes e o Adicional Maykon
Matos Nunes. Marcelo Filho é o Analista de Campo.

Equipes

Moto Club– João Paulo; Denílson
(ou Gleisinho), Júlio, Ramon e Wesley;
Amaral, Naílson e Ancelmo; Gleisinho
(ou Henriquie), George Hamilton e
Sílvio Tapajós. Técnico: Dejair Ferreira
São José – Laerte; Gustavo, Diquinho, Anderson e Breno; Abu, Codó e
Cléo; Popó, Gunar e Júnior Masset. Técnico: Carlos Ferro

Peixe Pedra já deu muito trabalho ao Papão

No futebol maranhense já existiu
um outro São José Esporte Clube, cuja
sede era o bairro do João Paulo. Hoje,
o atual time representa a vizinha cidade de São José de Ribamar, e chega
mais uma vez às semiﬁnais de turno
do campeonato. Em 2015 e 2018 o Zezinho foi eliminado pelo Imperatriz,
que neste ano (2020) acabou sendo
despachado pelo mesmo São José.
Em 2017, o São José perdeu para o
Cordino na semiﬁnal do segundo turno. Agora, em 2020, a Onça foi derrotada pelo Peixe Pedra na segunda fase,
em jogo que garantiu a classiﬁcação
da equipe azulina.

Sebastian Vettel será
piloto da Aston Martin
a partir de 2021

37 gols do Rubro-Negro e 21 um do
Peixe Pedra. No primeiro ano de existência (2008), o time de São José de Ribamar ganhou duas vezes do Moto,
fato que se repetiu em 2009. As informações são do matemático do futebol
maranhense, Manoel Martins.

Time da fé

Destaque para o trabalho que vem
sendo realizado pelo técnico Carlos
Ferro e o presidente Paulo Campineiro. O time de Ribamar estava quase
rebaixado, mas foi recolocado na semiﬁnal do campeonato e agora é carinhosamente chamado de “Time da
Fé”, uma alusão ao padroeiro da cidade. É o único do Estadual que ainda
não perdeu para o Moto este ano. Sandow Feques em 2008, e Vinicius Saldanha em 2009, também comandaram,
com sucesso, a equipe ribamarense.

Hoje, o São José é formado à base
de jogadores “pratas da casa”, revelados no futebol amador, alguns dos
quais com passagens por grandes
equipes da capital, como o meia Cléo,
de 37 anos, sinônimo de perigo de
gols nas cobranças de faltas e escanteios. Ele, inclusive está na mira de Juventude e Moto Club para as disputas
do Brasileiro.

Ferro no Juventude

O técnico Carlos Ferro deverá assumir ainda nesta semana o Juventude
Samas, em substituição a Marlon Cutrim, que foi dispensas do após a goleada sofrida para o Sampaio Corrêa na
semana passada.
As negociações foram iniciadas no
último ﬁm de semana e tudo está
acertado. Sua apresentação pode
ocorrer amanhã.

Também utilizando o Twitter, Vettel conﬁrmou o
acerto com a escuderia que ano que vem passará a se
chamar Aston Martin. “Ainda tenho muito amor pela
Fórmula 1 e minha única motivação é correr na frente
do grid. Fazer isso com a Aston Martin será um grande
privilégio – enfatizou o alemão de 33 anos e ‘dono da F1’
por quatro temporadas consecutivas com a RBR
(2010/2011/2012/2013)”.
Após encerrar seu casamento de seis anos com o time
italiano, Vettel terá como companheiro o jovem Lance
Stroll, ﬁlho do dono da equipe. O executivo mereceu
muitos elogios por parte do tetracampeão, que aposta
em um novo rumo em sua carreira, com direito a sonhos
altos. “A energia e o compromisso de Lawrence (Stroll)
com o esporte são inspiradores, e acredito que juntos
podemos construir algo muito especial”.

Quinta equipe para Vettel

A Aston Martin será a quinta equipe de Sebastian Vettel na Fórmula 1. O alemão estreou na categoria em
2007, substituindo Robert Kubica no GP dos Estados
Unidos na BMW Sauber e marcou um ponto na oitava
colocação. Ainda naquele ano, o piloto apoiado pela
RBR passou a correr pela equipe-satélite STR, pela qual
venceu sua primeira corrida, na Itália, em 2008.
Em 2009, Vettel se transferiu para a RBR, pela qual teve sua melhor fase na Fórmula 1. Logo no primeiro ano,
venceu quatro corridas e ﬁcou com o vice-campeonato.
Nas quatro temporadas seguintes, o alemão foi soberano e enﬁleirou quatro títulos. Depois de um ano ruim,
em 2014, o tetracampeão acertou com a Ferrari.
Na equipe italiana começou um processo semelhante
ao do ídolo Michael Schumacher e foi conquistando
bons resultados aos poucos. Em 2017 e 2018, Vettel esteve na briga pelo título com Lewis Hamilton, mas foi derrotado. Pior: passou a cometer erros seguidos nas corridas e teve sua credibilidade afetada.
Em 2019, com a chegada do jovem Charles Leclerc, a
espiral negativa de Vettel prosseguiu, e o alemão foi
constantemente superado pelo monegasco, sem contar
a continuidade dos erros. Em 2020, a Ferrari procurou o
tetracampeão e avisou que não renovaria seu contrato,
além de conﬁrmar a contratação de Carlos Sainz.
Vettel passou a procurar alternativas, e a Aston Martin
surgiu como possibilidade mais interessante no mercado. Com uma equipe organizada e com um carro competitivo, copiado da Mercedes de 2019 segundo as escuderias adversárias, o alemão tentará reencontrar os
bons resultados. Neste ano, com a Ferrari em crise, Sebastian é apenas o 13º na tabela.

10

IMPAR

Samartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com

oimparcial.com.br

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

PARCERIA MUSICAL

FESTIVAL DE CINEMA

51 filmes nacionais e
estaduais no Guarnicê

Erasmo Dibell e Zeca
Baleiro fazem dueto

©RAMA DE OLIVEIRA

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

A

lista dos 51 ﬁlmes nacionais e
estaduais selecionados pela
curadoria para a programação das mostras competitivas
do 43º Festival Guarnicê de Cinema
foi anunciada na última quinta-feira
(10) pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em seu portal
(www.ufma.br) e nas suas redes sociais. O festival ocorrerá em formato híbrido de 14 a 21 de outubro, com
transmissão on-line pelas redes sociais e pela plataforma de streaming da
UFMA.
Ao apertar o play para conferir o
melhor do cinema nacional na atualidade, o público assistirá a produções
de alta qualidade técnica e conteúdos
que vão despertar atitudes, provocar
emoções e levar o internauta a novas
narrativas sob o olhar diferenciado
dos seus realizadores. A Mostra Competitiva Nacional de Longas terá nove
ﬁlmes concorrentes dos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão e do Distrito Federal.
A Mostra Competitiva Nacional de
Curtas reunirá 23 ﬁlmes dos estados
de São Paulo, Santa Catarina, Rio de
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul,
Pernambuco, Amazonas, Minas Gerais, Amapá, Maranhão e do Distrito
Federal. Exclusivas para realizadores
do Maranhão, haverá ainda as mostras maranhenses de Curtas, que será
disputada por 11 ﬁlmes estaduais, e a
de Videoclipes, com oito produções
locais selecionadas para a competição.
Por falta de quórum, não acontece-

tora executiva há 20 anos. Realizou o
curta “Filhos da Lua na Terra do Sol”,
que circulou por mais de 20 festivais e
mostras nacionais e internacionais.
Marla Silveira é cineasta, escritora,
produtora cultural e pesquisadora da
cultura popular do Maranhão. É Mestra em Cultura e Sociedade, pós-graduada em Gestão da Cultura e servidora efetiva da UFMA. Produziu “Bodas de papel” (2016).
Miguel Garcia é professor de Teoria
da Imagem e Laboratório de Fotojornalismo do curso de Jornalismo da
UFMA-Imperatriz. Graduado em Jornalismo e Publicidade-Propaganda
pela Universidad del País Vasco da Espanha, tem mestrado em Artes – Cinema pela USP,
Maira Rocha é professora adjunta
da Ufma-Câmpus de São Bernardo,
vinculada ao Curso de Licenciatura
em Linguagens e Códigos. Doutora
em Informática na Educação pela
UFRGS, é Mestra em Educação, especialista em Metodologia do Ensino
Superior e graduada em Licenciatura
CONHEÇA A CURADORIA
em Educação Artística com habilitaCarlos Benalves é professor e chefe ção em Artes Plásticas, ambas pela
do Departamento de Comunicação UFMA.
Marcus Lavarda é docente, vincuSocial da UFMA. Radialista e pesquisador do Núcleo de Estudos em Estra- lado ao curso de Comunicação Social
tégias da Comunicação-CNPq que in- com habilitação em Jornalismo da
tegra a curadoria do Festival Guarnicê UFMA, e doutor em Comunicação e
Semiótica pela PUC de São Paulo. Mipela quinta vez.
Danielle Bertolini é da Cumbaru nistra as disciplinas de CinevideojorProduções Artísticas e diretora do Fes- nalismo, Fotojornalismo e Estética.
tival de Cinema Feminino de Chapa- Possui graduação em Publicidade e
da dos Guimarães (Tudo Sobre Mu- Propaganda, especialização em Imalheres). É diretora, roteirista e produ- gem e Som e Mestrado em História.
rão as Mostras Competitivas Maranhenses de Filmes Publicitários, Curtíssima e de Longas. A curadoria do
evento selecionou o longa-metragem
maranhense “Terminal Praia Grande”
para a Mostra Competitiva Nacional
da categoria.
A pró-reitora de Extensão e Cultura,
Zeﬁnha Bentivi, destacou que os ﬁlmes locais e nacionais foram selecionados após uma rigorosa avaliação
técnica da equipe de curadores. “Após
criterioso trabalho técnico, a equipe
da curadoria deﬁniu os 51 ﬁlmes das
mostras competitivas do 43º Guarnicê. Atendendo a uma orientação do
reitor Natalino Salgado, realizaremos
uma programação híbrida, com
transmissão on-line dos ﬁlmes pela
plataforma digital da UFMA. A abertura e o encerramento do festival será
em formato do cinema drive-in, na
Concha Acústica da Cidade Universidade Dom José Delgado”, aﬁrmou Zeﬁnha Bentivi.

MÚSICA

CANTORES ESTÃO DIVULGANDO ÁLBUM DESDE INÍCIO DE ABRIL
Parceria inédita de Erasmo Dibell e Zeca Baleiro, “São
Nunca” chegou nas plataformas de música no último
dia 11 de setembro. Gravado em dueto pelos artistas
maranhenses, o single “São Nunca” fará parte do álbum
“Sarará”, que Erasmo Dibell lança este ano em dois volumes pela Saravá Discos.
Parceiros e amigos de longa data, Zeca Baleiro e Erasmo Dibell se reencontraram em maio de 2019, por ocasião da gravação do documentário musical “Maranhão –
Ventos que Sopram”, de Neto Borges. Do reencontro
nasceu essa nova canção, “São Nunca”, que agora lançam em dueto, com produção de Zeca Baleiro e Adriano
Magoo.
Canções do novo álbum vêm sendo apresentadas ao
público desde abril, quando Erasmo Dibell lançou “Intriga”, dueto com a cantora moçambicana Lenna Bahule. Em seguida vieram “Navegante”, dueto póstumo com
Papete, um dos grandes nomes da música maranhense,
falecido em 2016; “Juntinhos”, inédita produzida por Zeca Baleiro e Adriano Magoo; “Refresco de Memória” e
“Filhos da Precisão”, reggae de viés social de Erasmo Dibell, um dos destaques de “Pérolas Aos Povos” (1999), o
segundo disco de Rita Benneditto, que também participará de “Sarará”.
O álbum trará releituras da obra de Erasmo, arranjadas e produzidas por Moisés Mota, Marcelo Rebelo e o
próprio, além de duas canções inéditas produzidas por
Zeca e Adriano Magoo: “São Nunca” e “Juntinhos”. Já a
arte, tem a assinatura do artista plástico Elifas Andreato,
o mago das capas de disco no Brasil.

LANÇAMENTO

SuzanneVegalançaálbuminspiradoemNovaYork AsBaíasdivulgamsingle
eclipede“Coragem”

O SINGLE FOI ESCRITO PELOS CANTORES GAAB E DAY

PARA DIVULGAR O NOVO TRABALHO SUZANNE VEGA FEZ PARCERIA NOS SHOWS COM LOCAIS E PROMOTORES INDEPENDENTES
Em comemoração ao seu álbum recém-lançado, An Evening of New York
Songs and Stories (agora disponível
via Amanuensis / Cooking Vinyl), Suzanne Vega fará dois shows transmitidos ao vivo pelo mundo no icônico
Blue Note Jazz Club de Nova York em
Greenwich Village O primeiro entrará
no ar no dia 7 de outubro às 21h.
Em um gesto de apoio à indústria
de música ao vivo independente, que
atualmente enfrenta a ameaça existencial da crise contínua do Covid-19,
Vega fez parceria nos shows com locais e promotores independentes nos
Estados Unidos e uma série de promotores e grandes promotores do
Reino Unido e da Europa, festivais, incluindo Cambridge Folk, Isle of Wight
e Underneath The Stars Festivals. Todos os parceiros se beneﬁciarão de
uma parcela da receita de vendas de
ingressos. Os ingressos para cada
show estão disponíveis em Sea-

ted.com:
https://events.seated.com/suzanne-vega.
O conjunto completo da banda
contará com o repertório centrado na
Nova York do álbum, homenageando
o longo relacionamento musical de
Vega com sua cidade natal. Ela será
acompanhada no palco Blue Note pelo guitarrista de longa data Gerry Leonard, o baixista Jeff Allen e o tecladista
Jason Hart.
Gravado ao vivo no início de 2019
no Café Carlyle de Nova York com Leonard, Allen e o tecladista Jamie
Edwards, An Evening of New York
Songs and Stories inclui canções familiares como “Luka” e “Tom’s Diner”
ao lado de cortes profundos do catálogo de Vega, como “Frank e Ava ”e“ Ludlow Street ”. A mistura de repertório
também apresenta “New York Is My
Destination” de Lover, Beloved: Songs
from an Evening with Carson McCullers, sua peça de uma mulher só sobre

o romancista gótico sulista Carson
McCullers. Produzido por Leonard,
mixado pelo engenheiro vencedor do
Grammy Kevin Killen e masterizado
pelo vencedor do Grammy Bob
Ludwig.
Sobre o álbum, Vega aﬁrma: “É
sempre um prazer tocar no Café
Carlyle de Nova York, onde esse álbum
foi gravado. É um pequeno clube exclusivo que já recebeu lendas de
Eartha Kitt a Judy Collins, e também é
conhecido por ser o lugar onde Jackie
Kennedy conheceu Audrey Hepburn.
Eu amo isso por seu glamour boêmio
do velho mundo! Decidi que seria divertido realizar um show com o tema
de Nova York lá com músicas inspiradas na cidade de Nova York ou para as
quais Nova York forneceu o pano de
fundo, incluindo ‘Walk on the Wild Side’ do meu falecido e grande amigo
Lou Reed – um música que raramente
o ouvi cantar. ”

O grupo musical As Baías, composto pelas cantoras e
compositoras Raquel Virgínia, Assucena Assucena e pelo cantor, compositor e produtor Rafael Acerbi, acabam
de lançar a segunda música do projeto “Respire & Coragem”. Desta vez, a música divulgada para fechar o projeto é “Coragem”, que conta com feat da artista Mc Rebecca. O single foi escrito pelos cantores Gaab e Day. Já a
produção ﬁcou por conta de Pablo Bispo, Ruxell e Serginho
Santos.
Conﬁra
o
clipe: https://www.youtube.com/watch?v=ek_WFsEg9pI
A música traz consigo diversas inﬂuências pops, com
batidas de funk, que tornam a música dançante e cheia
de animação. A letra fala sobre a importância de enfrentarmos nossos medos e correr atrás dos nossos objetivos
com muita coragem. A canção marca, junto com “Respire” (feat com Rincon Sapiência, lançada dia 04/09), o
início de uma nova era cheia de novidades do grupo.
“Foi maravilhoso! Eu amo quando aparecem oportunidades diferentes e inovadoras durante o meu trabalho.
Lembro que quando vi a letra, me identiﬁquei de cara!
Acredito que o nome do single já diz muito sobre essa
parceria: “Coragem” para algo novo e para se arriscar. Eu
adorei!”, disse Rebecca.
O clipe conta com direção de Rafael Carvalho, que
também dirigiu o primeiro clipe do projeto, “Respire”.
Para “Coragem”, o diretor comenta que trouxe elementos do pop, além de contar uma história que também
tem links narrativos com o primeiro clipe. “No clipe de
“Coragem”, fazemos um link com Respire onde no início
temos esse clima de natureza, porém no Led. Trouxemos o rosa como elemento de cor muito forte, até transformando essas paisagens em um rosa artiﬁcial. Temos
o elemento espelho como a auto aceitação. Como uma
metáfora de que precisamos de Coragem para se olhar
no espelho e vermos que realmente somos”, disse Rafael
Carvalho.

