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SEG 14/09/2020

04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, jogou para a pla-
teia a disparada do preço do arroz. Para ela, estão querendo trans-
formar a alta em uma “guerra política”. 
 

Na guerra do arroz

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Aglomerações sem freio 
na corrida pelo voto

PÁGINA  11

Federação 
estuda volta 
do torcedor 
aos estádios

Os torcedores podem voltar aos 
estádios de São Luís para os jogos 
finais do centenário Campeonato 

Maranhense de Futebol. A definição 
está sendo analisada pela FMF

Vila Nova :Homem 
faz esposa de refém e 

a esfaqueia 
PÁGINA 9

Vale abre novas 
vagas de emprego 
para o Maranhão

PÁGINA 9

CENTRO HISTÓRICO: Largo do Carmo 
recebe monumentos restaurados PÁGINA 12

OPORTUNIDADE

VIOLÊNCIA

FUTEBOL NO 
MARANHÃO

Partidos realizam convenções por todo estado do Maranhão e, apesar das restrições sanitárias, viu-se um 
grande número de pessoas nestes eventos desrespeitando as normas do Ministério Público Eleitoral
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CANDIDATURAS

Prazo para convenções
termina amanhã

Ou tras mu dan ças

T
er mi na nes ta quar ta-fei ra 
(16) o pra zo pa ra a re a li za ção 
de con ven ções par ti dá ri as 
pa ra a es co lha de can di da tos 

aos car gos de pre fei to, vi ce-pre fei to e 
ve re a dor nas elei ções de 2020. Na dis- 
pu ta des te ano, a ex pec ta ti va da Jus ti- 
ça Elei to ral é que 500 mil re gis tros de 
can di da tu ras se jam con fir ma dos em 
to do ter ri tó rio na ci o nal. O pri mei ro e 
se gun do tur no das elei ções mu ni ci- 
pais de 2020 se rão re a li za dos, res pec- 
ti va men te, nos di as 15 e 29 de no vem- 
bro.

Pe la pri mei ra vez na his tó ria, por 
cau sa da pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus, os par ti dos têm a op ção de re a li- 
zar as con ven ções vir tu al men te. Con- 
si de ra da uma das eta pas prin ci pais 
do pro ces so elei to ral, além de es co- 
lher os can di da tos que dis pu ta rão o 
plei to, nes sa reu nião, os par ti dos tam- 
bém de ci dem se vão par ti ci par da 
elei ção ma jo ri tá ria (pre fei tos e vi ce-
pre fei tos), pro por ci o nal (ve re a do res), 
ou am bas, e sor tei am os nú me ros 
com os quais os can di da tos irão con- 
cor rer.

Pa ra aten der às re co men da ções 
mé di cas e sa ni tá ri as, além da con ven- 
ção vir tu al, se rá pos sí vel di gi tar a ata, 
re gis trar lis ta de pre sen ça, fa zer ca- 
das tro dos can di da tos e en ca mi nhar 
tu do pe la in ter net pa ra a Jus ti ça Elei- 
to ral. O for ma to vir tu al tam bém po- 
de rá ser ado ta do pa ra a de fi ni ção dos 
cri té ri os de dis tri bui ção dos re cur sos 
do Fun do Es pe ci al de Fi nan ci a men to 
de Cam pa nha. As le gen das de vem ga- 
ran tir am pla pu bli ci da de, a to dos os 
seus fi li a dos, das da tas e me di das que 
se rão ado ta das.

As agre mi a ções te rão au to no mia 
pa ra uti li zar as fer ra men tas tec no ló gi- 
cas que en ten de rem mais ade qua das

An te ce dên cia

Úl ti mo pra zo

ESTA QUARTA-FEIRA É O ÚLTIMO DIA DE CONVENÇÕES PARA OS PARTIDOS POLÍTICOS

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL)

pa ra as con ven ções vir tu ais, des de 
que obe de çam aos pra zos apli cá veis 
nas elei ções 2020 e às re gras ge rais da 
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Elei ções) e 
da Re so lu ção TSE nº 23.609/2019, 
com as adap ta ções pre vis tas quan to à 
aber tu ra do li vro-ata, re gis tro de da- 
dos, lis ta de pre sen ça e res pec ti vas as- 
si na tu ras.

As si glas que já re a li za ram su as 
con ven ções e en vi a ram as res pec ti vas 
atas pa ra agre mi a ções já po dem ge rar 
e en ca mi nhar o pe di do de re gis tro dos 
can di da tos à Jus ti ça Elei to ral. A re co- 
men da ção do pre si den te do Tri bu nal 
Su pe ri or Elei to ral (TSE), mi nis tro Luís 
Ro ber to Bar ro so, é que par ti dos e can- 
di da tos não dei xem o re gis tro de can- 
di da tu ra, cu ja da ta li mi te é o dia 26 de 
se tem bro, pa ra a úl ti ma ho ra, uma vez 
que a so bre car ga nos dois úl ti mos di- 
as po de ge rar trans tor nos e im pe dir o 
en vio pe la in ter net.

A en tre ga da do cu men ta ção pe la 
in ter net ex pi ra às 8h do dia 26 de se- 
tem bro. Após es se ho rá rio, a en tre ga 
te rá que ser pre sen ci al e agen da da, 
exi gin do des lo ca men to ao car tó rio e 
os de vi dos cui da dos sa ni tá ri os. O 
agen da men to pa ra aten di men to pre- 
sen ci al se rá fei to pe los mei os in for- 
ma dos por ca da Tri bu nal Re gi o nal 
Elei to ral (TRE) e car tó ri os elei to rais e 
es ta rá dis po ní vel das 8h30 às 19h. O 
aten di men to se rá mar ca do con for me 
a or dem de che ga da dos pe di dos – o 
in te res sa do não po de rá es co lher o ho- 
rá rio.

De pois de re ce ber os re que ri men- 
tos, a Jus ti ça Elei to ral va li da a do cu- 
men ta ção e a en ca mi nha à Re cei ta Fe- 
de ral pa ra emi tir o CNPJ. Ten do CNPJ 
e o re gis tro, os can di da tos já po dem 
abrir con ta cor ren te da cam pa nha e 
es tão ap tos pa ra ini ci ar a ar re ca da ção 
de re cur sos após o dia 26 de se tem bro.

ELEIÇÕES

TSE recebe lista de contas rejeitadas

OS NOMES DE CERCA DE 7 MIL GESTORES CONSTAM NA LISTA

O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE)
re ce beu ho je (14) uma lis ta com cer ca
de 7 mil no mes de ges to res pú bli cos
que ti ve ram as con tas re jei ta das por
tri bu nais de con tas de vi do a ir re gu la- 
ri da des in sa ná veis. As in for ma ções
fo ram re pas sa das pe lo Tri bu nal de
Con tas da União (TCU) e se rão usa das
pe la Jus ti ça Elei to ral pa ra bar rar can- 
di da tu ras nas elei ções mu ni ci pais de
no vem bro.

De acor do com Lei de Ine le gi bi li da- 
des (Lei Com ple men tar 64/1990), co- 
nhe ci da co mo Lei da Fi cha Lim pa,
quem exer ceu car go ou fun ção pú bli- 
ca e te ve as con tas de sua ges tão re jei- 
ta das, e não há mais co mo re cor rer da
de ci são, não po de se can di da tar a car- 
go ele ti vo nas elei ções que ocor re rem
nos oi to anos se guin tes após a da ta da
de ci são fi nal do tri bu nal de con tas.
Des sa for ma, quem es ti ver na lis ta é
con si de ra do ine le gí vel.

Du ran te a ce rimô nia de en tre ga da
lis ta, o pre si den te do TCU, Jo sé Mú cio
Mon tei ro, dis se que o en vio das in for- 
ma ções à Jus ti ça Elei to ral é uma obri- 
ga ção le gal e ex pli cou que a lis ta en- 

vol ve ges to res que des vi a ram re cur- 
sos ou que não pres ta ram con tas das
quan ti as que es ta vam so bre sua res- 
pon sa bi li da de.

“São mais de 7 mil

no mes. Nós não

po de ría mos di zer que

aqui en con tram-se

pes so as que des vi a ram

di nhei ro, se

lo cu ple ta ram, se

apro vei ta ram, se

ser vi ram do di nhei ro

pú bli co. Aqui exis te

tam bém os

de sin for ma dos, aque les

que não pres ta ram

con tas”, ex pli cou.

O pre si den te do TSE, mi nis tro Luís
Ro ber to Bar ro so, fez uma aler ta aos
ges to res pú bli cos so bre os cui da dos
que de vem ser to ma dos com o di nhei-
ro pú bli co e pe diu que os elei to res
pra ti quem o vo to cons ci en te nas elei- 
ções mu ni ci pais. “Vo te cons ci en te-
men te. O vo to, mais que um de ver cí-
vi co, é o pri vi lé gio de quem vi ve em
uma de mo cra cia pa ra es co lher os me-
lho res no mes pa ra a ges tão de sua ci-
da de”, dis se. De vi do à pan de mia da
co vid-19, o Con gres so adi ou o pri mei- 
ro tur no das elei ções des te ano de 4 de
ou tu bro pa ra 15 de no vem bro. O se- 
gun do tur no, que se ria em 25 de ou tu- 
bro, foi mar ca do pa ra 29 de no vem-
bro. Os elei to res vão às ur nas em 2020
pa ra ele ge rem pre fei tos, vi ce-pre fei- 
tos e ve re a do res.

Re for ma am pla

Li ções da pan de mia

Uni fi ca ção de im pos tos

PAU LO GUE DES

“Cri a ção de fun dos
po de que brar União”

O mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, afir mou on- 
tem (14) que a União po de que brar se fo rem cri a dos fun- 
dos, ban ca dos pe lo go ver no fe de ral, pa ra com pen sar es- 
ta dos e mu ni cí pi os por per das de re cei tas ge ra das com a
re for ma tri bu tá ria, em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o- 
nal. A afir ma ção foi fei ta no even to vir tu al “A vi são mu- 
ni ci pa lis ta so bre a Re for ma Tri bu tá ria”, or ga ni za do pe la
CNM. Se gun do o mi nis tro, a União de ve di vi dir re cur sos
com es ta dos e mu ni cí pi os, mas não po de ofe re cer ga- 
ran tia de ar re ca da ção. Ele afir mou que se ria um as sal to
às ge ra ções fu tu ras ga ran tir re pas ses a es ta dos e mu ni cí- 
pi os, am pli an do o en di vi da men to do go ver no fe de ral ao
lon go dos anos. “Tem ha vi do mui tas su ges tões de fa zer- 
mos um fun do de es ta bi li za ção das re cei tas. Eu acho
mui to im pru den te”, dis se. Gue des des ta cou que fo ram
gas tos o equi va len te a 10% do Pro du to In ter no Bru to
(PIB) com as me di das de en fren ta men to da pan de mia
da co vid-19. O PIB é a so ma de tu do o que é pro du zi do
no país. “Se anun ci ar mos que es ta mos cri an do fun dos,
ban ca dos pe la União, pa ra ga ran tir ou tros 8% do PIB, o
Bra sil te rá dra má ti cos pro ble mas de sus ten ta bi li da de
fis cal. A União po de que brar e vai fal tar di nhei ro pa ra to- 
do mun do por que va mos en trar em uma ro ta de im plo- 
são fis cal. Es ta mos fa zen do to do nos so es for ço a bei ra
de um vul cão. Te mos que ter mui ta res pon sa bi li da de fis- 
cal”, ar gu men tou. O mi nis tro tam bém de fen deu que os
gas tos ge ra dos pe la pan de mia se jam pa go pe la atu al ge- 
ra ção, com re cur sos da ex plo ra ção de pe tró leo e pri va ti- 
za ções. “A União não po de ver gar, sob o ris co de que brar,
a pre tex to de aju dar mos os con tem po râ ne os. Is so se ria
uma co var dia da nos sa ge ra ção, uma fal ta de co ra gem
de nós mes mos pa gar mos es sa lu ta con tra o co ro na ví- 
rus. Se es ta mos ten do es sa fe roz lu ta pe la saú de dos bra- 
si lei ros e pe la pre ser va ção dos nos sos em pre gos, a nos sa
ge ra ção tem que en fren tar is so”, dis se. De acor do com o
mi nis tro, com as me di das de en fren ta men to da pan de- 
mia, o go ver no con se guiu pro te ger em pre gos, dar au xí- 
lio a bra si lei ros em si tu a ção de vul ne ra bi li da de, e ga ran- 
tir re cur sos pa ra a saú de. “Os hos pi tais ho je têm lei tos.
Ne nhum bra si lei ro es tá per den do a saú de por fal ta de
lei tos” dis se. Mas ele re for çou que es ses gas tos fo ram
pa ra uma si tu a ção emer gen ci al e que é pre ci so man ter a
res pon sa bi li da de fis cal. Gue des dis se ain da que o no vo
Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to da Edu ca ção
Bá si ca e de Va lo ri za ção dos Pro fis si o nais da Edu ca ção
(Fun deb) de man da R$ 250 bi lhões e o acor do so bre a
com pen sa ção das per das ge ra das pe la Lei Kan dir, que
isen tou as ex por ta ções da co bran ça do Im pos to so bre
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS), mais R$
50 bi lhões. “Nin guém deu mais pro va de ser fe de ra lis ta e
de aju dar es ta dos e mu ni cí pi os do que es te go ver no.
Mas nós pre ci sa mos ter juí zo por que não é um sa co sem
fun do”, des ta cou.

Gue des dis se que o go ver no fe de ral gos ta ria de uma
re for ma tri bu tá ria am pla, com par ti ci pa ção da União,
es ta dos e mu ni cí pi os, mas res pei ta a de ci são dos pre fei- 
tos de ade rir ou não à fu são dos im pos tos. “Gos ta ría mos
que es ti vés se mos to dos jun tos. Apoi a mos a re for ma am- 
pla mas tam bém apoi a mos a de ci são do pre fei to. Ele de- 
ci de se quer vir e quan do vem aco plar à nos sa con tri bui- 
ção so bre bens e ser vi ços. É cla ro que o Le gis la ti vo po de
olhar is so di fe ren te”, dis se. Em ju lho, foi en tre gue a pri- 
mei ra par te da pro pos ta da re for ma tri bu tá ria do go ver- 
no fe de ral que pre vê a uni fi ca ção de dois im pos tos fe de- 
rais, o Pro gra ma de In te gra ção So ci al e de For ma ção do
Pa trimô nio do Ser vi dor Pú bli co (PIS/Pa sep) e a Con tri- 
bui ção so bre o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al
(Co fins). Os dois tri bu tos se rão ex tin tos pa ra dar lu gar à
Con tri bui ção So ci al so bre Ope ra ções com Bens e Ser vi- 
ços (CBS), com alí quo ta úni ca de 12%. O go ver no ain da
pre ten de en vi ar ou tras par tes da re for ma. Se gun do o
mi nis tro, com a re for ma o go ver no fe de ral quer re du zir e
sim pli fi car alí quo tas de tri bu tos. “Va mos sim pli fi car e
re du zir al gu mas alí quo tas, por exem plo, pa ra as em pre- 
sas que cri am em pre gos e ino vam e aten dem a gran de
mas sa de tra ba lha do res bra si lei ros. Va mos au men tar
im pos tos so bre di vi den dos, que são as pes so as que têm
ca pa ci da de de pa ga men to; re du zir das em pre sas”, afir- 
mou. Gue des dis se ain da que se for cri a do um im pos to
se rá pos sí vel eli mi nar ou tros “6, 7 ou 8”. “Quan do to dos
pa gam, pa ga mos me nos” dis se. O mi nis tro tem de fen di- 
do a cri a ção de um im pos to so bre tran sa ções di gi tais
pa ra com pen sar a de so ne ra ção da fo lha de pa ga men tos.

Pa ra o mi nis tro, a pan de mia dei xou du as li ções “ex- 
tra or di ná ri as”. Uma de las é o po der de de ci são da clas se
po lí ti ca de de ci dir pa ra on de di re ci o nar os re cur sos pú- 
bli cos. E a se gun da é a ine fi ci ên cia da in de xa ção dos
gas tos com saú de e edu ca ção. “A clas se po lí ti ca tem ca- 
pa ci da de de de ci dir ano a ano os au men tos de gas tos
que tem a fa zer. É um de ver da clas se po lí ti ca não se
omi tir. A es sên cia da po lí ti ca é de ci dir on de co lo car o di- 
nhei ro”, dis se.

Tam bém no even to or ga ni za do pe la CNM, o pre si- 
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Ro dri go Maia, dis se
que a re for ma tri bu tá ria vai ge rar jus ti ça so ci al e me lho- 
rar o am bi en te de ne gó ci os no país. Se gun do ele, a mai- 
or par te dos tri bu tos são re co lhi dos pe la União, en quan- 
to a pres ta ção de ser vi ços à po pu la ção fi ca com os mu- 
ni cí pi os. “A re for ma tri bu tá ria vem na li nha de or ga ni zar
os cin co tri bu tos so bre bens e ser vi ços – IPI, PIS/Co fins,
ICMS e ISS. Is so ga ran ti do que a ba se pas sa a ser de to- 
dos – os mu ni cí pi os, es ta dos e União, ca da um com sua
alí quo ta”, afir mou.

São Luís, terça-feira, 15 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em meio a pandemia, partidos realizam convenções para homologação de candidatos
e promovem aglomeração. Vigilância Sanitária não informou se houve notificação

SAMARTONY MAR TINS

SEM FREIO

Convenções causam
aglomerações

A
s con ven ções par ti dá ri as que
acon te ce ram no úl ti mo fi nal
de se ma na em São Luís cha- 
ma ram a aten ção não só pe la

ho mo lo ga ção do re gis tro de can di da- 
tu ras pa ra o car go de ve re a dor, pre fei- 
to e vi ce-pre fei to pa ra elei ções 2020,
mas pe lo nú me ro de pes so as que es ti- 
ve ram pre sent se nes tes lo cais sem se
pre o cu par mui to com o dis tan ci a- 
men to so ci al co mo re co men da a Or- 
ga ni za ção Mun di al de Saú de (OMS),
por con ta da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus (co vid-19).

Cen te nas de pes so as com pa re ce- 
ram no úl ti mo sá ba do (12) na con ven- 
ção do can di da to a Pre fei to de São
Luís, Ne to Evan ge lis ta (DEM). O even- 
to foi re a li za do com a pre sen ça de fi li- 
a dos do par ti do no Ce pra ma, na ca pi- 
tal ma ra nhen se. A la do da can di da ta a
vi ce-pre fei ta, a as sis ten te so ci al Lu zi- 
mar Lo pes, Ne to Evan ge lis ta dis cur- 
sou pa ra um pú bli co es ti ma do em 7
mil pes so as. Ques ti o na do so bre a
aglo me ra ção de pes so as no even to, o
par ti do De mo cra tas não se pro nun ci- 
ou so bre o as sun to até o fe cha men to
do tex to.

Ou tra can di da tu ra que cha mou
bas tan te aten ção pe lo gran de nú me ro
de pes so as que con cen trou foi a do
de pu ta do li cen ci a do, Du ar te Jr, que
foi tam bém no sá ba do, na Vi la Pal- 
mei ra. O re pre sen tan te do Re pu bli ca- 
nos, can di da to à pre fei to de São Luís,
afir mou por meio de no ta que pa ra

ga ran tir a vi da, saú de e se gu ran ça de
to dos, a con ven ção foi re a li za da em
um es pa ço aber to, com ven ti la ção na- 
tu ral. “To das as me di das re co men da- 
das pe las or ga ni za ções de saú de tam- 
bém fo ram cum pri das, co mo dis po ni- 
bi li za ção de ál co ol em gel, or ga ni za- 
ção das ca dei ras com dis tan ci a men to,
a exi gên cia do uso de más ca ras, afe ri- 
ção de tem pe ra tu ra e ca bi nes de sa ni- 
ti za ção. 

Mas, in fe liz men te, em al guns mo- 
men tos a em pol ga ção de al gu mas
pes so as que ali es ta vam fez com que
ocor res sem si tu a ções não de se ja das
por nós. Va mos le var is so em con ta
nos pró xi mos pas sos de nos sa cam pa- 
nha, co mo a pos si bi li da de de li mi tar a
quan ti da de de pes so as, de pen den do
do lo cal, pois o nos so in tui to é ze lar
pe lo bem-es tar de to dos os que se fi- 
ze rem pre sen tes em diá lo gos que re a- 
li za mos pe la ci da de”, res sal tou Du ar- 
te Jr.

Já no do min go (13), o de pu ta do fe- 
de ral Ru bens Jr (PC doB) ofi ci a li zou
sua can di da tu ra a pre fei to de São Luís
em gran de con ven ção re a li za da no gi- 
ná sio Cos ta Ro dri gues, em São Luís,
com a par ti ci pa ção de ali a dos, mi li- 
tan tes e elei to res. A or ga ni za ção do
even to afir mou que res pei tou as me- 
di das de pro te ção, co mo dis tri bui ção
de más ca ra e ál co ol em gel aos par ti ci- 
pan tes. “Em meio a pre o cu pa ções e
cui da dos de vi do a pan de mia, a Con- 
ven ção “É Pra Ven cer” se guiu rí gi dos
pro to co los sa ni tá ri os, mes mo com a
gran de par ti ci pa ção po pu lar.

To dos os par ti ci pan tes pas sa ram

por me di ção de tem pe ra tu ra, e por
ca bi nes de de sin fec ção. Além de más- 
ca ras, ti ve ram à dis po si ção ál co ol em
gel du ran te to do o even to. Por fim, a
or ga ni za ção ga ran tiu dis tan ci a men to
das ca dei ras na par te in ter na com o
mí ni mo re co men da do pe las au to ri- 
da des de saú de”, es cla re ceu Ru bens
Jr, por meio de no ta.

O de pu ta do fe de ral Edu ar do Brai de
(Po de mos) que ofi ci a li zou a sua can- 
di da tu ra a pre fei to de São Luís na con- 
ven ção “Pra fren te São Luís”, on tem
(14). no Rio Poty Ho tel, não deu re tor- 
no so bre aglo me ra ção de pes so as até
o fe cha men to des ta edi ção.

O jor na lis ta Jei sa el Marx, can di da to
da RE DE Sus ten ta bi li da de pa ra Pre- 
fei to de São Luís, que no do min go
(13), tam bém par ti ci pou da Con ven- 
ção Mu ni ci pal da Re de Sus ten ta bi li- 
da de em São Luís usou su as re des so- 
ci ais pa ra co men tar so bre as aglo me-
ra ções ge ra das du ran te as al gu mas
con ven ções de par ti dos que dis pu ta- 
rão as elei ções mu ni ci pais de São
Luís. 

“Se no pro ces so elei to ral, um can- 
di da to des res pei ta a vi da das pes so as,
des res pei ta a lei de li be ra da men te, o
que se rá ca paz de fa zer se elei to?”, co- 
men tou Jei sa el atra vés do Twit ter. Ele
con fir mou a sua can di da tu ra a Pre fei-
to de São Luís ao la do de Ja ni cel ma
Fer nan des, sua vi ce-pre fei ta e afir- 
mou que a con ven ção da Re de Sus- 
ten ta bi li da de foi sem aglo me ra ção,
on de to dos de más ca ra, e o aces so foi
con tro la do.

Vi gi lân cia Sa ni tá ria não in for mou se hou ve no ti fi ca ção

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  E O  TRE-MA PROMOVERAM REUNIÃO  COM  PARTIDOS POLÍTICOS E  A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Quem tam bém co men tou so bre a
aglo me ra ção nas con ven ções par ti dá- 
ri as na ilha, foi o can di da to a Pre fei tu- 
ra de São Luís pe lo PSOL, o pro fes sor e
jor na lis ta, Fran klin Dou glas. “Cum- 
pri mos as ori en ta ções sa ni tá ri as, sob
acom pa nha men to da Profª Sir li a ne
Pai va (En fer ma gem/UF MA). Fui o
pri mei ro a es cre ver aqui na pá gi na d
´O Im par ci al ar ti gos de fen den do um
pla no de emer gên cia à pan de mia em
São Luís. O pri mei ro a de fen der dis tri- 
bui ção gra tui ta de más ca ras e um
hos pi tal de cam pa nha. Se ria uma in- 
co e rên cia in cen ti var as pes so as ago ra
a se aglo me rar, quan do, sa be mos, não
te mos va ci nas pa ra a Co vid. Não pu de
le var nem mi nha mãe, ido sa, hi per- 
ten sa e com di a be tes, por tan to, gru po
de ris co. O sa cri fí cio de não tê-la ao
meu la do nes se mo men to sim bó li co
foi im pos to pe la pan de mia. Se não
que ro que mi nha mãe cor ra ris co, co- 
mo iria in cen ti var ou tros a se aglo me- 
ra rem?”, ques ti o nou o can di da to.

So bre as aglo me ra ções nas con ven- 
ções par ti dá ri as em São Luís, o Mi nis- 
té rio Pú bli co (MP) Elei to ral no Ma ra- 
nhão in for mou que na úl ti ma sex ta-

fei ra (11), re a li zou com o Tri bu nal Re- 
gi o nal Elei to ral do Ma ra nhão (TRE-
MA) uma reu nião con jun ta com re- 
pre sen tan tes de par ti dos po lí ti cos e
da Vi gi lân cia Sa ni tá ria es ta du al, pa ra
dis cu tir, de for ma de mo crá ti ca, pro- 
pos tas pa ra a cri a ção de uma por ta ria
pa ra re gu la men tar pro to co los e me di- 
das sa ni tá ri as de pre ven ção à Co vid-
19 nas elei ções de 2020. 

De acor do com o Pro cu ra dor Re gi- 
o nal Elei to ral, Ju ra ci Gui ma rães Jú ni- 
or, “a par tir de uma mi nu ta ela bo ra da
pe la Vi gi lân cia Sa ni tá ria va mos fa zer
uma dis cus são aber ta com os par ti dos
po lí ti cos, que se rão os des ti na tá ri os
di re tos das re gras, com su as pro pos- 
tas e pon de ra ções, pa ra que pos sa- 
mos cons truir uma nor ma efe ti va- 
men te de mo crá ti ca, bus can do a com- 
pa ti bi li da de en tre a pro pa gan da elei- 
to ral, que é fun da men tal no pro ces so
po lí ti co, e o di rei to à vi da e à saú de do
ci da dão”, dis se.

Pa ra o pre si den te do TRE, de sem- 
bar ga dor Tyrone Sil va, “es sa con ju ga- 
ção de es for ços e me di das é mui to sa- 
lu tar pa ra que te nha mos uma elei ção
tran qui la, sau dá vel e sem ris co pa ra

os nos sos elei to res. Que re mos, nes ta
opor tu ni da de, dar e re ce ber su ges tões
pa ra de fi nir mos nor mas pa ra que a
Jus ti ça Elei to ral, o MP Elei to ral, os
par ti dos e can di da tos te nham um di-
re ci o na men to so bre co mo atu ar nes-
sas elei ções, de acor do com su as res- 
pon sa bi li da des”, afir mou. To das as
con tri bui ções dos par ti dos po lí ti cos
fo ram en ca mi nha das pa ra a Vi gi lân- 
cia Sa ni tá ria, que se rá o ór gão res pon- 
sá vel por ana li sar e pu bli car a por ta ria
que re gu la men ta rá o te ma, com fo co
na im por tân cia do cum pri men to das
nor mas sa ni tá ri as pa ra a se gu ran ça
do ci da dão e de to dos os en vol vi dos
nas elei ções.

Tam bém até o fe cha men to des ta
edi ção de O Im par ci al, a Su pe rin ten- 
dên cia Es ta du al da Vi gi lân cia Sa ni tá-
ria, e nem a Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES) não in for ma ram se hou ve
al gum ti po de no ti fi ca ção ou pu ni ção
aos par ti dos que fi ze ram aglo me ra ção
e des res pei ta ram as re gras sa ni tá ri as a
se rem se gui das no pe río do elei to ral
em de cor rên cia da pan de mia do no vo
co ro na vír
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Po bre so fre

Con tro vér si as

Aglo me ra dos

“É pos sí vel, mas é pre ci so ter vo to”.

Fes ta de ar rom ba

Du ar te Jú ni or

Na guer ra do ar roz
On tem, a mi nis tra da Agri cul tu ra, Te re za Cris ti na, jo gou pa ra a

pla teia a dis pa ra da do pre ço do ar roz. Pa ra ela, es tão que ren do
trans for mar a al ta em uma “guer ra po lí ti ca”. Co mo na da ho je no
Bra sil avan ça ou re cua fo ra da bi to la das di ver gên ci as po lí ti cas,
Cris ti na ame ni zou o pre ço do prin ci pal pro du to da me sa do bra si- 
lei ro co mo “um pro ble ma pon tu al”. Mas ne nhu ma pa la vra de ga- 
ran tia so bre quan do a si tu a ção “pon tu al” dei xa rá de ser um pon to
fo ra da cur va na cri se ge ral. Ela sa be que, no con tex to mun di al,
qual quer pro du to de ex por ta ção bra si lei ra do bra a ren ta bi li da de
no mer ca do in ter na ci o nal im por ta dor, ope ra do na ba se do dó lar,
di an te do Re al des va lo ri za do. Va le aqui re cor rer à his tó ria econô- 
mi ca do Ma ra nhão de meio sé cu lo atrás, quan do o es ta do se tor- 
nou o pri mei ro pro du tor de ar roz de ter ras al ta do Bra sil e o se gun- 
do pro du tor no to tal, com 20% da área de cul ti vo no país. A in dús- 
tria de pi lar ar roz, exis ten te em to das as ci da des do in te ri or, en ri- 
que ceu mui ta gen te en vol vi da no ne gó cio do ce re al, jun to com
mi lho, fa ri nha de man di o ca e ba ba çu. Os va les dos ri os Me a rim,
Cor da, Bal sas e Ita pe cu ru eram trans for ma dos em imen sos cam- 
pos agrí co las de ar roz de se quei ro – não ir ri ga do.

Já em 1969, em ple na di ta du ra mi li tar, o go ver na dor Jo sé
Sarney fez apro var a lei es ta du al 2.979, com o ca rim bo de mo der- 
ni za do ra do se tor agrá rio ma ra nhen se, do mi na do por fa mí li as de
em pre sá ri os e po lí ti cos. Eram to dos ir ma na dos no mes mo ob je ti- 
vo: ex plo rar e or ga ni zar os imen sos la ti fún di os, com o tra ba lho
dos mi se rá veis “agre ga dos” ou me ei ro de su as ter ras, que ga nha- 
ram ins tru men to de le ga li za ção. Com os con tor nos pró pri os da
ques tão agrá ria ma ra nhen se, ex plo di ram gru pos in su fla dos, ace- 
le ran do e le gi ti man do a gri la gem, a vi o lên cia no cam po, com ex- 
pul são de pos sei ros e a con cen tra ção de ter ra.

Sem tec no lo gia pa ra pro du zir e sem ter ra de cul ti vo, os pe que- 
nos pro du to res fo ram ex pul sos pa ra as pe ri fe ri as das ci da des, en- 
quan to a pe cuá ria fa zia o in ver so. O sis te ma in ver teu a ló gi ca do
cam po. Pou ca mão de obra na pro du ção de ga do e enor mes con- 
fli tos vi o len tos. As ro ças de an ti ga men te se per de ram na his tó ria
ou vi ra ram quin tais. A me ca ni za ção agrí co la dos gaú chos, com
su as tec no lo gi as de pon ta, in va diu os cer ra dos de Bol sas e ad ja- 
cên ci as, no go ver no Luiz Ro cha (1983/86). Ho je es tá des bra van do
até os ser tões de Ca xi as, Cha pa di nha e São Ma teus. No lu gar do
ar roz, tem so ja. Até as áre as mais pro pí ci as à pro du ção de ar roz,
em am bi en tes en char ca dos e inun da dos co mo a Bai xa da Ma ra- 
nhen se, a po pu la ção con so me ar roz do Vi et nã, por os bú fa los são
os do nos dos cam pos pú bli cos, in va di dos por fa zen dei ros.

 
Os su per mer ca dos e co o pe ra ti vas pro du to ras de ar roz não de- 

ram a mí ni ma pa ra o pe di do do Mi nis té rio da Jus ti ça, de in for mar
em 5 di as por que o ar roz dis pa rou o pre ço den tro da pan de mia. A
cul pa é do po bre, que re ce beu os R$ 600 da emer gên cia e cor reu
pa ra com prar ar roz e fei jão, jo gan do pre ço pra ci ma.

 
Da dos do IB GE di zem que em 2020 o ar roz su biu só 19,25%. Já

o Cen tro de Es tu dos Avan ça dos em Eco no mia da USP apon ta que
o pre ço va ri ou mais de 107% nos úl ti mos 12 me ses. A sa ca de 50
qui los pu lou pa ra R$ 100 em mé dia. E não vai re cu ar.

 
Usan do más ca ra, mas ne nhum na da de dis tan ci a men to so ci al,

os can di da tos a pre fei to no Ma ra nhão es tão re a li zan do su as con- 
ven ções com mul ti dões, co mo nos ve lhos tem pos. A or dem de en- 
con tros on li ne já vi rou le tra mor ta.

 

Da pre si den te Na ci o nal do PT, de pu ta da fe de ral Glei si Hoff- 
mann, ad mi tin do o par ti do fa zer co li ga ção em 2022 com ou tra le- 
gen da de es quer da, com o PC doB de Flá vio Di no, mas den tro de al- 
guns pa râ me tros, co mo ser pu xa dor de vo to.

 
 

A can di da tu ra do de pu ta do es ta du al à pre fei tu ra de São
Luís, Ne to Evan ge lis ta (DEM) foi ofi ci a li za da no sá ba- 
do (12), com a as sis ten te so ci al Lu zi mar Lo pes na vi ce.

O DEM for mou ali an ça com PDT, PTB, PSL e MDB, le- 
va do por Ro se a na Sarney.

 
Já o PSB lan çou o de pu ta do fe de ral Bi ra do Pin da ré à

Pre fei tu ra de São Luís, com a jor na lis ta Le tí cia Car do- 
so na vi ce da cha pa. Tam bém o jor na lis ta Jei sa el Marx

foi ofi ci a li za do co mo can di da to a pre fei to pe la Re de.
Ja ni cel ma Fer nan des e a vi ce.

 
O can di da to do Po de mos à pre fei tu ra de São Luís, Edu- 

ar do Brai de, que vem li de ran do as pes qui sas, re a li zou
sua con ven ção on tem, em ple na se gun da-fei ra. Brai de

tem co mo vi ce, a pro fes so ra de his tó ria Es mê nia Mi- 
ran da (PSD).

O pre fei to de São de Jo sé de Ri ba mar, Eu des Sam paio (PTB) re- 
a li zou uma mo vi men ta da fes ta con ven ci o nal no sá ba do pas sa do,
na qual foi ho mo lo ga do pa ra con cor rer à re e lei ção. Te rá co mo vi- 
ce, Ti a go Fer nan des e tem o apoio to tal do ex-pre fei to Luís Fer- 
nan do.

Tam bém o es ta du al Du ar te Jú ni or (Re pu bli ca nos) e o fe de ral
Ru bens Pe rei ra Jú ni or (PC doB), já são can di da tos ho mo lo ga dos
pe las res pec ti vas con ven ções, no fim da se ma na pas sa da. To dos
re a li za ram fes tas mo vi men ta das, com mul ti dões.

São Luís, terça-feira, 15 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

EDITORIAL

Com inflação não se brinca

O Ban co Cen tral reú ne-

se nes ta se ma na pa ra

de fi nir os ru mos da ta xa

bá si ca de ju ros (Se lic),

que es tá no ní vel mais

bai xo da his tó ria: 2% ao

ano. 

É um alí vio quan do o país en fren ta
a mai or re ces são da his tó ria, pro vo ca- 
da por uma pan de mia que fez es tra- 
gos em to do o mun do. Ape sar do qua- 
dro econô mi co caó ti co, es pe ra-se que
a au to ri da de mo ne tá ria man te nha o
juí zo que tem gui a do su as ações nos
úl ti mos tem pos.

Com a in fla ção dos ali men tos em
dis pa ra da — po de che gar a 10% nes te
ano —, e a si tu a ção fis cal em fran ca
de te ri o ra ção, não há mais es pa ço pa- 
ra ten ta ti vas de acer to e er ros. Por
mais que ha ja ape los — in clu si ve, do

pre si den te da Re pú bli ca — por mais
re du ção dos ju ros, o bom sen so in di ca
que o Ban co Cen tral de ve agir com
cau te la. Qual quer pas so em fal so po- 
de rá tra zer de vol ta o pi or im pos to pa- 
ra os po bres.

Os mais afoi tos vão di zer que as es- 
ti ma ti vas pa ra o Ín di ce de Pre ços do
Con su mi dor Am plo (IP CA) es tão ro- 
dan do em tor no de 2%, bem abai xo da
me ta pre vis ta pa ra es te ano. Mas, to- 
das as li ções in di cam que, ao me nor
des cui do, o que es tá su bin do de va gar- 
zi nho, de re pen te, trans for ma-se em
um mos tro. Exem plos não fal tam.
Bas ta re tro a gir mos a 2010, quan do es- 
tri pu li as do go ver no fo ram ali men- 
tan do a in fla ção, a pon to de, em 2015,
su pe rar em qua tro pon tos per cen tu- 
ais o te to da me ta per se gui da pe lo BC.

Por en quan to, o ín di ce ofi ci al de in- 
fla ção es tá bai xo por que os pre ços do
se tor de ser vi ços sen tem os re fle xos
do for te tom bo da de man da. Mas,
com a re to ma da len ta da eco no mia, a
ten dên cia é de as mar gens de lu cro se- 
rem gra du al men te re com pos tas.
Num am bi en te em que os ali men tos
es tão em al ta, tal mo vi men to fi ca
mais fá cil. Há, ain da, o com pli ca dor

do câm bio. O dó lar não dá si nais de
que das subs tan ci ais. Por tan to, con ti-
nu a rá pres si o nan do os cus tos das em-
pre sas.

Pa ra 2021, quan do se pro je ta cres-
ci men to do Pro du to In ter no Bru to
(PIB) li gei ra men te aci ma de 2%, fa la-
se em in fla ção en tre 3% e 4%, ou se ja,
qua se o do bro do es pe ra do pa ra es te
ano. Tra di ci o nal men te, o Ban co Cen- 
tral cos tu ma con du zir a po lí ti ca mo- 
ne tá ria olhan do pa ra um ho ri zon te de
12 me ses à fren te. Por tan to, ca so se
dei xe con ta mi nar pe lo po pu lis mo
que do mi na o Pa lá cio do Pla nal to, jo-
ga rá por ter ra seu mai or trun fo: a cre- 
di bi li da de.

Ju ros bai xos são sem pre de se já veis.
E vi tais pa ra que as em pre sas am pli-
em seus in ves ti men tos e a po pu la ção,
con su ma. Con tu do, is so só se rá pos sí- 
vel se o Ban co Cen tral con ti nu ar le- 
van do adi an te uma po lí ti ca con sis-
ten te de con tro le da in fla ção. Os ris- 
cos de cho ques ad ver sos es tão se
acen tu an do. Con tê-los faz par te das
bo as prá ti cas de ges tão. Não se rá ago-
ra, de pois de tan tos es for ços pa ra che- 
gar mos ao pa ta mar mais bai xo da ta xa
Se lic, que tu do se rá co lo ca do a per der.
O Bra sil não me re ce is so.

90 Anos de Ferreira Gullar

Pa ra Pla tão con vi nha

se pa rar a fi lo so fia da

po e sia. Os ar tis tas,

po e tas, con cor ri am pa ra

de ses ta bi li zar a sua

Re pú bli ca. 

No Ma ra nhão, em 10 de se tem bro
de 1930 nas ceu em São Luís um ar tis ta
na ex pres são in te gral da pa la vra e da
vi da: Jo sé Ri ba mar Fer rei ra, que rein- 
ven tou o no me ado tan do o pseudô ni- 
mo Fer rei ra Gul lar. Pa ra ce le brar 90
anos do seu nas ci men to o po e ta e
pen sa dor Ros si ni Cor rêa su ge riu a re- 
a li za ção de We bi ná rio pe la Aca de mia
Ma ra nhen se de Cul tu ra Ju rí di ca, So ci- 
al e Po lí ti ca, a fim de evo car sua im- 
por tân cia pa ra as le tras ma ra nhen ses
e bra si lei ras.

Gul lar não ape nas rein ven tou o no- 
me, a vi da tam bém, ao se des co brir
po e ta, ar te são das pa la vras, sin te ti- 
zan do-a: por que ela não bas ta é pre- 
ci so rein ven tá-la pe la ar te, em que se
fez exí mio, nas mo da li da des plás ti cas,
na pin tu ra, e aci ma de tu do, na po e sia
e na pro sa. De le to mei co nhe ci men to
em me a dos dos anos ses sen ta da cen- 
tú ria pas sa da. Era mem bro do Cen tro
Po pu lar de Cul tu ra-CPC da União Na- 

ci o nal dos Es tu dan tes- UNE. Fa zi am
tra ba lho de cons ci en ti za ção po lí ti ca
pe la po e sia, a mú si ca, o te a tro. Vi sa- 
vam tor nar os es tu dan tes e o po vo
mais ap tos a rei vin di ca rem um Bra sil
mais jus to pa ra to dos. Aí ad veio o gol- 
pe mi li tar de 64. Fe chou a en ti da de,
le vou-o a par tir pa ra a Ar gen ti na, ao
Chi le, a União So vié ti ca, pa gan do o
ônus de dei xar a fa mí lia, a pá tria, e os
com pro mis sos im pos ter gá veis com
as su as ar tes. Que con ti nu a ram le gan- 
do-nos “Po e ma Su jo”, a “Can ção do
Exí lio” pós-mo der na.

Dei xou São Luís do iní cio dos anos
cin quen ta, uma ci da de aca nha da,
com po pu la ção de du zen tos mil ha bi- 
tan tes. O jo vem po e ta hou ve ra pu bli- 
ca do o pri mei ro li vro, em 1949, “Um
Pou co Aci ma do Chão”. 

O Es ta do do Ma ra nhão vi via so bre
o man do nis mo po lí ti co de Vi to ri no
Frei re. O epi só dio de re cu sar-se a ler
uma no ta po lí ti ca do gru po go ver nis ta
na Rá dio Tim bi ra, além de ou tro
acon te ci men to trau má ti co, vi vi do na
ser ta ne ja ci da de de São João dos Pa- 
tos, go ver na da pe la pre fei ta No ca
San tos, a úni ca de opo si ção na re gião,
cer ta men te o fez re fle tir. Con vi da do
pe la pre fei ta, jun ta men te com o es tu- 
dan te de Di rei to Kle ber Mo rei ra, a as- 
sis tir as elei ções, es ta va em com pa- 
nhia de Jo a quim Be zer ra Bon fim, na- 
que la noi te em Su cu pi ra, pró xi mo de
Mi ra dor, as sas si na do a man do de
agen te po li ci al do go ver no, por in co- 
mo dá-lo no apoio que pres ta va à pre- 
fei ta No ca.

O po e ta pos te ri or men te es cre veu
se ri a do pa ra a “Re de Glo bo” re la tan do
o epi só dio que se gu ra men te o co mo- 

veu. Após ven cer con cur so li te rá rio
mi grou pa ra o Rio de Ja nei ro on de co-
me çou a tra ba lhar em pe rió di cos e re- 
vis tas, en tre eles a re vis ta “O Cru zei ro”
e “Jor nal do Bra sil”, ao tem po em que
de fla gra va mo vi men tos poé ti cos ino-
va do res, o con cre tis mo e o ne o con- 
cre tis mo. An tes, par ti ci pa ra no Ma ra- 
nhão do mo vi men to pós-mo der nis ta
ao la do de Ban dei ra Tri bu zi, Lucy Tei-
xei ra, La go Bur nett, Jo sé Ben to Ne ves
e Jo sé Sarney.

Ros si ni Cor rêa em sua ma gis tral ex- 
po si ção do We bi ná rio sus ci tou al gu-
mas in fluên ci as fi lo só fi cas pre sen tes
na obra de Gul lar, foi da fe no me no lo- 
gia de Hus serl e Mer le au-Ponty ao
exis ten ci a lis mo de Hei deg ger e Sar tre.
Não há dú vi da, so bre seu tra ba lho in- 
ci diu o es pí ri to da épo ca e su as cor-
ren tes de pen sa men to. Em “Tra du zir-
se” nos ver sos: “Uma par te de mim é
per ma nen te/ ou tra par te se sa be de
re pen te”, o es pon ta neís mo da sua po- 
e sia in cor po ra to das as pos sí veis con- 
tri bui ções fi lo só fi cas, unin do aque la
des ne ces sá ria se pa ra ção platô ni ca.

Os de poi men tos pres ta dos ao We-
bi ná rio, dos seus fa mi li a res, da fi lha,
das ne tas, de João zi nho Ri bei ro, de
Jho na tan Al ma da, fo ram con sis ten- 
tes, in cluin do o de Mi guel Con de, seu
bió gra fo pa ra quem já dis se: o Jo a-
quim Be zer ra Bon fim do epi só dio de
Su cu pi ra é meu tio pe lo la do ma ter no.
De uma fa mí lia que traz con si go o ser-
tão no co ra ção.

Por úl ti mo, anun ci ei a cri a ção da
me da lha “Fer rei ra Gul lar” pa ra in cen- 
ti var as ar tes e pre pa rar o seu cen te ná- 
rio.

DAR CÍ SIO PE RON DI
Mé di co

O te to e a saú de da
eco no mia

Em 2016, amar gá va mos o ter cei ro ano de in ten sa re- 
ces são, que der ru bou a ren da per ca pi ta em qua se 10%
do PIB. Es tra go si mi lar ao de paí ses sub me ti dos à si tu a- 
ção de guer ra. O pro ble ma foi cri a do por uma sequên cia
de er ros de po lí ti ca econô mi ca do go ver no do PT: con- 
ge la men to de pre ços, er ros no de se nho das re gras de ex- 
plo ra ção de pe tró leo, sub sí di os aos cam peões na ci o nais
do BN DES, re du ções ar ti fi ci ais dos ju ros pe lo Ban co
Cen tral. Tu do is so le vou a qua dro de re ces são e in fla ção.

No cen tro do pro ble ma es ta va o aban do no da pru- 
dên cia fis cal. O go ver no acre di ta va que, gas tan do mui- 
to, iria es ti mu lar a eco no mia, o que fi cou ca rac te ri za do
pe la fra se “gas to é vi da”. Re sul ta do: jo gou o país no ato- 
lei ro econô mi co.  Nes se con tex to, o go ver no de Mi chel
Te mer bus cou re co brar o equi lí brio e a cre di bi li da de das
con tas pú bli cas. Ti ve a hon ra de ser o re la tor de im por- 
tan te par te des sa es tra té gia: a PEC do te to de gas tos.

Es ta va cla ro que o pro ces so or ça men tá rio ha via per- 
di do a cre di bi li da de. Pa ra acres cen tar mais des pe sas ao
or ça men to, bas ta va su pe res ti mar a re cei ta. O Or ça men- 
to era apro va do em equi lí brio, mas, na ho ra da exe cu- 
ção, a re cei ta vi nha mais bai xa e o de fi cit apa re cia. Tí- 
nha mos que nos en di vi dar, e a ro da da in sen sa tez avan- 
ça va.  Era fun da men tal reins ti tuir a re a li da de or ça men- 
tá ria. Pa ra is so, o te to de gas tos fi xa va o li mi te que se po- 
dia gas tar. Apro va da a emen da, não mais fun ci o nou o
tru que de su pe res ti mar re cei tas pa ra ex pan dir des pe- 
sas, pois es sa ago ra ti nha a bar rei ra cons ti tu ci o nal.

Mui tos re cla mam que o te to, mui to aper ta do, po de
su fo car os pro gra mas pú bli cos. Ora, a União ar re ca da
mais de 22,5% do PIB em re cei ta. É mui to di nhei ro: va lor
mui to su pe ri or ao que ar re ca dam as de mais eco no mi as
emer gen tes. Se es se di nhei ro não es tá dan do, é por que
es ta mos gas tan do mui to e mal.

O te to veio pa ra for çar a de fi ni ção de pri o ri da des.
Mos tra pa ra a so ci e da de que não so mos ri cos o su fi ci en- 
te pa ra sus ten tar uma eli te do fun ci o na lis mo ga nhan do
aci ma de R$ 40 mil. Que, se não con se gui mos re du zir a
po bre za com gas tos so ci ais de R$ 280 bi lhões por ano, é
por que há al go de er ra do nas nos sas po lí ti cas, que pre ci- 
sam ser re for ma das pa ra se tor na rem mais efi ci en tes.

A apro va ção da PEC do Te to foi tra ba lho po lí ti co ár- 
duo. Fi ze mos a boa po lí ti ca do con ven ci men to. Fui a to- 
das as ban ca das ex pli car a im por tân cia da me di da. Fi ze- 
mos inú me ras au di ên ci as pú bli cas.  

Hou ve pre o cu pa ção es pe ci al em pre ser var a área da
saú de. Au men ta mos o gas to mí ni mo do se tor de 13,7%
pa ra 15% da re cei ta cor ren te lí qui da, o que ge rou au- 
men to de R$ 9,5 bi lhões em 2017. Na que le ano, o gas to
em saú de foi até mai or do que o mí ni mo, su pe ran do em
R$ 15 bi lhões o que se ria gas to se obe de ci da a vin cu la- 
ção vi gen te an tes da apro va ção da PEC. 

Ao res trin gir o cres ci men to de ou tros gas tos e in du zir
a re for ma da Pre vi dên cia, o te to de gas tos abriu mais es- 
pa ço pa ra o gas to em saú de: an tes só se gas ta va no se tor
o mí ni mo obri ga tó rio e, des de de 2017, gas ta-se sis te- 
ma ti ca men te aci ma do mí ni mo.  Ago ra, vo zes se le van- 
tam con tra o te to, di zen do que é pre ci so fu rá-lo pa ra ter- 
mos mais in ves ti men to pú bli co e fa zer a eco no mia cres- 
cer. Ora, o pri mei ro efei to de fu rar o te to se rá der ru bar a
eco no mia. Fi ca rá cla ro que não con se gui mos li mi tar a
ex pan são do Es ta do. Se re mos ca da vez mais um se tor
pú bli co que gas ta mui to e gas ta mal, tri bu ta mui to e tri- 
bu ta mal. E se en di vi da além da ca pa ci da de de pa ga- 
men to. 

Re cei ta pa ra a es tag na ção e per pe tu a ção da po bre za. 
O que pre ci sa mos é de re for mas efi ca zes, que aca bem
com a far ra dos sa lá ri os al tos, que tor nem as nos sas po- 
lí ti cas so ci ais efe ti va men te ca pa zes de re du zir a po bre- 
za, dei xan do de ser veí cu lo de cap tu ra de ren da por seg- 
men tos de ren da mais al ta. Te mos de re ver, sem pre, os
pro gra mas que não es tão fun ci o nan do e pre ci sam ser
des con ti nu a dos.

É fu ran do o pi so, e não es tou ran do o te to, que tor na- 
re mos o Bra sil um país com ca pa ci da de de cres cer e ge- 
rar opor tu ni da des. A cri se que vi ve mos é gra ve, e ela de- 
ve ser en fren ta da com so lu ções de fi ni ti vas, que de se- 
nhem um no vo Es ta do, ca paz de dar res pos tas às ne ces- 
si da des da mai o ria da po pu la ção, dei xan do de ser o por- 
to se gu ro de uma mi no ria pri vi le gi a da.

São Luís, terça-feira, 15 de setembro de 2020
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Re sul ta dos dis tin tos

Pro te ção co le ti va fa rá a di fe ren ça

A re du ção da imu ni da de po de atra pa lhar no con tro le da
pan de mia?

A in flu en za é um exem plo dis so?

Po de mos fa lar em ou tros be ne fí ci os?

Quan do a va ci na es ti ver dis po ní vel, quais se rão os de sa -
fi os pa ra o con tro le pan dê mi co?

Eficácia

Vacinação de idosos
é um grande desafios

D
es de o iní cio da pan de mia da co vid-19, fi cou
cla ro que a mai or mor ta li da de si tua-se no
gru po de pes so as aci ma de 65 anos. Além do
ris co au men ta do de óbi to, os ido sos são mais

sus ce tí veis à in fec ção e apre sen tam sin to mas mais gra- 
ves. Em par te, is so po de ser ex pli ca do pe las co mor bi da- 
des com in ci dên cia al ta en tre a fai xa etá ria, co mo di a be- 
tes, hi per ten são e do en ças co ro na ri a nas.

Po rém, o en ve lhe ci men to do sis te ma imu no ló gi co
con tri bui sig ni fi ca ti va men te pa ra ele var ta xa de in fec- 
ção e de mor tes. Com o en fra que ci men to das de fe sas
na tu rais, o or ga nis mo tam bém res pon de de for ma me- 
nos efi caz às va ci nas. Es pe ci a lis tas afir mam que a re du- 
ção na for ma ção de an ti cor pos in du zi dos não é um pro- 
ble ma, pois, do pon to de vis ta da saú de pú bli ca, ain da
que a efi cá cia do imu ni zan te se ja de 40% a 50% nos ido- 
sos — co mo é no ca so da in flu en za —, um gran de nú me- 
ro de pes so as va ci na das im pe di rá a cir cu la ção vi ral.
Con tu do, ci en tis tas mos tram-se pre o cu pa dos com a ca- 
rên cia de es tu dos que ates tem a res pos ta imu no ló gi ca
do prin ci pal gru po de ris co ge ra da pe las subs tân ci as em
tes te.

O ob je ti vo da al me ja da va ci na é in du zir a for ma ção
de an ti cor pos su fi ci en tes pa ra neu tra li zar o co ro na ví rus
e, as sim, evi tar a re pli ca ção do in va sor, as sim co mo pro- 
du zir uma quan ti da de sa tis fa tó ria de cé lu las T de me- 
mó ria nos pul mões, o ór gão mais afe ta do nos ca sos gra- 
ves da co vid-19. Pa ra tan to, é pre ci so uma boa co or de- 
na ção en tre as cé lu las T e B, além do fun ci o na men to
cor re to dos lin fo no dos, a fá bri ca de an ti cor pos do or ga- 
nis mo. Nos ido sos, to do es se ma qui ná rio é me nos efi ci- 
en te. “O que acon te ce é a imu no se nes cên cia, uma di mi- 
nui ção nor mal e es pe ra da da imu ni da de. Por is so, os
ido sos são mais sus ce tí veis a in fec ções e têm me nor res- 
pos ta a al gu mas va ci nas”, diz Ju a rez Cu nha, pre si den te
da So ci e da de Bra si lei ra de Imu ni za ções (Sbim). A da gri- 
pe, por exem plo, tem efi cá cia de 70% a 90% en tre os
mais jo vens. Nos mais ve lhos, cai pa ra 40% a 50%.

“Quan do a va ci na ção é in ca paz de con fe rir a pro te ção
de an ti cor pos qua li ta ti va ou quan ti ta ti va men te, a in fec- 
ção ocor re rá e po de rá de sen ca de ar se que las”, aler ta
Nan Ping-Weng, pes qui sa dor da Uni ver si da de de Bal ti- 
mo re e au tor de um ar ti go pu bli ca do na re vis ta
Immunity & Aging no qual de mons tra pre o cu pa ção com
a es cas sez de es tu dos so bre va ci nas pa ra a co vid-19 em
ido sos.

Se gun do Ping-Weng, são pou cos os es tu dos so bre a
res pos ta do sis te ma imu no ló gi co en ve lhe ci do às va ci- 
nas em ge ral. Is so co me ça com a pró pria es co lha dos
ani mais nos tes tes pré-clí ni cos, ar gu men ta. De fa to, a
mai o ria das pes qui sas uti li za co bai as com ida des que
cor res pon dem a fai xas etá ri as mais jo vens. Nos tra ba- 
lhos pu bli ca dos até ago ra so bre os imu ni zan tes pa ra
com ba ter a atu al pan de mia, os ca mun don gos ti nham,
em mé dia, 12 se ma nas — ou 20 anos em ter mos hu ma- 
nos. Os ma ca cos rheu sus têm de 3 a 6 anos, o equi va len- 
te a ado les cen tes.

Os tes tes de fa se dois e três, em hu ma nos, fo ram re a li- 
za dos, até ago ra, com um nú me ro pe que no de ido sos.

Há três se ma nas, a Mo der na, com pa nhia de bi o tec no lo- 
gia ca li for ni a na que de sen vol ve uma va ci na pa tro ci na- 
da pe los Ins ti tu tos Na ci o nais de Saú de dos EUA, di vul- 
gou os re sul ta dos de uma pes qui sa que en vol veu 10
adul tos de 56 a 70 anos e 10 aci ma de 71 anos. Pa ra com- 
pa ra ção, es se mes mo es tu do fei to com pes so as de 18 a
55 in cluiu 45 pes so as. Os re sul ta dos do tra ba lho pre li mi- 
nar com os 20 ido sos foi con si de ra do pro mis sor pe la
em pre sa. Em co mu ni ca do, a Mo der na afir mou que os
ní veis de an ti cor pos e cé lu las T fo ram si mi la res àque les
ge ra dos nos mais jo vens.

A chi ne sa Si no vac, que es tá sen do tes ta da no Bra sil,
não di vul gou os re sul ta dos pre li mi na res nos gru pos de
ido sos. Po rém, na úl ti ma se gun da-fei ra, um re pre sen- 
tan te da em pre sa afir mou que os da dos in di ca ram que
ela foi se gu ra e ge rou “mais de 90% de res pos ta de an ti- 
cor pos”, um ín di ce que foi “li gei ra men te me nor” do que
o ve ri fi ca do em jo vens adul tos. Não se sa be ain da a
quan ti da de de vo lun tá ri os en vol vi dos nem o per cen tu al
exa to de res pos ta imu no ló gi ca.

A subs tân cia de sen vol vi da pe la Can Si no, tam bém da
Chi na, não te ve bons re sul ta dos em ido sos, se gun do um
es tu do pu bli ca do na The Lan cet. “Com pa ra do à po pu la- 
ção mais jo vem, des co bri mos que os mais ve lhos ti ve- 
ram uma res pos ta imu ne sig ni fi ca ti va men te me nor”,
es cre ve ram os au to res. Se gun do eles, no vos tes tes ve ri fi- 
ca rão a res pos ta e a se gu ran ça com uma do sa gem mai or
da va ci na em vo lun tá ri os com mais de 55 anos.

Tam bém tes ta da no Bra sil, a va ci na da As tra Ze ne ca,
de sen vol vi da pe la Uni ver si da de de Ox ford, ain da não
di vul gou re sul ta dos pre li mi na res so bre a efi cá cia em
ido sos. A va ci na rus sa, a Spu ti nik V, in cluiu ido sos nos
tes tes e, se gun do a im pren sa lo cal, foi bem to le ra da por
eles. Po rém, não hou ve pu bli ca ção de da dos so bre o nú- 
me ro de pes so as com mais de 55 anos in cluí das nem so- 
bre o per cen tu al de efe ti vi da de. Ale xan der Gints burg,
che fe do Ins ti tu to Gamaleya, que de sen vol ve a va ci na,
dis se à agên cia de no tí ci as rus sa RIA No vos ti que “uma
dú zia” dos em pre ga dos da com pa nhia com 70 a 80 anos
foi imu ni za da e “não re por tou com pli ca ções”.

Em Har vard, nos EUA, pes qui sa do res bus cam uma
va ci na es pe cí fi ca pa ra ido sos. “Quem mais so fre de co- 
ro na ví rus? São os ido sos. Nós pe ga mos gló bu los bran- 
cos ido sos, de do a ções de san gue, os tes ta mos fo ra do
cor po, os es ti mu la mos com di fe ren tes pe que nas mo lé- 
cu las cha ma das ad ju van tes (que são adi ci o na das a uma
va ci na pa ra au men tar a res pos ta imu no ló gi ca do re cep- 
tor) e, en tão, des co bri mos qual fun ci o na ria me lhor em
um ido so”, con ta Ofer Levy, di re tor do Pro gra ma de Va ci- 
nas de Pre ci são. Con tu do, os es tu dos es tão em fa se ini ci- 
al, e não há pre vi são do de sen vol vi men to da subs tân cia.

O di re tor-ci en tí fi co da So ci e da de de Imu no lo gia do
Dis tri to Fe de ral, Jo sé Da vid Ur ba ez, afir ma que, se as va- 
ci nas an ti co vid ti ve rem, em ido sos, um ín di ce de efi cá- 
cia se me lhan te ao ob ti do pe la da in flu en za, de 50%,
uma cam pa nha ma ci ça de imu ni za ção tra rá da nos sig- 
ni fi ca ti vos. Não ape nas pa ra o con tro le do ví rus, mas
com for te im pac to so bre do en ças as so ci a das a pro ces- 
sos in fec ci o sos, co mo as co ro na ri a nas. A úni ca pre o cu- 

pa ção do mé di co é que o mo vi men to an ti va ci na, que já
en saia, no Bra sil, ma ni fes ta ções con tra uma subs tân cia
tão es pe ra da em to do o mun do, con si ga cres cer, con- 
ven cen do os mais ve lhos a não se rem imu ni za dos. “É a
úni ca coi sa que atra pa lha ria o con tro le da pan de mia”,
diz.

Não, por que vo cê es tá con tan do que, no mo men to
em que se in se re a va ci na co mo ele men to de pro vo car a
pro te ção co le ti va — aqui não se pen sa em in di ví duo,
mas co le ti va men te —, vo cê vai co lo car um con tin gen te
de pes so as nes sa ida de com pro te ção, sig ni fi can do que,
em 50% de las, o ví rus não vai con se guir en trar. Ima gi ne
o que re pre sen ta a di mi nui ção em ter mos de sus ce ti bi li- 
da de em tor no de 50% da po pu la ção ido sa. Nós va mos
ter uma im pos si bi li da de de cir cu la ção do ví rus gran de, é
uma gran de bar rei ra, por que me ta de da po pu la ção des- 
sa fai xa etá ria não per mi ti rá que o ví rus se ins ta le. En tão,
quan do a gen te pen sa em va ci na, não pen sa es tri ta men- 
te em um sen ti do in di vi du al. In di vi du al men te, se tem
uma chan ce me nor de pro te ção. Mas do pon to de vis ta
de ma ne jo de uma pan de mia, ou se ja, de fer ra men tas de
saú de pú bli ca, co le ti va, ve mos to da a so ci e da de e a co- 
mu ni da de co mo um ele men to vi vo, não se vê o in di ví- 
duo. Sem dú vi da al gu ma, vai ser e con ti nu a rá sen do a
me di da mais im por tan te de to do o con tro le da pan de- 
mia, por que vo cê vai di mi nuir mui to sig ni fi ca ti va men te
a cir cu la ção do ví rus. É sem pre im por tan te des ta car que
o pa ta mar pa ra apro va ção de uma va ci na co mo efi caz
sem pre é 50% ou mais. E, des sa ma nei ra, vo cê re al men te
tem um im pac to mui to gran de na cir cu la ção vi ral.

Na in flu en za, is so é mui to cla ro. Vo cê te ve com as
cam pa nhas mas si vas de va ci na ção des sa po pu la ção
uma di mi nui ção in ten sa no nú me ro de mor tes por in- 
flu en za, di mi nui ção in ten sa no nú me ro de in ter na ções
por pneu mo nia e de hos pi ta li za ções de ma nei ra ge ral.

Quan do se con tro la uma do en ça in fec ci o sa, co mo a
in flu en za e o co ro na ví rus, in di re ta men te co me ça a ter
efei tos em ou tros âm bi tos. En tão, tem a di mi nui ção de
do en ça car di o vas cu lar, de do en ça ce re bro vas cu lar. Is so
tem uma re la ção di re ta por que to dos es ses pro ces sos in- 
fec ci o sos vão de sen ca de ar pro ces sos in fla ma tó ri os que
vão le var à des com pen sa ção des sas ou tras do en ças crô- 
ni cas.

A úni ca coi sa que atra pa lha ria mes mo se ria se as pes- 
so as não fos sem se va ci nar. Te mos de tra ba lhar o tem po
in tei ro com mui to afin co na co mu ni ca ção so bre a con fi- 
an ça nas va ci nas e não per mi tir que es se dis cur so hor ro- 
ro so an ti va ci na, pa ra o qual no va men te o pre si den te da
Re pú bli ca abriu a por ta (Jair Bol so na ro de fen deu que a
va ci na não se ja obri ga tó ria), se tor ne um pro ble ma no
Bra sil, co mo já é nos Es ta dos Uni dos e na Eu ro pa.

São Luís, terça-feira, 15 de setembro de 2020
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Prefeito Edivaldo implanta programa 
de ballet no bairro Gancharia

Novo polo do Dançando e Educando, coordenado pela primeira-dama Camila Holanda, será no bairro 
da região Itaqui-Bacanga e  irá contemplar alunos daU.E.B. Estudante Edson Luiz de Lima

DANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O Município de Benedito Leite (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na sede 
da Prefeitura Municipal, situada à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, comunica aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 009/2020- SRP, do tipo Menor 
Preço por Lote, às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 30 de setembro de 2020, objetivando ao 
Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo 
(material de expediente, higiene e limpeza) em atendimento às necessidades de todas as unidades da 
Prefeitura Municipal de  Benedito Leite-MA na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
Municipal nº 009/2017, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de 
expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da 
Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura 
Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações 
adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito 
Leite/MA. Benedito Leite - MA, 14 de setembro de 2020. Ramon Carvalho de Barros. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O Município de Benedito Leite (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na sede 
da Prefeitura Municipal, situada à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, comunica aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 010/2020 - SRP, do tipo Menor 
Preço por Lote, às 14h00min (quatorze horas) do dia 30 de setembro de 2020, objetivando ao Registro 
de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS 
GRÁFICOS, confecção e impressão de material gráfico, para atender as necessidades de todas as Secretarias 
da Prefeitura Municipal, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 009/2017, 
aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar 147/2014 e subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. OBTENÇÃO DO EDITAL: 
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, 
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, 
Centro, Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do 
fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA. Benedito Leite - MA, 14 de setembro 
de 2020. Ramon Carvalho de Barros. Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
CNPJ: 06.903.553/0001-30

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNCIPAL DE CARUTAPERA - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
autorizada pelo Processo nº 045/2020, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade Pregão, sob a forma Presencial de nº 030/2020, processo cujo objeto trata do Registro de 
Preço para Eventual Locação de Sistema de Gestão Tributária e Serviços Técnicos. O recebimento e 
abertura dos envelopes de Proposta e Documentação serão em Sessão Pública a ser realizada às 08hs 
do dia 25 de Setembro de 2020, na Sala de Licitações, localizada no prédio da sede da Prefeitura 
Municipal de Carutapera. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Praça 
Padre Augusto Mozett, 400 – Centro, neste Município, e informações poderão ser obtidas através do 
telefone (98) 3394-1342, das 8h:00min às 12h:00min. Os interessados na aquisição deverão recolher o 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão 
Permanente de Licitação, no horário de expediente. 

Werbeth Alves Mesquita
Pregoeiro

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

RESULTADO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-DPE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-DPE, processo administrativo nº 0532/2020. A Defensoria 
Pública do Estado, através de sua Comissão de Licitação, torna público o resultado do julgamento 
dos documentos de habilitação da licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em engenharia para executar a obra de construção do núcleo de Atendimento da DPE 
no município de Coroatá-MA, sendo declaradas HABILITADAS as empresas: Consultec Consultoria 
Técnica e Construções Ltda-EPP, M R dos Santos-ME, I Valeria N de Oliveira-EPP, Construtora 
Castelucci-ME, Etech Construções Ltda-EPP, Habili Engenharia e Construção   Ltd-EPP, Ingarana  
Construções Eireli-ME, Caetano Projetos e Assessoria Eireli-EPP e Eat Engenharia Ltda-ME. A 
Comissão declara INABILITADA a empresa F das Chagas da Conceição Eireli. Comunicamos que 
fica aberto o prazo para interposição de recurso, nos termos do Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei 
Federal nº 8.666/1993. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
na Comissão de Licitação da DPE, localizada na Rua Estrela, 421-Praia Grande, no horário das 8:00 
às 17:00 horas, nesta capital. PUBLIQUE-SE o presente aviso no Diário Oficial do Estado (DOE), em 
jornal de grande circulação no Estado e sítio eletrônico desta DPE. 

São Luís, 14 de setembro de 2020. Comissão Permanente de Licitação da DPE/MA.

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2020/CCL/PMM. O município de Monção/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, 
torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 123/06 
e suas alterações dadas pela Lei nº 147/2014 e aplicando subsidiariamente no que couberem a Lei nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma 
eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico SRP nº 01/2020, tendo por objeto o registro 
de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o dia 28 de 
setembro de 2020 às 09h00min (horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de 
preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UASG: 980837 – Prefeitura Municipal de Monção – MA. O edital completo está à disposição dos 
interessados nos sites: www.moncao.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimen-
tos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeituramoncaoccl@hotmail.com. Pregoeiro: 
Brunno Sousa. Monção/MA, 03 de setembro de 2020.

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

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL TITARA S/A

CNPJ nº 13.742.401/0001-69 - NIRE 21300009787 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Central de Gerenciamento Ambiental Titara S.A. (“Companhia”), 
na Fazenda Arapixi, Bairro de Buenos Aires, Zona Industrial, Município de Rosário – MA, CEP: 
65.099-090, no dia 29 de julho de 2020, às 11:00 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 da Companhia. 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. 
5) PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Diário Oficial do Estado do Maranhão, às folhas 21/22 e Jornal “O 
Imparcial”, ambos do dia 28 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, estando todos 
os seus acionistas presentes nesta ocasião. 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) Ao fim do exercício 
de 2019 o resultado da Companhia foi positivo, apurando-se o valor de R$5.271.537,57 (cinco 
milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos). 
i. Entretanto, em razão de prejuízos acumulados, o resultado obtido no exercício social de 2019 
será destinado a compensação destes prejuízos. Desta forma, não há que se falar em constituição 
de reserva legal ou destinação de lucros. 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 CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 
TITARA 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 
20200691619. Lílian Theresa Rodrigues Mendonça - Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – MA
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – MA
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Aviso de Licitação. Pregão Eletrônico Nº. 001/2020 - CP.L. O Pregoeiro Oficial do Município de Vila Nova 
dos Martírios – MA., torna público que, realizará licitação na seguinte forma: Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços médicos especializados e clinico geral para atender as 
necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, conforme especificações constantes 
no TERMO DE REFERÊNCIA. MODALIDADE: Pregão eletrônico; TIPO: Menor Preço Global – Base Legal: Lei No 
10.520, de 17 de Julho de 2002 e decreto n. 10.024 de 20 de setembro de 2019; DATA DE ABERTURA: 23 de 
Setembro de 2020, às 10 horas da manhã; LOCAL: Sito eletrônico do sistema Licitações-e do Banco do 
Brasil. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar gratuitamente o Edital e seus anexos no 
portal da prefeitura municipal ou site do licitações-e. Vila Nova dos Martírios – MA, 09 de setembro de 2020. 
Secretária Municipal de Saúde. Jane Aparecida Feitosa da Cruz.
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COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO

O Consórcio do Alumínio do Maranhão - Alumar torna público 
que REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais - SEMA, em 14/09/2020 a Autorização para 
Uso de Água Subterrânea, situado na Av. Eng. Emiliano Maciei-
ra, s/n, Km 18, Estiva, no Município de São Luís – MA, para outro 
uso, conforme dados constantes no processo nº 127645/2020.

O programa Dançando e Educando, da Prefeitura de 
São Luís, está alcançando mais uma comunidade da ca-
pital. A partir de agora, o bairro Gancharia, localizado na 
região Itaqui-Bacanga, também formará mais uma turma 
de ballet clássico. Os testes, com os alunos já inscritos, 
acontecerão dia 21 de setembro, no turno da manhã, na 
Unidade de Educação Básica (U.E.B.) Estudante Edson 
Luiz de Lima. Inicialmente, as vagas serão destinadas aos 
alunos de 6 a 14 anos da instituição. Por causa da pan-
demia do novo coronavírus (Covid-19), e dos protocolos 
sanitários vigentes, o número de vagas está limitado a 50.

“Sempre foi uma determinação do prefeito Edivaldo 
a ampliação do programa Dançando e Educando. A pri-
meira sala, a que a gente pode chamar de sala matriz, é na 
creche Maria de Jesus Carvalho, localizada na Camboa. O 
prefeito Edivaldo determinou que houvesse a expansão 
desse programa para a área Itaqui-Bacanga, tendo em 
vista mais de 320 mil habitantes que residem ali naquela 
região. Hoje, a gente conseguiu ampliar mesmo com to-
das as dificuldades da pandemia, em que as obras ficaram 
paralisadas, inaugurando um novo espaço. Vamos iniciar 
os testes para que, assim que for dado o retorno às aulas, 
possamos retomar também com as aulas presenciais do 
programa”, disse Camila Holanda.

Ela destacou que neste primeiro momento serão con-
templadas apenas alunos da U.E.B Estudante Edson Luiz 
Lima e que, em seguida, as vagas serão abertas para estu-
dantes de outras unidades de ensino da área Itaqui-Ba-
canga. Por causa da pandemia, as aulas que aconteciam 
na cheche da Camboa, estão ocorrendo de forma remota 
e assim deverá ser com os alunos selecionados na Gan-
charia, que vão passar por testes nas próximas semanas.

Para evitar o contágio pela Covid-19, os testes de apti-
dão tiveram de ser modificados. Antes, havia uma primeira 
etapa com um fisioterapeuta para realizar avaliação física 
dos candidatos, o que exigia maior contato entre o profis-
sional e o aluno. Agora, essa etapa teve de ser dispensada 
e o processo abrangerá apenas o teste que consiste na ava-
liação de requisitos como flexibilidade, desenvolvimento 
artístico, musicalidade, respeitando, assim, os protocolos 
de prevenção e evitando riscos de contaminação para os 
candidatos e para a equipe do programa, executado pela 
Secretaria Municipal de Educação (Semed) desde 2016.

De acordo com a bailarina e coordenadora do programa, 
Débora Buhatem, as aulas são um incremento ao desen-
volvimento físico e educacional dos alunos. “O programa 
Dançando e Educando atende crianças da rede municipal 
de ensino proporcionando aulas de ballet clássico, aulas 
que desenvolvem a musicalidade, disciplina, foco, inte-
ração e cultura. Trata-se de uma atividade desenvolvida 

no contraturno escolar, possibilitando que as crianças 
tenham uma atividade física e educativa, preenchendo 
o seu tempo de forma produtiva e adequada”, destacou.

Ressalta-se que, desde a criação, há cerca de quatro 
anos, o projeto beneficia 300 alunos da rede municipal 
de ensino e até então mantinha apenas um polo, com 
sede na U.E.B. Maria de Jesus Carvalho, na Camboa, em 
uma sala preparada e adaptada para as aulas. Agora, com 
a descentralização do programa para a região Itaqui-Ba-
canga, o Dançando e Educando passará a contar com dois 
polos, considerando o que será iniciado no bairro Gan-
charia. Vale lembrar que os novos alunos, assim como 
os que já compõem o projeto, também vão receber um 
kit contendo fardamento e demais acessórios que serão 
utilizados durante o período de aulas. O kit inclui colant, 
sapatilha e meia para meninas; e blusa, short e sapatilha 
para os meninos. 

NOVA SALA NA GANCHARIA

A Prefeitura de São Luís já preparou a sala em que se-
rão ministradas as aulas presenciais, quando possíveis, 
de ballet clássico na U.E.B. Edson Luiz de Lima, na Gan-

charia. Em uma sala ampla, foi instado piso flutuante, 
tipo especial para que os alunos possam praticar a dança 
com segurança. Também foram instalados 12 ventiladores, 
barras de aço fixas e móveis para auxiliar nos movimen-
tos e as paredes também foram revestidas com espelho.
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Os efei tos de ca da es ti lo mu si cal na saú de

Co mo fun ci o na a mu si co te ra pia
As apli ca ções te ra pêu ti cas da mú si ca com mai or nú me ro
de evi dên ci as ci en tí fi cas

Dia do Musicoterapeuta

O que é musicoterapia
e para que serve?

A
n tes de fa lar de mu si co te ra pia, ca be pen sar no
efei to da mú si ca, além dis so, no dia 15 de se- 
tem bro é co me mo ra do o Dia do Mu si co te ra- 
peu ta. Ve ja só: a ca ca tua Snow ball vi rou fe bre

no YouTube. Seus ví de os che gam a 7 mi lhões de vi su a li- 
za ções. Ne les, a ave dan ça e cha co a lha a ca be ça ao som
de hits do can tor Mi cha el Jack son e da ban da Que en. Es- 
se re que bra do to do cha mou a aten ção de ci en tis tas das
uni ver si da des ame ri ca nas Tus e Har vard, que re sol ve- 
ram in ves ti gar a fun do es sa ha bi li da de úni ca. Eles des- 
co bri ram que o pás sa ro, mo ra dor de um san tuá rio na ci- 
da de de Dun can, na Ca ro li na do Sul (EUA), é ca paz de
re a li zar 14 mo vi men tos, que va ri am con for me a ba ti da
das can ções.

O bai la do de Snow ball po de até pa re cer inu si ta do e
ar re ba tar mi lhões de es pec ta do res. Mas vo cê já pa rou
pra pen sar so bre a inuên cia que a mú si ca tem so bre nós,
se res hu ma nos? Anal, ela es tá pre sen te em to das as fa ses
da vi da e di ta o rit mo das mais va ri a das si tu a ções e mo- 
men tos. Po de re pa rar: até mes mo os be bês re cém nas ci- 
dos fa zem sons com a bo ca e são atraí dos por ba ru lhos
mui to an tes de di ze rem as pri mei ras pa la vras.

Pa ra a ci ên cia, não há dú vi das de que a mú si ca tem
um im pac to nas emo ções, no com por ta men to e, em úl- 
ti ma aná li se, até na saú de de ca da um de nós. Quan do
to ca mos um ins tru men to ou ou vi mos al gu ma gra va ção,
di ver sas áre as do cé re bro são ins ti ga das — pou cas ati vi- 
da des in te lec tu ais têm um efei to tão am plo.

“Re giões res pon sá veis por ati vi da de mo to ra, me mó- 
ria, lin gua gem e sen ti men tos são re cru ta das pa ra in ter- 
pre tar os es tí mu los so no ros”, des trin cha a en fer mei ra
Eli seth Leão, pes qui sa do ra do Ins ti tu to Is ra e li ta de En si- 
no e Pes qui sa Al bert Eins tein, na ca pi tal pau lis ta.

Mas es sas re a ções não se li mi tam à mas sa cin zen ta.
Ex pe ri men tos mun do afo ra vêm tes tan do e re co nhe- 
cen do o po der te ra pêu ti co das me lo di as pa ra en fren tar
os ma les que aba lam a men te e tam bém o cor po. Tan to é
que es tu di o sos já ou sam en ca rá-las co mo um re mé dio
de ver da de, com pres cri ção de do se e es que ma de uso.

Os tra ba lhos pi o nei ros nes sa área fo ram ini ci a dos na
psi qui a tria e mos tra ram que as com po si ções têm um
pa pel a cum prir em do en ças co mo a an si e da de e a de- 
pres são.

“Elas tam bém são ca pa zes de re du zir o ní vel de es- 
tres se du ran te um pro ce di men to ci rúr gi co, bai xam a
pres são ar te ri al e a frequên cia car día ca e até ace le ram a
re cu pe ra ção após uma ses são de exer cí ci os fí si cos”, lis ta
o fi si o lo gis ta Vi tor En grá cia Va len ti, da Uni ver si da de Es- 
ta du al Pau lis ta, em Ma rí lia, que pu bli cou uma sé rie de
pes qui sas que in ves ti gam es sas ques tões. Mas se rá que
to dos os es ti los mu si cais têm o mes mo efei to?

In tui ti va men te, nós sa be mos se le ci o nar o me lhor ti- 

po de som pa ra ca da oca sião. Na aca de mia de gi nás ti ca,
por exem plo, pre fe ri mos rit mos mais ace le ra dos, que
aju dam a dar aque le gás ex tra pa ra o es for ço fí si co. Já
du ran te a me di ta ção ou a lei tu ra, apos ta mos em com- 
po si ções mais cal mas, que au xi li am a fo car e re la xar.
Mas é pre ci so con si de rar que is so mu da de acor do com
o lu gar on de vo cê nas ceu.

“Na cul tu ra oci den tal, ba ti das mais rá pi das e pro gres- 
si vas são si nal de ale gria, en quan to um com pas so len to
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Biblioteca do Sesc

Boa no tí cia pa ra os lei to res de São Luís.
Após cin co me ses fe cha da em fun ção da
pan de mia de co ro na ví rus, a Bi bli o te ca Ro sa
Cas tro re a bri rá a par tir des ta se gun da, dia 14
de se tem bro, no ho rá rio das 7h30 às 16h, res-
pei tan do as nor mas de bi os se gu ran ça e com
aces so li mi ta do pa ra as se gu rar o dis tan ci a- 
men to so ci al. To do o ca tá lo go do acer vo es tá
dis po ni bi li za do no si te https://www.sesc-
ma.com.br/o-sesc/bi bli o te cas sesc/

Hapvida em expansão

O Sis te ma Hap vi da de saú de se gue am pli- 
an do sua pre sen ça na ci o nal. 

São 345 obras com pos tas no pla no atu al
de in ves ti men tos. 

Além do in ves ti men to de R$ 167 mi lhões
na es tru tu ra fí si ca de 158 obras en tre gues até
o úl ti mo mês de agos to. Es tan do ain da pre-
vis tas mais 187 obras, den tre elas 34 no vas
uni da des, pa ra se rem en tre gues em to do o
Bra sil até 2021.

Co nhe cer pa ra pre ser var, amar
pa ra va lo ri zar e cui dar. Es ses são os
va lo res que re su mem a pro pos ta da
obra de ar te do a da à ci da de pe lo Gru -
po Po ti guar. É o mu ral gi gan te de 8
me tros de al tu ra com a men sa gem
“Ame, Pre ser ve e Cui de” cri a do pa ra
mar car os 408 anos de São Luís; e
pin ta do pe los ar tis tas Hé lio So a res
Jr. (Ha gah) e Ra fa el Cam pos (Raph)
na lo ja Po ti guar da Coha ma. Di vi di da
em três par tes, es tão pre sen tes na
obra íco nes ma ra nhen ses co mo o fo -
fão, ra di o las de reg gae, o bum ba-
meu – boi, uma car ran ca da fon te do
Ri bei rão, a es tá tua dos Pes ca do res; a
ri ca bi o di ver si da de na tu ral com ca -
ran gue jos e gua rás; man gue zais e
pal mei ras; en tre ou tros.

O ISAN FGV se gue fir -
me e for te sua pro gra -
ma ção com di ver sos
te mas iné di tos. Nes ta
quar ta-fei ra, 16, às
19h, por trans mis são
ao vi vo na Pla ta for ma
Sín cro na Zo om, tra rá o
te ma de “Agi li da de nos
Pro je tos e Ne gó ci os”,
com o Phd An dré Bar -
caui. O even to ob je ti va
fa zer uma re fle xão so -
bre o fenô me no de no -
mi na do “Agi li da de” no
âm bi to da ges tão de
pro je tos e dos ne gó ci -
os.

Cláu dio Car va lho
anun cia a re a li za ção
da edi ção 2020 da sua
Fei jo a da pa ra o dia 26
des te mês, no De li ca ta
Even tos. Nes ta quin ta
edi ção, a Fei jo a da be -
ne fi cen te By Cláu dio
Car va lho, se rá ex clu si -
va pa ra 100 con vi da -
dos de vi do a pan de mia
do Co ro na ví rus. E as
do a ções dos brin que -
dos se rão pa ra a Vil la
Pal mei ra, As so ci a ção
da Jor doa e Es co la Luís
Iná cio Lu la da Sil va na
Ci da de Olím pi ca.

Quintalão celebra

O Quin ta lão Bis trô com ple ta seu pri mei ro bi- 
ê nio e, pa ra co me mo rar, pre pa rou três noi tes
im per dí veis pa ra os aman tes da boa mú si ca e
cla ro, da boa gas tro no mia. Com a ex clu si vi da de
de um me nu es pe ci al men te ela bo ra do pa ra a
ce le bra ção, os jan ta res dos di as 17, 18 e 19 de se-
tem bro se rão em ba la das pe lo som de uma das
mai o res re ve la ções da mú si ca na ci o nal: Tony
Gor don, ven ce dor da 8ª edi ção do “The Voi ce
Bra sil”. As re ser vas pa ra es ta ex pe ri ên cia sen so-
ri al ines que cí vel es tão dis po ní veis, po rém li mi- 
ta dís si mas.

Natal Luz

A Gra ma do tur con ta rá a his tó ria dos 35 anos
do Na tal Luz de Gra ma do atra vés do pro je to
“TBT 35 anos”, que pre ten de en vol ver a co mu- 
ni da de e to dos aque les que amam o even to, com
con teú do pa ra o Ins ta gram do Na tal Luz que se- 
rão pos ta dos to das quin tas fei ras. 

A ini ci a ti va pre ten de en vol ver a to dos que
pos tem ima gens das edi ções pas sa das do Na tal
em seus fe eds ou sto ri es com a
#NatalLuz35Anos. O 35º Na tal Luz já tem da ta
mar ca da pa ra es te ano: de 22 de ou tu bro a 30 de
ja nei ro de 2021.

Prêmio Reclame Aqui

A FS Security, em pre sa lí der em tec no lo gia e
se gu ran ça di gi tal, par ti ci pa pe lo quar to ano
con se cu ti vo do Prê mio Re cla me Aqui, na ca te- 
go ria Soft ware. Cri a da em 2017 pe lo Re cla me
Aqui, a ca te go ria lau reia a em pre sa do se tor que
pres ta o me lhor ser vi ço às de man das do con su- 
mi dor. Des de a cri a ção, a FS sem pre es te ve en tre
as Top 3. “Pa ra nós é uma gran de hon ra par ti ci- 
par no va men te des te que é um dos prin ci pais
prê mi os do se tor. Os usuá ri os nos co lo cam no
Top 3 das em pre sas que mais res pei tam e es cu- 
tam su as de man das e di fi cul da des.

Pra curtir

Em Im pe ra triz, o pro -
je to Re ci clar e Re cri ar
se rá aber to ao pú bli -
co nes ta ter ça-fei ra,
às 14h, por meio de
uma ex po si ção de ar -
te sa na to e ar re ca da -
ção de sa co las plás ti -
cas.

A ação é re a li za da
pe la Fun da ção da
Cri an ça e do Ado les -
cen te (Fu nac) em
par ce ria com o Shop -
ping Im pe ri al, e se -
gui rá até dia 19 de se -
tem bro, na Pra ça de
Even to do Shop ping,
no 2⁰ pi so.

Inau gu ra do há 15 di -
as, o sho wro om pron -
ta en tre ga dos col -
chões te ra pêu ti cos
Nip pon gel é o no vo
point pre fe ri do dos fi -
si o lo gis tas, car di o lo -
gis tas, mas so te ra -
peu tas, neu ro lo gis tas
e das pes so as que
que rem dor mir mais
e me lhor.

Os pro du tos Nip pon -
gel em São Luís tem
12 anos de ga ran tia,
as sis tên cia téc ni ca
lo cal e pós ven da rá -
pi da. Se gun do o ges -
tor da em pre sa, Ge -
ral do Gel, a Nip pon -
gel fa ci li ta mui to a
aqui si ção dos pro du -
tos, ten do in clu si ve
pla no pró prio de ven -
das.

A Net flix di vul gou, na
ma nhã des ta se gun -
da-fei ra, 14, o trai ler
de Os 7 de Chi ca go,
lon ga com ro tei ro e
di re ção de Aa ron
Sor kin, ven ce dor do
Os car por A Re de So -
ci al. Além dis so, a
pro du ção tam bém
ga nhou um pôs ter
ofi ci al.
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Bra sil”. As re ser vas pa ra es ta ex pe ri ên cia sen so-
ri al ines que cí vel es tão dis po ní veis, po rém li mi- 
ta dís si mas.

Natal Luz

A Gra ma do tur con ta rá a his tó ria dos 35 anos
do Na tal Luz de Gra ma do atra vés do pro je to
“TBT 35 anos”, que pre ten de en vol ver a co mu- 
ni da de e to dos aque les que amam o even to, com
con teú do pa ra o Ins ta gram do Na tal Luz que se- 
rão pos ta dos to das quin tas fei ras. 

A ini ci a ti va pre ten de en vol ver a to dos que
pos tem ima gens das edi ções pas sa das do Na tal
em seus fe eds ou sto ri es com a
#NatalLuz35Anos. O 35º Na tal Luz já tem da ta
mar ca da pa ra es te ano: de 22 de ou tu bro a 30 de
ja nei ro de 2021.

Prêmio Reclame Aqui

A FS Security, em pre sa lí der em tec no lo gia e
se gu ran ça di gi tal, par ti ci pa pe lo quar to ano
con se cu ti vo do Prê mio Re cla me Aqui, na ca te- 
go ria Soft ware. Cri a da em 2017 pe lo Re cla me
Aqui, a ca te go ria lau reia a em pre sa do se tor que
pres ta o me lhor ser vi ço às de man das do con su- 
mi dor. Des de a cri a ção, a FS sem pre es te ve en tre
as Top 3. “Pa ra nós é uma gran de hon ra par ti ci- 
par no va men te des te que é um dos prin ci pais
prê mi os do se tor. Os usuá ri os nos co lo cam no
Top 3 das em pre sas que mais res pei tam e es cu- 
tam su as de man das e di fi cul da des.

Pra curtir

Em Im pe ra triz, o pro -
je to Re ci clar e Re cri ar
se rá aber to ao pú bli -
co nes ta ter ça-fei ra,
às 14h, por meio de
uma ex po si ção de ar -
te sa na to e ar re ca da -
ção de sa co las plás ti -
cas.

A ação é re a li za da
pe la Fun da ção da
Cri an ça e do Ado les -
cen te (Fu nac) em
par ce ria com o Shop -
ping Im pe ri al, e se -
gui rá até dia 19 de se -
tem bro, na Pra ça de
Even to do Shop ping,
no 2⁰ pi so.

Inau gu ra do há 15 di -
as, o sho wro om pron -
ta en tre ga dos col -
chões te ra pêu ti cos
Nip pon gel é o no vo
point pre fe ri do dos fi -
si o lo gis tas, car di o lo -
gis tas, mas so te ra -
peu tas, neu ro lo gis tas
e das pes so as que
que rem dor mir mais
e me lhor.

Os pro du tos Nip pon -
gel em São Luís tem
12 anos de ga ran tia,
as sis tên cia téc ni ca
lo cal e pós ven da rá -
pi da. Se gun do o ges -
tor da em pre sa, Ge -
ral do Gel, a Nip pon -
gel fa ci li ta mui to a
aqui si ção dos pro du -
tos, ten do in clu si ve
pla no pró prio de ven -
das.

A Net flix di vul gou, na
ma nhã des ta se gun -
da-fei ra, 14, o trai ler
de Os 7 de Chi ca go,
lon ga com ro tei ro e
di re ção de Aa ron
Sor kin, ven ce dor do
Os car por A Re de So -
ci al. Além dis so, a
pro du ção tam bém
ga nhou um pôs ter
ofi ci al.

São Luís, terça-feira, 15 de setembro de 2020

Da esquerda pra direita: 
Celso Gonçalo, diretor 

da FIEMA, Raimundo 
Coelho de Sousa, 

Presidente do Sebrae 
no Maranhão, Edilson 
Baldez, presidente da 

FIEMA, Ahirton Lopes, 
Diretor Regional do 

Senac, Antônio de 
Sousa Freitas, vice-

presidente do Sistema 
Fecomércio/SESC/Senac 

no Maranhão.

 Senac inaugura
 a  sua mais nova e 
moderna unidade 

educacional 
em Pinheiro

Desta vez, o município 

de Pinheiro recebe o Centro 

de Educação Profissional da 

Instituição, que pretende 

atender toda a região da Baixada 

Maranhense. A unidade 

contará com a gerência de 

Keyla Castro, pedagoga

 da Instituição.

Ahirton Lopes, Diretor Regional do Senac no Ma-
ranhão, e Rutineia Amaral Monteiro, Diretora Re-
gional do SESC no Maranhão
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VLI amplia volume de embarques de manganês no Terminal Portuário São Luís.
Empresa atinge marco histórico de exportações do minério

LU CI A NA GO MES Co or de na dor de au to ma ção

• Ní vel su pe ri or com ple to em en ge -
nha ria elé tri ca
• en ge nha ria elé tri ca
• en ge nha ria de pro du ção
• en ge nha ria me ca trô ni ca
• en ge nha ria de con tro le e au to ma -
ção
• en ge nha ria in dus tri al
• En ge nha ria de Pro du ção
• Sis te mas de In for ma ção
• En ge nha ria de Com pu ta ção
• Ex pe ri ên cia em ges tão e li de ran ça
de equi pe
• In glês avan ça do
• Co nhe ci men tos de ins tru men ta ção
(me di ção, gran de zas, atu a do res, ca li -
bra ção, etc)

Téc ni co es pe ci a li za do em
ma nu ten ção

• Cur so Téc ni co Com ple to em Me câ -
ni ca ou Ele tro me câ ni ca
• CFT Ati vo
• Co nhe ci men to em ins pe ção de es -
tru tu ras em equi pa men tos por tuá ri -
os, tais co mo cor rei as trans por ta do -
ras, re cu pe ra do ras, em pi lha dei ras, vi -
ra do res de va gões, gal pões e car re ga -
do res de na vio
• Ex pe ri ên cia em en sai os não des tru -
ti vos
• Co nhe ci men to em lei tu ra e in ter -
pre ta ção de de se nhos téc ni cos
• Ex pe ri ên cia em li de rar pe que nas
equi pes
• Co nhe ci men to em SAP

TERMINAL PORTUÁRIO  SÃO LUÍS

Embarques de
manganês  ampliados

A
VLI, com pa nhia de so lu ções 
lo gís ti cas que in te gra ter mi- 
nais, fer ro vi as e por tos, aca ba 
de am pli ar o vo lu me de re- 

mes sas de man ga nês pa ra mer ca dos 
ex ter nos por meio do Ter mi nal Por- 
tuá rio São Luís (TPSL), no Ma ra nhão. 
A em pre sa efe tu ou re cen te men te o 
em bar que de 70.600 to ne la das de 
man ga nês, pro ve ni en tes do es ta do do 
Pa rá, com des ti no à Chi na, su pe ran do 
o vo lu me his tó ri co de en vi os do mi né- 
rio efe tu a dos pe la com pa nhia.

Com a am pli a ção da ca pa ci da de de 
em bar que, o trans por te de man ga nês 
que, até en tão, era re a li za do por na vi- 
os car guei ros da clas se Su pra max, ap- 
tos a des lo car en tre 50 mil e 60 mil to- 
ne la das de car ga, pas sa a ser fei to com 
em bar ca ções da clas se Pa na max, de 
mai or por te e qua li fi ca dos a mo vi- 
men tar mais de 70 mil to ne la das de 
car ga. É a pri mei ra vez que a VLI re a li- 
za ope ra ções de na vi os Pa na max pa ra 
o trans por te de mi né rio de man ga nês 
des de o iní cio de su as ope ra ções, em 
2010. A mo vi men ta ção do pro du to até 
o

Ter mi nal Por tuá rio São Luís é re a li- 
za da atra vés da in te gra ção com a fer- 
ro via, a par tir do mu ni cí pio de Ma ra- 
bá-PA.

O au men to do vo lu me de re mes sas 
de man ga nês – ma te ri al es sen ci al na 
fa bri ca ção de li gas me tá li cas, co mo 
fer ro-man ga nês, usa das na pro du ção 
de aço – pa ra o ex te ri or evi den cia a 
efi ci ên cia do ter mi nal, ope ra ci o na li- 
za do pe la VLI no Por to de Ita- 
qui. “Nos so ob je ti vo é con so li dar o 
Ter mi nal Por tuá rio São Luís tam bém 
co mo re fe rên cia pa ra o em bar que de 
Mi né rio de Man ga nês. Em con so nân- 
cia com o po der pú bli co e com o em- 
pre sa ri a do re gi o nal, que re mos ex plo-

So bre o Ter mi nal Por tuá- 
rio São Luís

So bre a VLI

COM EXPANSÃO, MAIS DE 70 MIL TONELADAS DE CARGAS PODEM SER MOVIMENTADAS

rar ca da vez mais as po ten ci a li da des 
da nos sa so lu ção in te gra da (Ter mi- 
nal-Fer ro via-Por to), ge ran do efi ci ên- 
cia, cri an do e com par ti lhan do mais 
va lor com os nos sos cli en tes”, des ta ca 
Di e go Za nel la, ge ren te-ge ral Co mer- 
ci al da VLI.

Si tu a do na ca pi tal ma ra nhen se, o 
Ter mi nal Por tuá rio São Luís pos sui 
van ta gem com pe ti ti va de vi do à sua 
lo ca li za ção es tra té gi ca, pró xi ma da 
ro ta com a Eu ro pa e os Es ta dos Uni- 
dos. Além do man ga nês, o ter mi nal é 
res pon sá vel pe lo en vio de so ja, mi lho 
e fer ro gu sa pa ra ou tros mer ca dos.

A VLI tem o com pro mis so de con- 

tri buir pa ra a trans for ma ção da lo gís- 
ti ca no país, por meio da in te gra ção 
de ser vi ços em por tos, fer ro vi as e ter-
mi nais. A em pre sa en glo ba as fer ro vi-
as Nor te Sul (FNS) e Cen tro-Atlân ti ca 
(FCA), além de ter mi nais in ter mo- 
dais, que unem o car re ga men to e o 
des car re ga men to de pro du tos ao 
trans por te fer ro viá rio, e ter mi nais 
por tuá ri os si tu a dos em ei xos es tra té- 
gi cos da cos ta bra si lei ra, tais co mo em 
San tos (SP), São Luís (MA) e Vi tó ria 
(ES). Es co lhi da co mo uma das 150 
me lho res em pre sas pa ra se tra ba lhar 
pe la re vis ta Vo cê S/A pe los úl ti mos 
cin co anos e a pri mei ra co lo ca da do 
seg men to de Lo gís ti ca e Trans por te 
em 2019, a VLI trans por ta as ri que zas 
do Bra sil por ro tas que pas sam pe las 
re giões Nor te, Nor des te, Su des te e 
Cen tro-Oes te.

SÃO LUÍS

Vale abre novas vagas de emprego

A EMPRESA VALE PROCURA PROFISSIONAIS PARA AS FUNÇÕES DE COORDENADOR DE AUTOMAÇÃO E TÉCNICO EM MANUTENÇÃO

A Va le anun ci ou, atra vés da pla ta- 
for ma lin ke din, a aber tu ra de no vas
va gas de em pre go em São Luís.

A em pre sa pro cu ra pro fis si o nais
pa ra as fun ções de co or de na dor de
au to ma ção e téc ni co em ma nu ten- 
ção. Os in te res sa dos nas va gas de vem
fa zer ins cri ções se rão ape nas pe la in- 
ter net.

Ins cri ções
No mo men to da ins cri ção o can di- 

da to de ve pre en cher os re qui si tos, se- 
le ci o nan do a fun ção que de se ja con- 
cor rer.

Após se le ci o nar, vo cê é di re ci o na do
pa ra uma no va pá gi na on de de ve de- 
po si tar o seu cur rí cu lo on li ne.

Re qui si tos
Re qui si tos

Con fi ra as va gas pre vis tas:

FEMINICÍDIO

Homem faz esposa de
refém e a esfaqueia

O SUSPEITO MORREU AO SER BALEADO EM AÇÃO POLICIAL

Na ma dru ga da do úl ti mo sá ba do (12), uma mu lher foi
es fa que a da, após ter si do man ti da co mo re fém den tro
de ca sa pe lo ma ri do, no bair ro Vi la No va, em Im pe ra triz.

De acor do com in for ma ções da po lí cia, o sus pei to es- 
fa que ou a mu lher e man te ve ela pre sa den tro de ca sa,
man ten do-a re fém. A Po lí cia foi aci o na da e che ga ram
no lo cal com re for ços. Exis tiu uma ne go ci a ção mas o
sus pei to não ce deu.

Se gun do a po lí cia, ao en tra rem na re si den cia foi vis to
o sus pei to em ci ma da es po sa efe tu an do vá ri os gol pe de
fa ca so bre ela. Sem exi to na ne go ci a ção a po li cia in ter- 
viu di an te do uso da for ça, que le vou o sus pei to à óbi to.

A ví ti ma foi so cor ri da, mas aca bou não re sis tin do e
mor reu na am bu lân cia do Ser vi ço de Aten di men to Mó- 
vel de Ur gên cia (Sa mu).

O sus pei to já ti nha pas sa gem pe la po lí cia por fe mi ni- 
cí dio. O ca so se gue sen do in ves ti ga do pe la De le ga cia de
Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (DHPP).

CONCURSO DO IBGE

Governo autoriza
seletivo com 6,5 mil
vagas

AS VAGAS SÃO PARA AGENTES DE PESQUISA E SUPERVISORES

O Go ver no Fe de ral au to ri zou a aber tu ra de pro ces so
se le ti vo pa ra o Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís- 
ti ca (IB GE) pa ra 6.500 va gas tem po rá ri as.

O edi tal pa ra aber tu ra da ins cri ção se rá di vul ga do nos
pró xi mos 6 me ses e o pra zo de du ra ção de con tra tos de- 
ve rá ser de 1 ano, po den do ser pror ro ga do.

As va gas são pa ra agen tes de pes qui sa e pa ra su per vi- 
so res, com con tra ta ção pa ra 2021. “Os pro fis si o nais de
que tra ta o ca put po de rão ser con tra ta dos a par tir de ja- 
nei ro de 2021 pa ra ope ra ci o na li za ção das pes qui sas
per ma nen tes de na tu re za es ta tís ti ca e ge o ci en tí fi ca do
IB GE”, Diá rio Ofi ci al da União.

São Luís, terça-feira, 15 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Unidade móvel de atendimento estará na capital maranhense estacionada na Praça
Maria Aragão, no Centro de São Luís, com atendimento das 8h às 13h

DÍVIDAS

Caminhão de negociação
está na Maria Aragão

Cam pa nha Vo cê no Azul

A
té a pró xi ma sex ta-fei ra (18), 
os cli en tes da Cai xa Econô mi- 
ca Fe de ral (CEF) de São Luís, 
te rão a opor tu ni da de de li- 

qui dar su as dí vi das, com des con tos 
es pe ci ais, di re ta men te no Ca mi nhão 
Vo cê no Azul. A uni da de mó vel de 
aten di men to es ta rá na ca pi tal ma ra- 
nhen se es ta ci o na da na Pra ça Ma ria 
Ara gão, na Rua Ba rão de Ita pa ri, no 
Cen tro de São Luís, com aten di men to 
das 8h às 13h.

A Vo cê no Azul abran ge 3 mi lhões 
de pes so as fí si cas e 359 mil em pre sas 
em to do Bra sil, sen do que mais da 
me ta de dos cli en tes pos su em dí vi das 
de até R$ 3 mil. O pú bli co al vo é com- 
pos to por cli en tes que es te jam com 
dí vi das ven ci das no mon tan te en tre

Ca nais de aten di men to

O CAMINHÃO DA CAIXA ESTÁ NA PRAÇA MARIA ARAGÃO ATÉ A PRÓXIMA SEXTA-FEIRA

R$ 50 e R$ 5 mi lhões.
As con di ções va ri am con for me a 

mo da li da de de cré di to con tra ta da e o 
pe río do de atra so. Os des con tos pa ra 
pa ga men to à vis ta po dem che gar até a 
90% do va lor da dí vi da.

Pa ra re ne go ci ar a dí vi da não é pre- 
ci so nem sair de ca sa. A Cai xa co lo ca à 
dis po si ção de seus cli en tes di ver sos 
ca nais re mo tos.

O cli en te po de re ne go ci ar seu con- 
tra to pe lo What sApp no nú me ro 0800 
726 0104, op ção 3; pe lo te le fo ne no 
nú me ro 0800 726 8068, op ção 8, ou 

pe lo si te http://www.cai xa.gov.br/ne- 
go ci ar.

Além dis so, uma no vi da de da cam-
pa nha é que, além de po der con tar 
com to da a re de de agên ci as do ban co, 
os cli en tes tam bém en con tram os be-
ne fí ci os da cam pa nha Vo cê no Azul 
nas uni da des lo té ri cas pa ra va lo res 
até R$ 2 mil. Bas ta in for mar o CPF pa-
ra pa gar a dí vi da.

Quem pre fe rir, po de so li ci tar aten-
di men to pe las re des so ci ais do ban co. 
As con di ções es tão dis po ní veis tam- 
bém pe lo Twit ter (twit ter.com/cai xa) 
e pe lo Mes sen ger do Fa ce bo ok (fa ce- 
bo ok.com/cai xa).

TRAGÉDIA

Caminhoneiro morre
esmagado pela carga

TRATOR CAIU SOBRE A CABINE DO CAMINHÃO NA BR-222

PRF

Na ma nhã do úl ti mo do min go (13), por vol ta das
10h20, na BR-222, em Açai lân dia, ci da de dis tan te cer ca
de 568 km da ca pi tal ma ra nhen se, um ca mi nhão do ti po
pran cha, que trans por ta va um tra tor, que saiu da pis ta
cur va, na al tu ra do Km 652.

A car ga trans por ta da se des lo cou pa ra a ca bi ne do ca- 
mi nhão, dei xan do o con du tor Wal la ce Nas ci men to Cas- 
tro, de 34 anos, pre so às fer ra gens, vin do a óbi to no lo cal.

Se gun do a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF), foi ne- 
ces sá rio a pre sen ça de uma guar ni ção do cor po de Bom- 
bei ros, que uti li zou o de sen car ce ra dor pa ra a re ti ra da do
cor po.

A PRF in ves ti ga o mo ti vo que oca si o nou a saí da de
pis ta do ca mi nhão, não sen do des car ta da a pos si bi li da- 
de de ve lo ci da de in com pa tí vel pa ra o lo cal.

CAXIAS

PMs desarmam bomba em aeroporto

O ARTEFATO EXPLOSIVO FOI DESARTICULADO PELA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE DE CAXIAS

No úl ti mo sá ba do (12), por vol ta das
9h30, a Po lícia Mi li tar re ce beu uma de nún- 
cia de um ob je to se me lhan te a uma bom- 
ba, en con tra do na pis ta do ae ro por to, lo ca- 
li za da no bair ro São Fran cis co, em Ca xi as.

O Gru po de Ope ra ções Es pe ci ais (GOE),
do 2º BPM, foi aci o na do e ao che ga rem ao
lo cal, com pro va ram a ve ra ci da de da de- 
nún cia.

Os po li ci ais do GOE ini ci a ram o pro to- 
co lo de ações, re a li za ram o iso la men to da

área, aná li se e de sar ti cu la ção do ar te fa to,
ado tan do os pro ce di men tos de se gu ran- 
ça. “A equi pe do Gru po de Ope ra ções Es pe- 
ci ais é com pos ta por po li ci ais que pos su em
um trei na men to es pe cí fi co pa ra aten der
ocor rên ci as de mai or com ple xi da de e al to
ris co, on de se faz ne ces sá ria a in ter ven ção
com co nhe ci men to téc ni co di fe ren ci a do.
Ca be res sal tar que a ação de de sar ti cu la ção
do ar te fa to foi exi to sa e não hou ve fe ri dos,”
des ta ca o Ma jor Da ni el Krai es ki Pi res La- 
ges, Co man dan te do 2º BPM.

Ca be res sal tar que a ação de

de sar ti cu la ção do ar te fa to

foi exi to sa e não hou ve

fe ri dos

BR-010

Motociclista morre em acidente

CONDUTOR DO GOL, DE COR VERMELHA, FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE NA BR-010

Um gra ve aci den te, na ma nhã do úl ti- 
mo do min go, na BR-010, no km 239.7, no
mu ni cí pio de Da vi nó po lis, uma co li são
tra sei ra en vol ven do um car ro e uma mo to
aca bou dei xan do uma ví ti ma com le sões
fa tais.

Os veí cu los en vol vi dos fo ram um VW
Gol 1.0, de cor ver me lha, con du zi do por
um jo vem de 23 anos, acom pa nha do pe lo
pas sa gei ro de 18 anos, e uma Hon da NXR-
150 Bros ES, tam bém de cor ver me lha,
que era con du zi da por um ho mem de 45
anos, ví ti ma fa tal do aci den te.

De acor do com a Po lí cia Ro do viá ria Fe- 
de ral (PRF) e com ba se na aná li se dos ves- 
tí gi os iden ti fi ca dos, foi cons ta ta do que
am bos tran si ta vam no sen ti do cres cen te
da ro do via, quan do, ao ten tar re a li zar ul- 
tra pas sa gem, o Gol co li diu vi o len ta men te
con tra a tra sei ra da mo to.

Após o im pac to, am bos os veí cu los saí- 
ram da pis ta. O mo to ci clis ta mor reu com
o im pac to. Uma vi a tu ra da Po lí cia Mi li tar
que pas sa va pe lo lo cal aci o nou o Ser vi ço
de Aten di men to Mó vel de Ur gên cia (Sa- 
mu).

Se gun do a PRF, o mo to ci clis ta pre pa ra- 
va-se pa ra en trar na Fa zen da Ba na nal, on- 
de tra ba lha va, si tu a da cer ca de 70 me tros
do lo cal do aci den te.

O con du tor do Gol foi con vi da do a re a- 
li zar o tes te do etilô me tro, mas se re cu sou,
afir man do ter in ge ri do be bi da al coó li ca
du ran te a noi te.

Ele apre sen ta va odor etí li co e olhos ver- 
me lhos quan do a equi pe PRF che gou ao
lo cal.

O mo to ris ta do Gol, de cor ver me lha,
foi en ca mi nha do ao plan tão cen tral da
Po lí cia Ci vil em Im pe ra triz, pa ra se rem to- 
ma das as me di das ca bí veis.

São Luís, terça-feira, 15 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os torcedores podem voltar aos estádios de São Luís para os jogos finais do centenário
Campeonato Maranhense de Futebol. A definição está sendo analisada pela FMF

Ti me mis to

NAS FINAIS

FMF estuda volta do
torcedor aos estádios
NERES PINTO

Pú bli co re du zi do

A
vol ta dos tor ce do res aos es tá- 
di os de São Luís po de acon te- 
cer nos jo gos fi nais do cen te- 
ná rio Cam pe o na to Ma ra- 

nhen se de Fu te bol Pro fis si o nal (Tro- 
féu Ni co lau Du ai li be Ne to).Um es tu- 
do, nes se sen ti do es tá sen do fei to pe la 
Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol 
(FMF), que con ta com o apoio dos 
clu bes. A de ci são fi ca rá na de pen dên- 
cia  de uma de ci são das au to ri da des 
sa ni tá ri as.

A in for ma ção foi pres ta da on tem à 
tar de a O Im par cial pe lo vi ce-pre si- 
den te de Com pe ti ções da Fe de ra ção 
Ma ra nhen se de Fu te bol (FMF),  Hans 
Ni na. “Es tá sen do es tu da da  a pos si bi- 
li da de. Se rá con fec ci o na do um pro to- 
co lo e sub me ti do às au to ri da des sa ni- 
tá ri as”, adi an tou.

Hans, po rém, mes mo sa ben do que 
a re a ber tu ra do Es tá dio Cas te lão é um 
an seio do tor ce dor,  ain da tem cau te la 
so bre a apro va ção da me di da. “Só se rá 
per mi ti do, se li be ra do, ob vi a men te, e 
den tro dos pa drões de se gu ran ça sa- 
ni tá ria”, re su miu.

O vi ce-pre si den te de Com pe ti ções 
da Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol 
não adi an tou qual se rá o nú me ro má- 
xi mo de in gres sos a se rem dis po ni bi li- 
za dos nos jo gos, mas co mo o Cas te lão 
tem uma ca pa ci da de pa ra re ce ber 40 
mil tor ce do res, dez por cen to (4.000) 
se ri am ra zoá veis pa ra guar da do dis- 
tan ci a men to. Es sa é a opi nião ge ral 
dos di ri gen tes de clu bes.

En tre os ar gu men tos que se rão 
apre sen ta dos pa ra jus ti fi car o pe di do 
da vol ta dos tor ce do res es tá a re du ção

Rio de Ja nei ro
Ale ma nha

A VOLTA AOS ESTÁDIOS NA CAPITAL PODE ACONTECER EM BREVE, DE ACORDO COM A FMF

sig ni fi ca ti va do re gis tro de no vos ca- 
sos de pes so as vi ti ma das pe la co vid-
19 na ca pi tal do Ma ra nhão e no in te ri- 
or do es ta do. A si tu a ção, no mo men to 
é da da ofi ci al men te co mo es tan do em 
fa se de cres cen te.

A Pre fei tu ra do Rio de Ja nei ro vem 
de ba ten do a vol ta das tor ci das nos es- 
tá di os de fu te bol da ci da de. A FERJ já 
se reu niu com o pre fei to e co lo cou na 
me sa vá ri os as sun tos. O prin ci pal de- 
les: a não obri ga to ri e da de.

O clu be que ti ver o man do e não 
qui ser abrir as por tas ao pú bli co não 
se rá obri ga do a fa zê-lo.

A pre fei tu ra quer abrir os por tões 
dos es tá di os já a par tir de ou tu bro e 

Cri vel la tem em Cláu dio Cas tro, go- 
ver na dor em exer cí cio des de o afas ta- 
men to de Wil son Wit zel, um gran de 
apoio. Na úl ti ma sex ta (11), o pre fei to 
anun ci ou a vol ta dos ci ne mas e te a- 
tros com 50% da ca pa ci da de e fa lou 
so bre a vol ta da tor ci da nos jo gos.

Na Ale ma nha, os es tá di os já fo ram  
au to ri za dos a re ce be rem pú bli co li- 
mi ta do nos es tá di os em meio a pan- 
de mia do co ro na ví rus.

Há di fe ren tes re gu la men ta ções sa-
ni tá ri as en tre re giões. Al guns clu bes 
pe que nos, no en tan to, abri ram mão 
do di rei to de re ce ber tor ce do res, ob vi- 
a men te, con tra equi pes cha ma das 
gran des.

SEMIFINAL DO ESTADUAL

Léo Condé, liberado, vai lançar mistão

COM A VANTAGEM OBTIDA NO PRIMEIRO JOGO, HÁ UMA TENDÊNCIA MUITO FORTE DE SEREM POUPADOS TITULARES DO TRICOLOR

O Sam paio Cor rêa já po de rá con tar
com a pre sen ça do téc ni co Léo Con dé
na ori en ta ção do ti me que vai  en trar

em cam po pe la se mi fi nal do Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se, ama nhã, con tra o
Ju ven tu de, no Es tá dio Cas te lão. O re- 
sul ta do da con tra pro va foi di vul ga do
on tem à tar de e deu ne ga ti vo. O exa- 
me, ha via si do da do, an te ri or men te,
co mo “in con clu si vo”, e so men te che- 
gou ao co nhe ci men to do clu be du as
ho ras an tes do jo go de sá ba do con tra
o Ope rá rio-PR,  afas tan do o pre pa ra- 
dor do con ta to com os atle tas e mem- 
bros da co mis são téc ni ca. O au xi li ar
Re na ti nho foi quem co man dou o ti me
di an te dos pa ra na en ses.

Ain da ocu pan do uma das úl ti mas

co lo ca ções na Sé rie B do Cam pe o na to
Bra si lei ro (19ª), o Sam paio Cor rêa
“mu da o chip” ou tra vez pa ra o Es ta- 
du al on de dis pu ta uma va ga pa ra a fa- 
se fi nal. As mu dan ças, des ta vez, atin- 
gem tam bém a equi pe que vai co me- 
çar a par ti da di an te do Ju ven tu de.

Com a van ta gem ob ti da por oca- 
sião da dis pu ta do pri mei ro jo go, 
quan do ven ceu por 4 a 0 na ca sa do
ad ver sá rio,  há uma ten dên cia mui to
for te de se rem pou pa dos vá ri os ti tu la- 
res do Tri co lor. Uma al te ra ção for ça da
se rá a au sên cia do go lei ro Gus ta vo,
que so freu le são mus cu lar na par ti da
di an te do Ope rá rio-PR. O tem po de
afas ta men to do atle ta pa ra o de vi do
tra ta men to se rá anun ci a do nes ta ter- 
ça-fei ra. Ne guett de ve vol tar ao ban co
de re ser vas e ce der o lu gar a João Ga- 

bri el, que já es tá re cu pe ra do da Co vi-
19. Por não es ta rem ins cri tos no Es ta- 
du al, Joé cio (za guei ro) e Pi men ti nha
(ata can te) es tão fo ra de co gi ta ção. É
cer ta a vol ta da du pla cen tral de za ga
for ma da por Flá vio Bo a ven tu ra e Pau- 
lo Sér gio. Nas de mais po si ções, ou tros
atle tas que ti ve ram pou cas opor tu ni- 
da des tam bém de ve rão en trar no ti- 
me, no ta da men te no meio de cam po.
Tu do fi ca rá de fi ni do no trei na men to
de ho je.

Após a par ti da de ama nhã (quar ta-
fei ra),  o Sam paio faz ape nas um trei-
no na quin ta-fei ra e na sex ta pe la ma-
nhã a de le ga ção se gue pa ra Flo ri a nó- 
po lis-SC, lo cal da pró xi ma par ti da pe- 
la Se gun do na, con tra o Avaí. Es te jo go
se rá dis pu ta do às 11h da ma nhã de
do min go. (N.P)

NBA

Leandrinho anuncia
aposentadoria

LEANDRINHO VAI FAZER PARTE DA COMISSÃO DOS WARRIORS

Le an dri nho não vai mais jo gar bas que te. O cam peão
da NBA in for mou sua apo sen ta do ria das qua dras e
anun ci ou que in te gra rá a co mis são téc ni ca do Gol den
Sta te War ri ors na pró xi ma tem po ra da.

A no tí cia foi pos ta da pe lo ago ra ex-jo ga dor. Ele acei- 
tou o con vi te de Ste ve Kerr pa ra tra ba lhar no de sen vol vi- 
men to de atle tas e já es tá em um camp nos Es ta dos Uni- 
dos. A fran quia já fez o co mu ni ca do ofi ci al em su as re- 
des so ci ais. “Não sei di zer o mo men to exa to que o bas- 
que te en trou na mi nha tra je tó ria, mas há mais de 20
anos mi nha vi da gi ra em tor no da bo la la ran ja. Qual quer
atle ta de al to ren di men to sa be do que es tou fa lan do,
mas pa ra a gran de mai o ria das pes so as é im por tan te ex- 
pli car que is so sig ni fi ca abrir mão de mui ta coi sa por
mui to tem po, es co lhas di fí ceis, sa cri fí ci os… um pre ço
sal ga do que é pa go pe lo gos to do ce da vi tó ria”, es cre veu
Le an dri nho.

Le an dri nho fez car rei ra de su ces so na NBA. Além do
anel de cam peão con quis ta do com o Gol den Sta te War- 
ri ors na tem po ra da 2014/2015, ele ga nhou o prê mio in- 
di vi du al de me lhor sex to ho mem atu an do pe lo Pho e nix
Suns, em abril de 2007. Fo ram 850 jo gos na li ga ame ri ca- 
na de bas que te, além de mais de 100 par ti ci pa ções com
a ca mi sa da se le ção bra si lei ra. Dis pu tou qua tro Co pas
do Mun do e dois Jo gos Olím pi cos. Ate o ano pas sa do,
de fen deu o Mi nas e foi o mai or pon tu a dor do NBB. Ago- 
ra, ele par te pa ra ou tro de sa fio, no va men te nos Es ta dos
Uni dos. “Es tou pron to pa ra um no vo co me ço, uma no va
ca mi nha da, de no vo com a bo la la ran ja nas mãos. A
tran si ção se rá rá pi da, co mo sem pre foi. É uma enor me
ale gria anun ci ar meu re tor no ao Gol den Sta te War ri ors,
co mo Player Men tor Co a ch”, con tou ele.

NA VILA

Santos tem novos
inscritos na Libertadores

RANIEL VOLTA, MAS NÃO ESTÁ GARANTIDO NA ESCALAÇÃO

De pois de em pa tar em 2 a 2 com o São Pau lo, o San tos
se re a pre sen tou no CT Rei Pe lé no úl ti mo do min go. A
prin ci pal no vi da de foi a vol ta do ata can te Ra ni el à ro ti na
do elen co de pois de cum prir 10 di as de qua ren te na por
cau sa do no vo co ro na ví rus. O Pei xe tam bém di vul gou a
lis ta atu a li za da de jo ga do res ins cri tos na Li ber ta do res.

Ape sar de ter vol ta do ao CT Rei Pe lé nes te do min go,
Ra ni el ain da não es tá ga ran ti do no jo go de ho je, ter ça-
fei ra, às 21h30, con tra o Olim pia, do Pa ra guai, na Vi la
Bel mi ro. O jo ga dor re a li zou o tes te e aguar da o re sul ta do
pa ra sa ber se já es tá li vre da Co vid-19.

Em con tra par ti da, o téc ni co Cu ca já sa be to dos os ou- 
tros jo ga do res que es ta rão à sua dis po si ção di an te do
Olim pia. O San tos atu a li zou a lis ta de ins cri tos na Li ber- 
ta do res, ago ra com os za guei ros Alex e Wag ner Le o nar- 
do, os mei as An der son Ce a rá, Ga bri el Pi ra ni e Lu cas
Lou ren ço e o ata can te Lu cas Bra ga.

Os ti tu la res do San tos no clás si co di an te do São Pau lo
re a li za ram ape nas um tra ba lho re ge ne ra ti vo no do min- 
go, en quan to os re ser vas trei na ram em cam po re du zi do.
O Pei xe ain da trei nou on tem de olho na par ti da con ta o
Olim pia.

São Luís, terça-feira, 15 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Espaço que é composto  pela Praça João Lisboa, Rua de Nazaré e entorno, recebeu de
volta o busto do frei Carlos Olearo e o relógio, cartões-postais da capital

CON JUN TO AR QUI TETÔ NI CO

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Largo do Carmo recebe
monumentos restaurados 

D
ois mo nu men tos his tó ri cos 
do Lar go do Car mo, o re ló- 
gio e o bus to do frei Car los 
Ole a ro, que ha vi am si do re- 

ti ra dos pe la Pre fei tu ra de São Luis pa- 
ra res tau ra ção, vol ta ram a ocu par 
seus lu ga res no lo gra dou ro que pas sa 
por am pla re for ma re a li za da pe la Pre- 
fei tu ra por meio do pro gra ma São 
Luís em Obras.

Ou tra obra que es ta va em re pa ro é 
a es tá tua de João Lis boa, que de vi do 
ao ta ma nho e pe so, foi res tau ra da no 
pró prio can tei ro de obras. To dos es tes 
mo nu men tos es tão, ago ra, pro te gi dos 
por lo nas plás ti cas, en quan to é fi na li- 
za do o res tan te dos ser vi ços. A obra, 
que com pre en de ain da a re for ma da 
Pra ça João Lis boa, Rua de Na za ré e 
en tor no, con ta com a par ce ria do Ins- 
ti tu to de Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís- 
ti co Na ci o nal (IPHAN) e se rá mais um 
pre sen te da ges tão do pre fei to Edi val- 
do Ho lan da Ju ni or pa ra po pu la ção e 
pa ra a ci da de que, no úl ti mo dia 08, 
com ple tou 408 anos.

“O Cen tro de São Luís re ce be o mai- 
or in ves ti men to da sua his tó ria. Na re- 
gião es ta mos re a de quan do e mo der- 
ni zan do es pa ços pú bli cos de ex tre ma 
im por tân cia pa ra a ci da de, o tu ris mo 
e a ge ra ção de ren da. Um exem plo é 
es ta área que com pre en de a Pra ça 
João Lis boa, Lar go do Car mo e a Rua 
de Na za ré, on de es tá sen do fei to um 
tra ba lho am plo de re for ma e de res- 
tau ra ção, co mo o fa mo so re ló gio em 
fren te à Igre ja do Car mo, que ha via si- 
do re ti ra do pa ra re pa ros e já es tá de 
vol ta ao seu lu gar, as sim co mo o bus to

MONUMENTOS RESTAURADOS SERÃO ENTREGUES APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS

do frei ca pu chi nho Car los Ole a ro. Em 
bre ve es ta re mos en tre gan do to da es ta 
área, to tal men te re for ma da, pa ra a ci- 
da de”, dis se o pre fei to Edi val do.

So bre o res tau ro do re ló gio, o pre si- 
den te do Ins ti tu to Mu ni ci pal da Pai sa- 
gem Ur ba na (Im pur), Fá bio Hen ri que 
Car va lho, dis se que pre fei to Edi val do 
vai de vol ver pa ra a po pu la ção, um re- 
ló gio to tal men te re qua li fi ca do que 
pas sa a com por o no vo ce ná rio do 

Lar go do Car mo. Ele pon tou que até o 
fi nal da se ma na se rá con cluí da a 
mon ta gem do re ló gio, que ago ra ga- 
nha no vos ele men tos pa ra di na mi zar 
o seu fun ci o na men to. “O no vo ma qui- 
ná rio con tem pla des de o pon tei ro, 
nu me ra ção, pas san do pe la com po si- 
ção dos qua dros la te rais, e fi nal men te 
o fun ci o na men to que se rá com a tec- 
no lo gia Tok Mes tre, ou se ja, fun ci o na- 
men to elé tri co e ba te ria”, com ple tou.

Relógio da João Lisboa foi todo recuperado

APÓS VÁRIOS ANOS SEM FUNCIONAR O RELÓGIO  DA PRAÇA JOÃO LISBOA NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS FOI RESTAURADO 

No lo cal das obras, já fo ram con- 
cluí dos boa par te dos ser vi ços co mo a
re cu pe ra ção do pi so em mo sai co de
pe dras de can ta ria, bem co mo o no vo
pi so do pe rí me tro das pra ças, que
ago ra é de gra ni li te (ti po de con cre to
de al ta re sis tên cia) e es tá pas san do
por pro ces so de po li men to, nes ta se- 
ma na.

Tam bém já foi con cluí da a ins ta la- 
ção dos pos tes de ilu mi na ção, que re- 
cu pe ra ram as for mas ori gi nais, fei tas
de fer ro fun di do, de vol ven do as ca- 
rac te rís ti cas his tó ri cas do lo gra dou ro.
Os ban cos de ma dei ra e os de con cre- 
to fo ram re cu pe ra dos e com põem o
am bi en te da pra ça. No as pec to pai sa- 
gís ti co, já foi re plan ta da a gra ma dos
can tei ros cen trais e no en tor no da es- 
tá tua de João Lis boa.

On tem (14), as equi pes da Pre fei tu- 
ra tra ba lha vam na re cu pe ra ção do pa- 
vi men to de pa ra le le pí pe dos das vi as
no en tor no da Pra ça João Lis boa, is to
é, o tre cho da Rua do Sol que vai da
fren te do Te a tro Arthur Aze ve do até a
es qui na do pré dio dos Cor rei os. Da
mes ma for ma es tá ocor ren do no tre- 
cho da Rua do Egi to, ao la do da agên- 
cia da Cai xa, as sim co mo no tre cho da
Rua de Na za ré que li ga a Pra ça João

Lis boa à Pra ça Be ne di to Lei te.

Com mais de 12 mil me tros qua dra- 
dos de área, o es pa ço que com pre en- 
de a Pra ça João Lis boa, Lar go do Car- 
mo e Rua de Na za ré é uma as re giões
mais an ti gas da ci da de e foi pal co de
im por tan tes even tos da his tó ria de
São Luís. A re for ma es tru tu ral que es- 
tá ocor ren do no lo gra dou ro in cluiu,
ain da, to da re de elé tri ca, hi dráu li ca e
as ga le ri as pa ra es co a men to da água
das chu vas, no vas lu mi ná ri as, li xei ras
e ban cos. O con jun to tam bém es tá ga- 
nhan do no va si na li za ção tu rís ti ca e
pla cas con tan do a his tó ria do es pa ço
e dos mo nu men tos que o com põem.

“To dos os in ves ti men tos fei tos até
ago ra, fru tos da par ce ria das ações da
Pre fei tu ra com o IPHAN, têm ob ti do
su ces so e os re sul ta dos es tão à mos- 
tra. Além do tra ba lho que es tá sen do
re a li za do na re vi ta li za ção do Lar go do
Car mo e Pra ça João Lis boa, há tam- 
bém as ações que ocor re ram an te ri or- 
men te, co mo a re a de qua ção da Rua
Gran de, Pra ça De o do ro e do Pan te on,
en tre ou tras. Im por tan te lem brar que
to das es tas obras es tão sen do exe cu- 

ta das ob ser van do-se os as pec tos da
pre ser va ção do pa trimô nio ar qui tetô- 
ni co ori gi nal, har mo ni zan do-se com
as ne ces si da des atu ais de mo bi li da de
e aces si bi li da de pa ra pes so as com ca- 
pa ci da de de lo co mo ção li mi ta da co- 
mo ido sos e por ta do res de ne ces si da- 
des es pe ci ais”, des ta cou o su pe rin- 
ten den te do IPHAN no Ma ra nhão,
Mau rí cio Itapary.

A re cu pe ra ção da re gião cen tral de
São Luís é uma das pri o ri da des da
ges tão do pre fei to Edi val do Ho lan da
Ju ni or. No iní cio de agos to, a Pra ça da
Bí blia foi rei nau gu ra da após pas sar
por am pla re for ma. Ain da em agos to,
no dia 22, abrin do as co me mo ra ções
pe los 408 anos de São Luís, foi rei nau- 
gu ra do o Par que do Bom Me ni no. No
iní cio des te mês, tam bém co mo par te
das co me mo ra ções pe lo ani ver sá rio
da ci da de, foi rei nau gu ra do o Es tá dio
Mu ni ci pal Nho zi nho San tos.

Es tão em obras de re for ma, ain da, o
Mer ca do das Tu lhas e as pra ças da Mi-
se ri cór dia e da Sau da de, e a Fon te do
Bis po, que es tá sen do to tal men te ur-
ba ni za da. To das es tas obras se rão en-
tre gues até o fim do ano, mar can do os
408 anos de São Luís co mo um ano de
gran des obras en tre gues à ci da de.

SER VI ÇO:

OFICINAS ONLINE

Sensibilização musical
voltadas para bebês

TRABALHO É DIRECIONADO PARA  CRIANÇAS  BEM  PEQUENAS

O Nú cleo de Edu ca ção e Re la ci o na men to do Itaú Cul- 
tu ral in cre men tou ain da mais a ofer ta de pro gra ma ção
no si te da or ga ni za ção, des ti na da às cri an ças, e pas sa a
ofe re cer, nos di as 3, 10, 17 e 24 de ou tu bro (sá ba dos) ofi- 
ci nas de sen si bi li za ção mu si cal pa ra be bês, com Lu ci a- 
na Na gu mo. Ela é atu al men te di re to ra da área de mu si- 
ca li za ção in fan til e co or de na do ra pe da gó gi ca do pro je- 
to Mú si ca e Ci da da nia, da Es co la de Mú si ca de Jun di aí.
Es sa ini ci a ti va tem co mo guia o pra zer, pro pi ci an do um
tem po de qua li da de pa ra que be bês e fa mi li a res pos sam
brin car jun tos. Lu ci a na pro põe uma in te ra ção bas tan te
in ti ma, que pro por ci o na o es trei ta men to dos vín cu los e
a cri a ção de um es pa ço afe ti vo, de tro cas e apren di za do
lú di co.

To dos os sá ba dos, ha ve rá dois en con tros dis tin tos,
um às 9h e ou tro às 10h, ca da um com meia ho ra de du- 
ra ção e ca pa ci da de pa ra até cin co be bês e seus pais ou
acom pa nhan tes. As ins cri ções pa ra as du as pri mei ras
ofi ci nas, re a li za das nos di as 3 e 10, abrem no dia 16 de
se tem bro (quar ta-fei ra). Pa ra os dois sá ba dos se guin tes,
di as 17 e 24, elas fi cam dis po ní veis a par tir do dia 30 de
se tem bro (quar ta-fei ra) e de vem ser fei tas pe lo si te
https://www.itau cul tu ral.org.br/. A ati vi da de é vol ta da
pa ra be bês de até dois anos, acom pa nha dos dos res pon- 
sá veis.

IC pa ra Cri an ças – As ati vi da des vol ta das as cri an ças
e su as fa mi li a res não pa ram por aí e con tem plam tam- 
bém, den tro da gra de do IC pa ra Cri an ças, vi vên ci as
mu si cais, às se gun das-fei ras; au las de cri a ção, às ter ças-
fei ras e quin tas-fei ras; dan ça, às quar tas-fei ras e do min- 
gos; te a tro, aos sá ba dos, e Ex pe di ção Bra si li a na, às sex- 
tas-fei ras. To das po dem ser aces sa das pe lo si te
www.itau cul tu ral.org.br.  e Youtube
www.youtube.com/itau cul tu ral   do Itaú Cul tu ral.

Luciana Feres Nagumo
vai ministrar as  oficinas 

LUCIANA FERES  É MUSICISTA E MULTINSTRUMENTISTA 

Lu ci a na Fe res Na gu mo ini ci ou os es tu dos de mú si ca
com a mãe, Jo set te Sil vei ra Mel lo Fe res. Es tu dou flau ta
do ce, pi a no, vi o lon ce lo e per cep ção mu si cal com di ver- 
sos pro fes so res, en tre eles, Tâ nia Lis boa, Cris ti na Ge ral- 
di ni, Mikhail Malt e Pa tri cia Mi che li ni.Se gra du ou, com
hon ra, em Pe da go gia, pe las Fa cul da des de Edu ca ção Pa- 
dre An chi e ta, no ano de 1991.  De 1990 a 2003, tra ba lhou
co mo pro fes so ra e co or de na do ra do cur so de mu si ca li- 
za ção in fan til da Es co la de Mú si ca de Jun di aí.

De 2004 a 2006, atu ou co mo pro fes so ra de mú si ca no
Re lais As sis tan tes Ma ter nel les, na Fran ça, e en tre 2007 e
2009 deu au las de mú si ca pa ra be bês, na ci da de de Al ca- 
lá de He na res, na Es pa nha.  Atu al men te é di re to ra da
área de mu si ca li za ção in fan til e co or de na do ra pe da gó- 
gi ca dos pro je tos Mú si ca e Ci da da nia, da Es co la de Mú- 
si ca de Jun di aí, e mi nis tra cur so de for ma ção pa ra pro- 
fes so res. Com a pro gra ma ção sus pen sa des de o dia 17
de mar ço em ra zão da pan de mia do co ro na ví rus, o Itaú
Cul tu ral tem in ten si fi ca do a pro du ção de ma te ri ais pen- 
sa dos pa ra to da a fa mí lia, am pli an do a pro du ção de
con teú do pa ra di ver sos pú bli cos, co mo pod casts, cur- 
sos de EAD e ví de os, no si te e re des so ci ais da ins ti tui ção
e na En ci clo pé dia Itaú Cul tu ral de Ar te e Cul tu ra Bra si- 
lei ras. Pa ra aces sar: www.itau cul tu ral.org.br.

O que? Sen si bi li za ção Mu si cal pa ra Be bês – com Lu- 
ci a na Na gu mo

Di as 3 e 10 de ou tu bro (sá ba dos), às 9h e 10h
Ins cri ções a par tir do dia 16 de se tem bro
Di as 17 e 24 de ou tu bro (sá ba dos), às 9h e 10h
Ins cri ções a par tir do dia 30 de se tem bro
On de? No si te https://www.itau cul tu ral.org.br/
Du ra ção: 30 mi nu tos ca da en con tro
Ca pa ci da de: 5 be bês por en con tro
Pla ta for ma de aces so: Go o gle Me et
Clas si fi ca ção: vol ta do pa ra be bês de até 2 anos

São Luís, terça-feira, 15 de setembro de 2020

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

