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ELEIÇÕES 2020

Aglomerações sem freio
na corrida pelo voto

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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MARANHÃO

Vale abre novas
vagas de emprego
para o Maranhão

Federação
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aos estádios
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TEMPO E TEMPERATURA

CENTRO HISTÓRICO: Largo do Carmo
recebe monumentos restaurados PÁGINA 12
guerra do arroz
BASTIDORES
APARTE NaTransparentes
Ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, jogou para a plateia a disparada do preço do arroz. Para ela, estão querendo transformar a alta em uma “guerra política”.

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
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PAULO GUEDES

CANDIDATURAS

Prazo para convenções
termina amanhã
T

ermina nesta quarta-feira
(16) o prazo para a realização
de convenções partidárias
para a escolha de candidatos
aos cargos de prefeito, vice-prefeito e
vereador nas eleições de 2020. Na disputa deste ano, a expectativa da Justiça Eleitoral é que 500 mil registros de
candidaturas sejam conﬁrmados em
todo território nacional. O primeiro e
segundo turno das eleições municipais de 2020 serão realizados, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro.
Pela primeira vez na história, por
causa da pandemia do novo coronavírus, os partidos têm a opção de realizar as convenções virtualmente. Considerada uma das etapas principais
do processo eleitoral, além de escolher os candidatos que disputarão o
pleito, nessa reunião, os partidos também decidem se vão participar da
eleição majoritária (prefeitos e viceprefeitos), proporcional (vereadores),
ou ambas, e sorteiam os números
com os quais os candidatos irão concorrer.
Outras mudanças
Para atender às recomendações
médicas e sanitárias, além da convenção virtual, será possível digitar a ata,
registrar lista de presença, fazer cadastro dos candidatos e encaminhar
tudo pela internet para a Justiça Eleitoral. O formato virtual também poderá ser adotado para a deﬁnição dos
critérios de distribuição dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha. As legendas devem garantir ampla publicidade, a todos os
seus ﬁliados, das datas e medidas que
serão adotadas.
As agremiações terão autonomia
para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL)

ESTA QUARTA-FEIRA É O ÚLTIMO DIA DE CONVENÇÕES PARA OS PARTIDOS POLÍTICOS
para as convenções virtuais, desde
que obedeçam aos prazos aplicáveis
nas eleições 2020 e às regras gerais da
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
da Resolução TSE nº 23.609/2019,
com as adaptações previstas quanto à
abertura do livro-ata, registro de dados, lista de presença e respectivas assinaturas.
Antecedência
As siglas que já realizaram suas
convenções e enviaram as respectivas
atas para agremiações já podem gerar
e encaminhar o pedido de registro dos
candidatos à Justiça Eleitoral. A recomendação do presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís
Roberto Barroso, é que partidos e candidatos não deixem o registro de candidatura, cuja data limite é o dia 26 de
setembro, para a última hora, uma vez
que a sobrecarga nos dois últimos dias pode gerar transtornos e impedir o
envio pela internet.

Último prazo
A entrega da documentação pela
internet expira às 8h do dia 26 de setembro. Após esse horário, a entrega
terá que ser presencial e agendada,
exigindo deslocamento ao cartório e
os devidos cuidados sanitários. O
agendamento para atendimento presencial será feito pelos meios informados por cada Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) e cartórios eleitorais e
estará disponível das 8h30 às 19h. O
atendimento será marcado conforme
a ordem de chegada dos pedidos – o
interessado não poderá escolher o horário.
Depois de receber os requerimentos, a Justiça Eleitoral valida a documentação e a encaminha à Receita Federal para emitir o CNPJ. Tendo CNPJ
e o registro, os candidatos já podem
abrir conta corrente da campanha e
estão aptos para iniciar a arrecadação
de recursos após o dia 26 de setembro.

ELEIÇÕES

TSE recebe lista de contas rejeitadas

OS NOMES DE CERCA DE 7 MIL GESTORES CONSTAM NA LISTA
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
recebeu hoje (14) uma lista com cerca
de 7 mil nomes de gestores públicos
que tiveram as contas rejeitadas por
tribunais de contas devido a irregularidades insanáveis. As informações
foram repassadas pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) e serão usadas
pela Justiça Eleitoral para barrar candidaturas nas eleições municipais de
novembro.
De acordo com Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar 64/1990), conhecida como Lei da Ficha Limpa,
quem exerceu cargo ou função pública e teve as contas de sua gestão rejeitadas, e não há mais como recorrer da
decisão, não pode se candidatar a cargo eletivo nas eleições que ocorrerem
nos oito anos seguintes após a data da
decisão ﬁnal do tribunal de contas.
Dessa forma, quem estiver na lista é
considerado inelegível.
Durante a cerimônia de entrega da
lista, o presidente do TCU, José Múcio
Monteiro, disse que o envio das informações à Justiça Eleitoral é uma obrigação legal e explicou que a lista en-

volve gestores que desviaram recursos ou que não prestaram contas das
quantias que estavam sobre sua responsabilidade.

desinformados, aqueles
que não prestaram
contas”, explicou.

“São mais de 7 mil
nomes. Nós não
poderíamos dizer que
aqui encontram-se
pessoas que desviaram
dinheiro, se
locupletaram, se
aproveitaram, se
serviram do dinheiro
público. Aqui existe
também os

O presidente do TSE, ministro Luís
Roberto Barroso, fez uma alerta aos
gestores públicos sobre os cuidados
que devem ser tomados com o dinheiro público e pediu que os eleitores
pratiquem o voto consciente nas eleições municipais. “Vote conscientemente. O voto, mais que um dever cívico, é o privilégio de quem vive em
uma democracia para escolher os melhores nomes para a gestão de sua cidade”, disse. Devido à pandemia da
covid-19, o Congresso adiou o primeiro turno das eleições deste ano de 4 de
outubro para 15 de novembro. O segundo turno, que seria em 25 de outubro, foi marcado para 29 de novembro. Os eleitores vão às urnas em 2020
para elegerem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

“Criação de fundos
pode quebrar União”
O ministro da Economia, Paulo Guedes, aﬁrmou ontem (14) que a União pode quebrar se forem criados fundos, bancados pelo governo federal, para compensar estados e municípios por perdas de receitas geradas com a
reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional. A aﬁrmação foi feita no evento virtual “A visão municipalista sobre a Reforma Tributária”, organizado pela
CNM. Segundo o ministro, a União deve dividir recursos
com estados e municípios, mas não pode oferecer garantia de arrecadação. Ele aﬁrmou que seria um assalto
às gerações futuras garantir repasses a estados e municípios, ampliando o endividamento do governo federal ao
longo dos anos. “Tem havido muitas sugestões de fazermos um fundo de estabilização das receitas. Eu acho
muito imprudente”, disse. Guedes destacou que foram
gastos o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto
(PIB) com as medidas de enfrentamento da pandemia
da covid-19. O PIB é a soma de tudo o que é produzido
no país. “Se anunciarmos que estamos criando fundos,
bancados pela União, para garantir outros 8% do PIB, o
Brasil terá dramáticos problemas de sustentabilidade
ﬁscal. A União pode quebrar e vai faltar dinheiro para todo mundo porque vamos entrar em uma rota de implosão ﬁscal. Estamos fazendo todo nosso esforço a beira
de um vulcão. Temos que ter muita responsabilidade ﬁscal”, argumentou. O ministro também defendeu que os
gastos gerados pela pandemia sejam pago pela atual geração, com recursos da exploração de petróleo e privatizações. “A União não pode vergar, sob o risco de quebrar,
a pretexto de ajudarmos os contemporâneos. Isso seria
uma covardia da nossa geração, uma falta de coragem
de nós mesmos pagarmos essa luta contra o coronavírus. Se estamos tendo essa feroz luta pela saúde dos brasileiros e pela preservação dos nossos empregos, a nossa
geração tem que enfrentar isso”, disse. De acordo com o
ministro, com as medidas de enfrentamento da pandemia, o governo conseguiu proteger empregos, dar auxílio a brasileiros em situação de vulnerabilidade, e garantir recursos para a saúde. “Os hospitais hoje têm leitos.
Nenhum brasileiro está perdendo a saúde por falta de
leitos” disse. Mas ele reforçou que esses gastos foram
para uma situação emergencial e que é preciso manter a
responsabilidade ﬁscal. Guedes disse ainda que o novo
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação
(Fundeb) demanda R$ 250 bilhões e o acordo sobre a
compensação das perdas geradas pela Lei Kandir, que
isentou as exportações da cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), mais R$
50 bilhões. “Ninguém deu mais prova de ser federalista e
de ajudar estados e municípios do que este governo.
Mas nós precisamos ter juízo porque não é um saco sem
fundo”, destacou.
Reforma ampla
Guedes disse que o governo federal gostaria de uma
reforma tributária ampla, com participação da União,
estados e municípios, mas respeita a decisão dos prefeitos de aderir ou não à fusão dos impostos. “Gostaríamos
que estivéssemos todos juntos. Apoiamos a reforma ampla mas também apoiamos a decisão do prefeito. Ele decide se quer vir e quando vem acoplar à nossa contribuição sobre bens e serviços. É claro que o Legislativo pode
olhar isso diferente”, disse. Em julho, foi entregue a primeira parte da proposta da reforma tributária do governo federal que prevê a uniﬁcação de dois impostos federais, o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e a Contribuição sobre o Financiamento da Seguridade Social
(Coﬁns). Os dois tributos serão extintos para dar lugar à
Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS), com alíquota única de 12%. O governo ainda
pretende enviar outras partes da reforma. Segundo o
ministro, com a reforma o governo federal quer reduzir e
simpliﬁcar alíquotas de tributos. “Vamos simpliﬁcar e
reduzir algumas alíquotas, por exemplo, para as empresas que criam empregos e inovam e atendem a grande
massa de trabalhadores brasileiros. Vamos aumentar
impostos sobre dividendos, que são as pessoas que têm
capacidade de pagamento; reduzir das empresas”, aﬁrmou. Guedes disse ainda que se for criado um imposto
será possível eliminar outros “6, 7 ou 8”. “Quando todos
pagam, pagamos menos” disse. O ministro tem defendido a criação de um imposto sobre transações digitais
para compensar a desoneração da folha de pagamentos.
Lições da pandemia
Para o ministro, a pandemia deixou duas lições “extraordinárias”. Uma delas é o poder de decisão da classe
política de decidir para onde direcionar os recursos públicos. E a segunda é a ineﬁciência da indexação dos
gastos com saúde e educação. “A classe política tem capacidade de decidir ano a ano os aumentos de gastos
que tem a fazer. É um dever da classe política não se
omitir. A essência da política é decidir onde colocar o dinheiro”, disse.
Uniﬁcação de impostos
Também no evento organizado pela CNM, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse
que a reforma tributária vai gerar justiça social e melhorar o ambiente de negócios no país. Segundo ele, a maior parte dos tributos são recolhidos pela União, enquanto a prestação de serviços à população ﬁca com os municípios. “A reforma tributária vem na linha de organizar
os cinco tributos sobre bens e serviços – IPI, PIS/Coﬁns,
ICMS e ISS. Isso garantido que a base passa a ser de todos – os municípios, estados e União, cada um com sua
alíquota”, aﬁrmou.
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SEM FREIO

Convenções causam
aglomerações
Em meio a pandemia, partidos realizam convenções para homologação de candidatos
e promovem aglomeração. Vigilância Sanitária não informou se houve notificação
garantir a vida, saúde e segurança de
todos, a convenção foi realizada em
um espaço aberto, com ventilação nas convenções partidárias que tural. “Todas as medidas recomendaaconteceram no último ﬁnal das pelas organizações de saúde tamde semana em São Luís cha- bém foram cumpridas, como disponimaram a atenção não só pela bilização de álcool em gel, organizahomologação do registro de candida- ção das cadeiras com distanciamento,
turas para o cargo de vereador, prefei- a exigência do uso de máscaras, aferito e vice-prefeito para eleições 2020, ção de temperatura e cabines de sanimas pelo número de pessoas que esti- tização.
veram presentse nestes locais sem se
Mas, infelizmente, em alguns mopreocupar muito com o distancia- mentos a empolgação de algumas
mento social como recomenda a Or- pessoas que ali estavam fez com que
ganização Mundial de Saúde (OMS), ocorressem situações não desejadas
por conta da pandemia do novo coro- por nós. Vamos levar isso em conta
navírus (covid-19).
nos próximos passos de nossa campanha, como a possibilidade de limitar a
Centenas de pessoas comparece- quantidade de pessoas, dependendo
ram no último sábado (12) na conven- do local, pois o nosso intuito é zelar
ção do candidato a Prefeito de São pelo bem-estar de todos os que se ﬁLuís, Neto Evangelista (DEM). O even- zerem presentes em diálogos que reato foi realizado com a presença de ﬁli- lizamos pela cidade”, ressaltou Duarados do partido no Ceprama, na capi- te Jr.
tal maranhense. A lado da candidata a
vice-prefeita, a assistente social LuziJá no domingo (13), o deputado femar Lopes, Neto Evangelista discur- deral Rubens Jr (PCdoB) oﬁcializou
sou para um público estimado em 7 sua candidatura a prefeito de São Luís
mil pessoas. Questionado sobre a em grande convenção realizada no giaglomeração de pessoas no evento, o násio Costa Rodrigues, em São Luís,
partido Democratas não se pronunci- com a participação de aliados, miliou sobre o assunto até o fechamento tantes e eleitores. A organização do
do texto.
evento aﬁrmou que respeitou as medidas de proteção, como distribuição
Outra candidatura que chamou de máscara e álcool em gel aos particibastante atenção pelo grande número pantes. “Em meio a preocupações e
de pessoas que concentrou foi a do cuidados devido a pandemia, a Condeputado licenciado, Duarte Jr, que venção “É Pra Vencer” seguiu rígidos
foi também no sábado, na Vila Pal- protocolos sanitários, mesmo com a
meira. O representante do Republica- grande participação popular.
nos, candidato à prefeito de São Luís,
aﬁrmou por meio de nota que para
Todos os participantes passaram
SAMARTONY MARTINS

A

por medição de temperatura, e por
cabines de desinfecção. Além de máscaras, tiveram à disposição álcool em
gel durante todo o evento. Por ﬁm, a
organização garantiu distanciamento
das cadeiras na parte interna com o
mínimo recomendado pelas autoridades de saúde”, esclareceu Rubens
Jr, por meio de nota.
O deputado federal Eduardo Braide
(Podemos) que oﬁcializou a sua candidatura a prefeito de São Luís na convenção “Pra frente São Luís”, ontem
(14). no Rio Poty Hotel, não deu retorno sobre aglomeração de pessoas até
o fechamento desta edição.
O jornalista Jeisael Marx, candidato
da REDE Sustentabilidade para Prefeito de São Luís, que no domingo
(13), também participou da Convenção Municipal da Rede Sustentabilidade em São Luís usou suas redes sociais para comentar sobre as aglomerações geradas durante as algumas
convenções de partidos que disputarão as eleições municipais de São
Luís.
“Se no processo eleitoral, um candidato desrespeita a vida das pessoas,
desrespeita a lei deliberadamente, o
que será capaz de fazer se eleito?”, comentou Jeisael através do Twitter. Ele
conﬁrmou a sua candidatura a Prefeito de São Luís ao lado de Janicelma
Fernandes, sua vice-prefeita e aﬁrmou que a convenção da Rede Sustentabilidade foi sem aglomeração,
onde todos de máscara, e o acesso foi
controlado.

VigilânciaSanitárianãoinformousehouvenotificação

Na guerra do arroz
Ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, jogou para a
plateia a disparada do preço do arroz. Para ela, estão querendo
transformar a alta em uma “guerra política”. Como nada hoje no
Brasil avança ou recua fora da bitola das divergências políticas,
Cristina amenizou o preço do principal produto da mesa do brasileiro como “um problema pontual”. Mas nenhuma palavra de garantia sobre quando a situação “pontual” deixará de ser um ponto
fora da curva na crise geral. Ela sabe que, no contexto mundial,
qualquer produto de exportação brasileira dobra a rentabilidade
no mercado internacional importador, operado na base do dólar,
diante do Real desvalorizado. Vale aqui recorrer à história econômica do Maranhão de meio século atrás, quando o estado se tornou o primeiro produtor de arroz de terras alta do Brasil e o segundo produtor no total, com 20% da área de cultivo no país. A indústria de pilar arroz, existente em todas as cidades do interior, enriqueceu muita gente envolvida no negócio do cereal, junto com
milho, farinha de mandioca e babaçu. Os vales dos rios Mearim,
Corda, Balsas e Itapecuru eram transformados em imensos campos agrícolas de arroz de sequeiro – não irrigado.
Já em 1969, em plena ditadura militar, o governador José
Sarney fez aprovar a lei estadual 2.979, com o carimbo de modernizadora do setor agrário maranhense, dominado por famílias de
empresários e políticos. Eram todos irmanados no mesmo objetivo: explorar e organizar os imensos latifúndios, com o trabalho
dos miseráveis “agregados” ou meeiro de suas terras, que ganharam instrumento de legalização. Com os contornos próprios da
questão agrária maranhense, explodiram grupos insuﬂados, acelerando e legitimando a grilagem, a violência no campo, com expulsão de posseiros e a concentração de terra.
Sem tecnologia para produzir e sem terra de cultivo, os pequenos produtores foram expulsos para as periferias das cidades, enquanto a pecuária fazia o inverso. O sistema inverteu a lógica do
campo. Pouca mão de obra na produção de gado e enormes conﬂitos violentos. As roças de antigamente se perderam na história
ou viraram quintais. A mecanização agrícola dos gaúchos, com
suas tecnologias de ponta, invadiu os cerrados de Bolsas e adjacências, no governo Luiz Rocha (1983/86). Hoje está desbravando
até os sertões de Caxias, Chapadinha e São Mateus. No lugar do
arroz, tem soja. Até as áreas mais propícias à produção de arroz,
em ambientes encharcados e inundados como a Baixada Maranhense, a população consome arroz do Vietnã, por os búfalos são
os donos dos campos públicos, invadidos por fazendeiros.

Pobre sofre
Os supermercados e cooperativas produtoras de arroz não deram a mínima para o pedido do Ministério da Justiça, de informar
em 5 dias por que o arroz disparou o preço dentro da pandemia. A
culpa é do pobre, que recebeu os R$ 600 da emergência e correu
para comprar arroz e feijão, jogando preço pra cima.

Controvérsias
Dados do IBGE dizem que em 2020 o arroz subiu só 19,25%. Já
o Centro de Estudos Avançados em Economia da USP aponta que
o preço variou mais de 107% nos últimos 12 meses. A saca de 50
quilos pulou para R$ 100 em média. E não vai recuar.

Aglomerados
Usando máscara, mas nenhum nada de distanciamento social,
os candidatos a prefeito no Maranhão estão realizando suas convenções com multidões, como nos velhos tempos. A ordem de encontros online já virou letra morta.

“É possível, mas é preciso ter voto”.

Da presidente Nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, admitindo o partido fazer coligação em 2022 com outra legenda de esquerda, com o PCdoB de Flávio Dino, mas dentro de alguns parâmetros, como ser puxador de voto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E O TRE-MA PROMOVERAM REUNIÃO COM PARTIDOS POLÍTICOS E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Quem também comentou sobre a
aglomeração nas convenções partidárias na ilha, foi o candidato a Prefeitura de São Luís pelo PSOL, o professor e
jornalista, Franklin Douglas. “Cumprimos as orientações sanitárias, sob
acompanhamento da Profª Sirliane
Paiva (Enfermagem/UFMA). Fui o
primeiro a escrever aqui na página d
´O Imparcial artigos defendendo um
plano de emergência à pandemia em
São Luís. O primeiro a defender distribuição gratuita de máscaras e um
hospital de campanha. Seria uma incoerência incentivar as pessoas agora
a se aglomerar, quando, sabemos, não
temos vacinas para a Covid. Não pude
levar nem minha mãe, idosa, hipertensa e com diabetes, portanto, grupo
de risco. O sacrifício de não tê-la ao
meu lado nesse momento simbólico
foi imposto pela pandemia. Se não
quero que minha mãe corra risco, como iria incentivar outros a se aglomerarem?”, questionou o candidato.
Sobre as aglomerações nas convenções partidárias em São Luís, o Ministério Público (MP) Eleitoral no Maranhão informou que na última sexta-

feira (11), realizou com o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TREMA) uma reunião conjunta com representantes de partidos políticos e
da Vigilância Sanitária estadual, para
discutir, de forma democrática, propostas para a criação de uma portaria
para regulamentar protocolos e medidas sanitárias de prevenção à Covid19 nas eleições de 2020.
De acordo com o Procurador Regional Eleitoral, Juraci Guimarães Júnior, “a partir de uma minuta elaborada
pela Vigilância Sanitária vamos fazer
uma discussão aberta com os partidos
políticos, que serão os destinatários
diretos das regras, com suas propostas e ponderações, para que possamos construir uma norma efetivamente democrática, buscando a compatibilidade entre a propaganda eleitoral, que é fundamental no processo
político, e o direito à vida e à saúde do
cidadão”, disse.
Para o presidente do TRE, desembargador Tyrone Silva, “essa conjugação de esforços e medidas é muito salutar para que tenhamos uma eleição
tranquila, saudável e sem risco para

os nossos eleitores. Queremos, nesta
oportunidade, dar e receber sugestões
para deﬁnirmos normas para que a
Justiça Eleitoral, o MP Eleitoral, os
partidos e candidatos tenham um direcionamento sobre como atuar nessas eleições, de acordo com suas responsabilidades”, aﬁrmou. Todas as
contribuições dos partidos políticos
foram encaminhadas para a Vigilância Sanitária, que será o órgão responsável por analisar e publicar a portaria
que regulamentará o tema, com foco
na importância do cumprimento das
normas sanitárias para a segurança
do cidadão e de todos os envolvidos
nas eleições.
Também até o fechamento desta
edição de O Imparcial, a Superintendência Estadual da Vigilância Sanitária, e nem a Secretaria de Estado da
Saúde (SES) não informaram se houve
algum tipo de notiﬁcação ou punição
aos partidos que ﬁzeram aglomeração
e desrespeitaram as regras sanitárias a
serem seguidas no período eleitoral
em decorrência da pandemia do novo
coronavír

A candidatura do deputado estadual à prefeitura de São
Luís, Neto Evangelista (DEM) foi oﬁcializada no sábado (12), com a assistente social Luzimar Lopes na vice.
O DEM formou aliança com PDT, PTB, PSL e MDB, levado por Roseana Sarney.

1
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Já o PSB lançou o deputado federal Bira do Pindaré à
Prefeitura de São Luís, com a jornalista Letícia Cardoso na vice da chapa. Também o jornalista Jeisael Marx
foi oﬁcializado como candidato a prefeito pela Rede.
Janicelma Fernandes e a vice.
O candidato do Podemos à prefeitura de São Luís, Eduardo Braide, que vem liderando as pesquisas, realizou
sua convenção ontem, em plena segunda-feira. Braide
tem como vice, a professora de história Esmênia Miranda (PSD).

Festa de arromba

O prefeito de São de José de Ribamar, Eudes Sampaio (PTB) realizou uma movimentada festa convencional no sábado passado,
na qual foi homologado para concorrer à reeleição. Terá como vice, Tiago Fernandes e tem o apoio total do ex-prefeito Luís Fernando.

Duarte Júnior

Também o estadual Duarte Júnior (Republicanos) e o federal
Rubens Pereira Júnior (PCdoB), já são candidatos homologados
pelas respectivas convenções, no ﬁm da semana passada. Todos
realizaram festas movimentadas, com multidões.
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O teto e a saúde da
economia
DARCÍSIO PERONDI
Médico

EDITORIAL

Com inflação não se brinca
O Banco Central reúnese nesta semana para
deﬁnir os rumos da taxa
básica de juros (Selic),
que está no nível mais
baixo da história: 2% ao
ano.
É um alívio quando o país enfrenta
a maior recessão da história, provocada por uma pandemia que fez estragos em todo o mundo. Apesar do quadro econômico caótico, espera-se que
a autoridade monetária mantenha o
juízo que tem guiado suas ações nos
últimos tempos.
Com a inﬂação dos alimentos em
disparada — pode chegar a 10% neste
ano —, e a situação ﬁscal em franca
deterioração, não há mais espaço para tentativas de acerto e erros. Por
mais que haja apelos — inclusive, do

presidente da República — por mais
redução dos juros, o bom senso indica
que o Banco Central deve agir com
cautela. Qualquer passo em falso poderá trazer de volta o pior imposto para os pobres.
Os mais afoitos vão dizer que as estimativas para o Índice de Preços do
Consumidor Amplo (IPCA) estão rodando em torno de 2%, bem abaixo da
meta prevista para este ano. Mas, todas as lições indicam que, ao menor
descuido, o que está subindo devagarzinho, de repente, transforma-se em
um mostro. Exemplos não faltam.
Basta retroagirmos a 2010, quando estripulias do governo foram alimentando a inﬂação, a ponto de, em 2015,
superar em quatro pontos percentuais o teto da meta perseguida pelo BC.
Por enquanto, o índice oﬁcial de inﬂação está baixo porque os preços do
setor de serviços sentem os reﬂexos
do forte tombo da demanda. Mas,
com a retomada lenta da economia, a
tendência é de as margens de lucro serem gradualmente recompostas.
Num ambiente em que os alimentos
estão em alta, tal movimento ﬁca
mais fácil. Há, ainda, o complicador

do câmbio. O dólar não dá sinais de
quedas substanciais. Portanto, continuará pressionando os custos das empresas.
Para 2021, quando se projeta crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) ligeiramente acima de 2%, falase em inﬂação entre 3% e 4%, ou seja,
quase o dobro do esperado para este
ano. Tradicionalmente, o Banco Central costuma conduzir a política monetária olhando para um horizonte de
12 meses à frente. Portanto, caso se
deixe contaminar pelo populismo
que domina o Palácio do Planalto, jogará por terra seu maior trunfo: a credibilidade.
Juros baixos são sempre desejáveis.
E vitais para que as empresas ampliem seus investimentos e a população,
consuma. Contudo, isso só será possível se o Banco Central continuar levando adiante uma política consistente de controle da inﬂação. Os riscos de choques adversos estão se
acentuando. Contê-los faz parte das
boas práticas de gestão. Não será agora, depois de tantos esforços para chegarmos ao patamar mais baixo da taxa
Selic, que tudo será colocado a perder.
O Brasil não merece isso.

90 Anos de Ferreira Gullar
cional dos Estudantes- UNE. Faziam
trabalho de conscientização política
pela poesia, a música, o teatro. Visavam tornar os estudantes e o povo
mais aptos a reivindicarem um Brasil
mais justo para todos. Aí adveio o golPara Platão convinha
pe militar de 64. Fechou a entidade,
levou-o a partir para a Argentina, ao
separar a ﬁlosoﬁa da
Chile, a União Soviética, pagando o
ônus de deixar a família, a pátria, e os
poesia. Os artistas,
compromissos impostergáveis com
as suas artes. Que continuaram leganpoetas, concorriam para do-nos “Poema Sujo”, a “Canção do
Exílio” pós-moderna.
desestabilizar a sua
Deixou São Luís do início dos anos
cinquenta, uma cidade acanhada,
República.
com população de duzentos mil habitantes. O jovem poeta houvera publicado o primeiro livro, em 1949, “Um
No Maranhão, em 10 de setembro Pouco Acima do Chão”.
de 1930 nasceu em São Luís um artista
na expressão integral da palavra e da
O Estado do Maranhão vivia sobre
vida: José Ribamar Ferreira, que rein- o mandonismo político de Vitorino
ventou o nome adotando o pseudôni- Freire. O episódio de recusar-se a ler
mo Ferreira Gullar. Para celebrar 90 uma nota política do grupo governista
anos do seu nascimento o poeta e na Rádio Timbira, além de outro
pensador Rossini Corrêa sugeriu a re- acontecimento traumático, vivido na
alização de Webinário pela Academia sertaneja cidade de São João dos PaMaranhense de Cultura Jurídica, Soci- tos, governada pela prefeita Noca
al e Política, a ﬁm de evocar sua im- Santos, a única de oposição na região,
portância para as letras maranhenses certamente o fez reﬂetir. Convidado
e brasileiras.
pela prefeita, juntamente com o estudante de Direito Kleber Moreira, a asGullar não apenas reinventou o no- sistir as eleições, estava em compame, a vida também, ao se descobrir nhia de Joaquim Bezerra Bonﬁm, napoeta, artesão das palavras, sinteti- quela noite em Sucupira, próximo de
zando-a: por que ela não basta é pre- Mirador, assassinado a mando de
ciso reinventá-la pela arte, em que se agente policial do governo, por incofez exímio, nas modalidades plásticas, modá-lo no apoio que prestava à prena pintura, e acima de tudo, na poesia feita Noca.
e na prosa. Dele tomei conhecimento
em meados dos anos sessenta da cenO poeta posteriormente escreveu
túria passada. Era membro do Centro seriado para a “Rede Globo” relatando
Popular de Cultura-CPC da União Na- o episódio que seguramente o comoJOÃO BATISTA ERICEIRA
É sócio majoritário de João Batista Ericeira Advogados Associados

veu. Após vencer concurso literário
migrou para o Rio de Janeiro onde começou a trabalhar em periódicos e revistas, entre eles a revista “O Cruzeiro”
e “Jornal do Brasil”, ao tempo em que
deﬂagrava movimentos poéticos inovadores, o concretismo e o neoconcretismo. Antes, participara no Maranhão do movimento pós-modernista
ao lado de Bandeira Tribuzi, Lucy Teixeira, Lago Burnett, José Bento Neves
e José Sarney.
Rossini Corrêa em sua magistral exposição do Webinário suscitou algumas inﬂuências ﬁlosóﬁcas presentes
na obra de Gullar, foi da fenomenologia de Husserl e Merleau-Ponty ao
existencialismo de Heidegger e Sartre.
Não há dúvida, sobre seu trabalho incidiu o espírito da época e suas correntes de pensamento. Em “Traduzirse” nos versos: “Uma parte de mim é
permanente/ outra parte se sabe de
repente”, o espontaneísmo da sua poesia incorpora todas as possíveis contribuições ﬁlosóﬁcas, unindo aquela
desnecessária separação platônica.
Os depoimentos prestados ao Webinário, dos seus familiares, da ﬁlha,
das netas, de Joãozinho Ribeiro, de
Jhonatan Almada, foram consistentes, incluindo o de Miguel Conde, seu
biógrafo para quem já disse: o Joaquim Bezerra Bonﬁm do episódio de
Sucupira é meu tio pelo lado materno.
De uma família que traz consigo o sertão no coração.
Por último, anunciei a criação da
medalha “Ferreira Gullar” para incentivar as artes e preparar o seu centenário.

Em 2016, amargávamos o terceiro ano de intensa recessão, que derrubou a renda per capita em quase 10%
do PIB. Estrago similar ao de países submetidos à situação de guerra. O problema foi criado por uma sequência
de erros de política econômica do governo do PT: congelamento de preços, erros no desenho das regras de exploração de petróleo, subsídios aos campeões nacionais
do BNDES, reduções artiﬁciais dos juros pelo Banco
Central. Tudo isso levou a quadro de recessão e inﬂação.
No centro do problema estava o abandono da prudência ﬁscal. O governo acreditava que, gastando muito, iria estimular a economia, o que ﬁcou caracterizado
pela frase “gasto é vida”. Resultado: jogou o país no atoleiro econômico. Nesse contexto, o governo de Michel
Temer buscou recobrar o equilíbrio e a credibilidade das
contas públicas. Tive a honra de ser o relator de importante parte dessa estratégia: a PEC do teto de gastos.
Estava claro que o processo orçamentário havia perdido a credibilidade. Para acrescentar mais despesas ao
orçamento, bastava superestimar a receita. O Orçamento era aprovado em equilíbrio, mas, na hora da execução, a receita vinha mais baixa e o deﬁcit aparecia. Tínhamos que nos endividar, e a roda da insensatez avançava. Era fundamental reinstituir a realidade orçamentária. Para isso, o teto de gastos ﬁxava o limite que se podia gastar. Aprovada a emenda, não mais funcionou o
truque de superestimar receitas para expandir despesas, pois essa agora tinha a barreira constitucional.
Muitos reclamam que o teto, muito apertado, pode
sufocar os programas públicos. Ora, a União arrecada
mais de 22,5% do PIB em receita. É muito dinheiro: valor
muito superior ao que arrecadam as demais economias
emergentes. Se esse dinheiro não está dando, é porque
estamos gastando muito e mal.
O teto veio para forçar a deﬁnição de prioridades.
Mostra para a sociedade que não somos ricos o suﬁciente para sustentar uma elite do funcionalismo ganhando
acima de R$ 40 mil. Que, se não conseguimos reduzir a
pobreza com gastos sociais de R$ 280 bilhões por ano, é
porque há algo de errado nas nossas políticas, que precisam ser reformadas para se tornarem mais eﬁcientes.
A aprovação da PEC do Teto foi trabalho político árduo. Fizemos a boa política do convencimento. Fui a todas as bancadas explicar a importância da medida. Fizemos inúmeras audiências públicas.
Houve preocupação especial em preservar a área da
saúde. Aumentamos o gasto mínimo do setor de 13,7%
para 15% da receita corrente líquida, o que gerou aumento de R$ 9,5 bilhões em 2017. Naquele ano, o gasto
em saúde foi até maior do que o mínimo, superando em
R$ 15 bilhões o que seria gasto se obedecida a vinculação vigente antes da aprovação da PEC.
Ao restringir o crescimento de outros gastos e induzir
a reforma da Previdência, o teto de gastos abriu mais espaço para o gasto em saúde: antes só se gastava no setor
o mínimo obrigatório e, desde de 2017, gasta-se sistematicamente acima do mínimo. Agora, vozes se levantam contra o teto, dizendo que é preciso furá-lo para termos mais investimento público e fazer a economia crescer. Ora, o primeiro efeito de furar o teto será derrubar a
economia. Ficará claro que não conseguimos limitar a
expansão do Estado. Seremos cada vez mais um setor
público que gasta muito e gasta mal, tributa muito e tributa mal. E se endivida além da capacidade de pagamento.
Receita para a estagnação e perpetuação da pobreza.
O que precisamos é de reformas eﬁcazes, que acabem
com a farra dos salários altos, que tornem as nossas políticas sociais efetivamente capazes de reduzir a pobreza, deixando de ser veículo de captura de renda por segmentos de renda mais alta. Temos de rever, sempre, os
programas que não estão funcionando e precisam ser
descontinuados.
É furando o piso, e não estourando o teto, que tornaremos o Brasil um país com capacidade de crescer e gerar oportunidades. A crise que vivemos é grave, e ela deve ser enfrentada com soluções deﬁnitivas, que desenhem um novo Estado, capaz de dar respostas às necessidades da maioria da população, deixando de ser o porto seguro de uma minoria privilegiada.
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Eﬁcácia

Vacinação de idosos
é um grande desafios

D

esde o início da pandemia da covid-19, ﬁcou
claro que a maior mortalidade situa-se no
grupo de pessoas acima de 65 anos. Além do
risco aumentado de óbito, os idosos são mais
suscetíveis à infecção e apresentam sintomas mais graves. Em parte, isso pode ser explicado pelas comorbidades com incidência alta entre a faixa etária, como diabetes, hipertensão e doenças coronarianas.
Porém, o envelhecimento do sistema imunológico
contribui signiﬁcativamente para elevar taxa de infecção e de mortes. Com o enfraquecimento das defesas
naturais, o organismo também responde de forma menos eﬁcaz às vacinas. Especialistas aﬁrmam que a redução na formação de anticorpos induzidos não é um problema, pois, do ponto de vista da saúde pública, ainda
que a eﬁcácia do imunizante seja de 40% a 50% nos idosos — como é no caso da inﬂuenza —, um grande número de pessoas vacinadas impedirá a circulação viral.
Contudo, cientistas mostram-se preocupados com a carência de estudos que atestem a resposta imunológica
do principal grupo de risco gerada pelas substâncias em
teste.
O objetivo da almejada vacina é induzir a formação
de anticorpos suﬁcientes para neutralizar o coronavírus
e, assim, evitar a replicação do invasor, assim como produzir uma quantidade satisfatória de células T de memória nos pulmões, o órgão mais afetado nos casos graves da covid-19. Para tanto, é preciso uma boa coordenação entre as células T e B, além do funcionamento
correto dos linfonodos, a fábrica de anticorpos do organismo. Nos idosos, todo esse maquinário é menos eﬁciente. “O que acontece é a imunosenescência, uma diminuição normal e esperada da imunidade. Por isso, os
idosos são mais suscetíveis a infecções e têm menor resposta a algumas vacinas”, diz Juarez Cunha, presidente
da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim). A da gripe, por exemplo, tem eﬁcácia de 70% a 90% entre os
mais jovens. Nos mais velhos, cai para 40% a 50%.
“Quando a vacinação é incapaz de conferir a proteção
de anticorpos qualitativa ou quantitativamente, a infecção ocorrerá e poderá desencadear sequelas”, alerta
Nan Ping-Weng, pesquisador da Universidade de Baltimore e autor de um artigo publicado na revista
Immunity & Aging no qual demonstra preocupação com
a escassez de estudos sobre vacinas para a covid-19 em
idosos.
Segundo Ping-Weng, são poucos os estudos sobre a
resposta do sistema imunológico envelhecido às vacinas em geral. Isso começa com a própria escolha dos
animais nos testes pré-clínicos, argumenta. De fato, a
maioria das pesquisas utiliza cobaias com idades que
correspondem a faixas etárias mais jovens. Nos trabalhos publicados até agora sobre os imunizantes para
combater a atual pandemia, os camundongos tinham,
em média, 12 semanas — ou 20 anos em termos humanos. Os macacos rheusus têm de 3 a 6 anos, o equivalente a adolescentes.
Resultados distintos
Os testes de fase dois e três, em humanos, foram realizados, até agora, com um número pequeno de idosos.

Há três semanas, a Moderna, companhia de biotecnologia californiana que desenvolve uma vacina patrocinada pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, divulgou os resultados de uma pesquisa que envolveu 10
adultos de 56 a 70 anos e 10 acima de 71 anos. Para comparação, esse mesmo estudo feito com pessoas de 18 a
55 incluiu 45 pessoas. Os resultados do trabalho preliminar com os 20 idosos foi considerado promissor pela
empresa. Em comunicado, a Moderna aﬁrmou que os
níveis de anticorpos e células T foram similares àqueles
gerados nos mais jovens.
A chinesa Sinovac, que está sendo testada no Brasil,
não divulgou os resultados preliminares nos grupos de
idosos. Porém, na última segunda-feira, um representante da empresa aﬁrmou que os dados indicaram que
ela foi segura e gerou “mais de 90% de resposta de anticorpos”, um índice que foi “ligeiramente menor” do que
o veriﬁcado em jovens adultos. Não se sabe ainda a
quantidade de voluntários envolvidos nem o percentual
exato de resposta imunológica.
A substância desenvolvida pela CanSino, também da
China, não teve bons resultados em idosos, segundo um
estudo publicado na The Lancet. “Comparado à população mais jovem, descobrimos que os mais velhos tiveram uma resposta imune signiﬁcativamente menor”,
escreveram os autores. Segundo eles, novos testes veriﬁcarão a resposta e a segurança com uma dosagem maior
da vacina em voluntários com mais de 55 anos.
Também testada no Brasil, a vacina da AstraZeneca,
desenvolvida pela Universidade de Oxford, ainda não
divulgou resultados preliminares sobre a eﬁcácia em
idosos. A vacina russa, a Sputinik V, incluiu idosos nos
testes e, segundo a imprensa local, foi bem tolerada por
eles. Porém, não houve publicação de dados sobre o número de pessoas com mais de 55 anos incluídas nem sobre o percentual de efetividade. Alexander Gintsburg,
chefe do Instituto Gamaleya, que desenvolve a vacina,
disse à agência de notícias russa RIA Novosti que “uma
dúzia” dos empregados da companhia com 70 a 80 anos
foi imunizada e “não reportou complicações”.
Em Harvard, nos EUA, pesquisadores buscam uma
vacina especíﬁca para idosos. “Quem mais sofre de coronavírus? São os idosos. Nós pegamos glóbulos brancos idosos, de doações de sangue, os testamos fora do
corpo, os estimulamos com diferentes pequenas moléculas chamadas adjuvantes (que são adicionadas a uma
vacina para aumentar a resposta imunológica do receptor) e, então, descobrimos qual funcionaria melhor em
um idoso”, conta Ofer Levy, diretor do Programa de Vacinas de Precisão. Contudo, os estudos estão em fase inicial, e não há previsão do desenvolvimento da substância.
Proteção coletiva fará a diferença
O diretor-cientíﬁco da Sociedade de Imunologia do
Distrito Federal, José David Urbaez, aﬁrma que, se as vacinas anticovid tiverem, em idosos, um índice de eﬁcácia semelhante ao obtido pela da inﬂuenza, de 50%,
uma campanha maciça de imunização trará danos signiﬁcativos. Não apenas para o controle do vírus, mas
com forte impacto sobre doenças associadas a processos infecciosos, como as coronarianas. A única preocu-

pação do médico é que o movimento antivacina, que já
ensaia, no Brasil, manifestações contra uma substância
tão esperada em todo o mundo, consiga crescer, convencendo os mais velhos a não serem imunizados. “É a
única coisa que atrapalharia o controle da pandemia”,
diz.
A redução da imunidade pode atrapalhar no controle da
pandemia?
Não, porque você está contando que, no momento
em que se insere a vacina como elemento de provocar a
proteção coletiva — aqui não se pensa em indivíduo,
mas coletivamente —, você vai colocar um contingente
de pessoas nessa idade com proteção, signiﬁcando que,
em 50% delas, o vírus não vai conseguir entrar. Imagine
o que representa a diminuição em termos de suscetibilidade em torno de 50% da população idosa. Nós vamos
ter uma impossibilidade de circulação do vírus grande, é
uma grande barreira, porque metade da população dessa faixa etária não permitirá que o vírus se instale. Então,
quando a gente pensa em vacina, não pensa estritamente em um sentido individual. Individualmente, se tem
uma chance menor de proteção. Mas do ponto de vista
de manejo de uma pandemia, ou seja, de ferramentas de
saúde pública, coletiva, vemos toda a sociedade e a comunidade como um elemento vivo, não se vê o indivíduo. Sem dúvida alguma, vai ser e continuará sendo a
medida mais importante de todo o controle da pandemia, porque você vai diminuir muito signiﬁcativamente
a circulação do vírus. É sempre importante destacar que
o patamar para aprovação de uma vacina como eﬁcaz
sempre é 50% ou mais. E, dessa maneira, você realmente
tem um impacto muito grande na circulação viral.
A inﬂuenza é um exemplo disso?
Na inﬂuenza, isso é muito claro. Você teve com as
campanhas massivas de vacinação dessa população
uma diminuição intensa no número de mortes por inﬂuenza, diminuição intensa no número de internações
por pneumonia e de hospitalizações de maneira geral.
Podemos falar em outros benefícios?
Quando se controla uma doença infecciosa, como a
inﬂuenza e o coronavírus, indiretamente começa a ter
efeitos em outros âmbitos. Então, tem a diminuição de
doença cardiovascular, de doença cerebrovascular. Isso
tem uma relação direta porque todos esses processos infecciosos vão desencadear processos inﬂamatórios que
vão levar à descompensação dessas outras doenças crônicas.
Quando a vacina estiver disponível, quais serão os desaﬁos para o controle pandêmico?
A única coisa que atrapalharia mesmo seria se as pessoas não fossem se vacinar. Temos de trabalhar o tempo
inteiro com muito aﬁnco na comunicação sobre a conﬁança nas vacinas e não permitir que esse discurso horroroso antivacina, para o qual novamente o presidente da
República abriu a porta (Jair Bolsonaro defendeu que a
vacina não seja obrigatória), se torne um problema no
Brasil, como já é nos Estados Unidos e na Europa.
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DANÇA

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
O programa Dançando e Educando, da Prefeitura de
São Luís, está alcançando mais uma comunidade da capital. 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 pandemia 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 primeira 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 todas 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 contempladas apenas alunos da U.E.B Estudante Edson Luiz
Lima e que, em seguida, as vagas serão abertas para estudantes de outras unidades de ensino da área Itaqui-Bacanga. 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 Gancharia, que vão passar por testes nas próximas semanas.
Para evitar o contágio pela Covid-19, os testes de aptidão 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 profissional e o aluno. Agora, essa etapa teve de ser dispensada
e o processo abrangerá apenas o teste que consiste na avaliação 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 desenvolvimento 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, interação e cultura. Trata-se de uma atividade desenvolvida

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.

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-Bacanga, o Dançando e Educando passará a contar com dois
polos, considerando o que será iniciado no bairro Gancharia. 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 serão ministradas as aulas presenciais, quando possíveis,
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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.
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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.

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 Macieira, s/n, Km 18, Estiva, no Município de São Luís – MA, para outro
uso, conforme dados constantes no processo nº 127645/2020.

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. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: prefeituramoncaoccl@hotmail.com. Pregoeiro:
Brunno Sousa. Monção/MA, 03 de setembro de 2020.

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.

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO MARANHÃO
RESULTADO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-DPE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

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 movimentos e as paredes também foram revestidas com espelho.

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:
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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.

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

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

ESPECIAL

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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Dia do Musicoterapeuta

O que é musicoterapia
e para que serve?

A

ntes de falar de musicoterapia, cabe pensar no
efeito da música, além disso, no dia 15 de setembro é comemorado o Dia do Musicoterapeuta. Veja só: a cacatua Snowball virou febre
no YouTube. Seus vídeos chegam a 7 milhões de visualizações. Neles, a ave dança e chacoalha a cabeça ao som
de hits do cantor Michael Jackson e da banda Queen. Esse requebrado todo chamou a atenção de cientistas das
universidades americanas Tus e Harvard, que resolveram investigar a fundo essa habilidade única. Eles descobriram que o pássaro, morador de um santuário na cidade de Duncan, na Carolina do Sul (EUA), é capaz de
realizar 14 movimentos, que variam conforme a batida
das canções.
O bailado de Snowball pode até parecer inusitado e
arrebatar milhões de espectadores. Mas você já parou
pra pensar sobre a inuência que a música tem sobre nós,
seres humanos? Anal, ela está presente em todas as fases
da vida e dita o ritmo das mais variadas situações e momentos. Pode reparar: até mesmo os bebês recémnascidos fazem sons com a boca e são atraídos por barulhos
muito antes de dizerem as primeiras palavras.
Para a ciência, não há dúvidas de que a música tem
um impacto nas emoções, no comportamento e, em última análise, até na saúde de cada um de nós. Quando
tocamos um instrumento ou ouvimos alguma gravação,
diversas áreas do cérebro são instigadas — poucas atividades intelectuais têm um efeito tão amplo.
“Regiões responsáveis por atividade motora, memória, linguagem e sentimentos são recrutadas para interpretar os estímulos sonoros”, destrincha a enfermeira
Eliseth Leão, pesquisadora do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, na capital paulista.
Mas essas reações não se limitam à massa cinzenta.
Experimentos mundo afora vêm testando e reconhecendo o poder terapêutico das melodias para enfrentar
os males que abalam a mente e também o corpo. Tanto é
que estudiosos já ousam encará-las como um remédio
de verdade, com prescrição de dose e esquema de uso.
Os trabalhos pioneiros nessa área foram iniciados na
psiquiatria e mostraram que as composições têm um
papel a cumprir em doenças como a ansiedade e a depressão.
“Elas também são capazes de reduzir o nível de estresse durante um procedimento cirúrgico, baixam a
pressão arterial e a frequência cardíaca e até aceleram a
recuperação após uma sessão de exercícios físicos”, lista
o ﬁsiologista Vitor Engrácia Valenti, da Universidade Estadual Paulista, em Marília, que publicou uma série de
pesquisas que investigam essas questões. Mas será que
todos os estilos musicais têm o mesmo efeito?
Os efeitos de cada estilo musical na saúde
Intuitivamente, nós sabemos selecionar o melhor ti-

po de som para cada ocasião. Na academia de ginástica,
por exemplo, preferimos ritmos mais acelerados, que
ajudam a dar aquele gás extra para o esforço físico. Já
durante a meditação ou a leitura, apostamos em composições mais calmas, que auxiliam a focar e relaxar.
Mas é preciso considerar que isso muda de acordo com
o lugar onde você nasceu.
“Na cultura ocidental, batidas mais rápidas e progressivas são sinal de alegria, enquanto um compasso lento
denota certa tristeza”, ensina o neurocientista Raphael
Bender, do Centro Estadual de Educação Proﬁssional
Professora Lourdinha Guerra, em Parnamirim, no Rio
Grande do Norte. Em alguns países orientais, essa lógica
se inverte.
Com base nessas observações, cientistas começaram
a questionar se havia um estilo musical que fosse mais
vantajoso que os outros. A escolha natural na maioria
das pesquisas são as músicas clássicas compostas por
Mozart, Bach ou Vivaldi. “É impressionante como elas
continuam a transmitir uma mensagem mesmo após
três ou quatro séculos de seu lançamento”, observa Eliseth.
Porém, não dá pra cravar que esse seja o estilo mais
saudável de todos. Ora, se você não curte a Nona Sinfonia de Beethoven, escutá-la repetidamente só vai deixálo mais incomodado. Por isso, nesse processo é essencial botar na balança os gostos pessoais de cada um.
Como funciona a musicoterapia
É justamente aí que entra a gura do musicoterapeuta,
prossional que faz uma graduação ou uma pós-graduação com o objetivo de aplicar a música como um tratamento complementar às mais diversas condições.
“Lançamos mão de técnicas que envolvem a audição,
a recriação de sons, a composição e o ato de tocar um
instrumento para alcançar um objetivo terapêutico,
sempre levando em consideração o histórico e as preferências do paciente”, explica o musicoterapeuta José
Davison da Silva Junior, professor da Universidade Federal de Minas Gerais.
Essa prossão, que começa a ganhar mais força e destaque no Brasil, tem atuação garantida em diversas áreas da saúde. Pode aprimorar, por exemplo, o aprendizado na infância ou até mesmo dar suporte para que crianças autistas interajam melhor com amigos e familiares.
“Por meio dos sons, trabalhamos habilidades importantes, como os movimentos corporais, a memória e o
raciocínio, além da percepção auditiva e espacial”, lista
o psicopedagogo Junior Cadima, do Instituto Brasileiro
de Formação de Educadores, em São Paulo.
A musicoterapia ganha espaço em outras fases da vida. Ela vem se mostrando um recurso importante após
um acidente vascular cerebral (AVC), especialmente nos

casos em que o indivíduo desenvolve uma seqüela chamada afasia.
Nessas situações, há uma diculdade em encontrar as
palavras para descrever as coisas e se comunicar com os
outros. Por meio das canções, essa recuperação se torna
mais suave e natural. O mesmo princípio se encaixa em
outras doenças, como o Alzheimer e o Parkinson.
Há tentativas ainda mais soﬁsticadas que envolvem
criar melodias especíﬁcas voltadas para tratar determinadas condições, como o zumbido ou o excesso de estresse. É o que faz o maestro Marcelo Fagundes, de São
Paulo, que desenvolveu um aplicativo com as chamadas
músicas binaurais.
“Por meio de fones, nós mandamos frequências de
sons diferentes para os ouvidos direito e esquerdo, o que
traz um ganho ao cérebro”, conta Fagundes. Pesquisas
estão em curso para mensurar a eﬁcácia dessa estratégia.
De maneira geral, a ciência precisa evoluir bastante
antes de realmente entendermos todas as potencialidades da música em nossa saúde e a prescrição delas como
um medicamento. Enquanto esse dia não chega, nos
resta botar o fone de ouvido (em um volume não tão alto, por favor), relaxar e curtir os cantores e instrumentistas que deixam a mente leve e feliz — quem sabe até remexendo o corpo feito a cacatua Snowball.
As aplicações terapêuticas da música com maior número
de evidências cientíﬁcas
Estresse: tons calmos e alegres aliviam a tensão do dia
a dia e aplacam o nervosismo acumulado.
Hipertensão: o coração tende a acompanhar as batidas da música. Se o ritmo for mais lento, a tendência é a
pressão cair.
Parkinson: percussões bem demarcadas ajudam no
tremor e na marcha. A musicoterapia é uma boa pedida
aqui.
Autismo: brincar com instrumentos é uma forma de
interagir com os outros e estabelecer laços sociais fortes.
AVC: as letras e composições são uma tática para recordar palavras perdidas após um derrame.
Dor: experimentos viram que a quantidade de analgésicos usados após a cirurgia era menor em quem escutava música.
Aprendizado: canções e paródias são um recurso usado por professores para ajudar os alunos a memorizar
certos conteúdos.

Nedilson Machado

NEDILSON MACHADO

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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

Biblioteca do Sesc

Hapvida em expansão

Boa notícia para os leitores de São Luís.
Após cinco meses fechada em função da
pandemia de coronavírus, a Biblioteca Rosa
Castro reabrirá a partir desta segunda, dia 14
de setembro, no horário das 7h30 às 16h, respeitando as normas de biossegurança e com
acesso limitado para assegurar o distanciamento social. Todo o catálogo do acervo está
disponibilizado no site https://www.sescma.com.br/o-sesc/bibliotecassesc/

O Sistema Hapvida de saúde segue ampliando sua presença nacional.
São 345 obras compostas no plano atual
de investimentos.
Além do investimento de R$ 167 milhões
na estrutura física de 158 obras entregues até
o último mês de agosto. Estando ainda previstas mais 187 obras, dentre elas 34 novas
unidades, para serem entregues em todo o
Brasil até 2021.

Pra curtir
Conhecer para preservar, amar
para valorizar e cuidar. Esses são os
valores que resumem a proposta da
obra de arte doada à cidade pelo Grupo Potiguar. É o mural gigante de 8
metros de altura com a mensagem
“Ame, Preserve e Cuide” criado para
marcar os 408 anos de São Luís; e
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Em Imperatriz, o projeto Reciclar e Recriar
será aberto ao público nesta terça-feira,
às 14h, por meio de
uma exposição de artesanato e arrecadação de sacolas plásticas.

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

Conhecer para preservar, amar
para valorizar e cuidar. Esses são os
valores que resumem a proposta da
obra de arte doada à cidade pelo Grupo Potiguar. É o mural gigante de 8
metros de altura com a mensagem
“Ame, Preserve e Cuide” criado para
marcar os 408 anos de São Luís; e
pintado pelos artistas Hélio Soares
Jr. (Hagah) e Rafael Campos (Raph)
na loja Potiguar da Cohama. Dividida
em três partes, estão presentes na
obra ícones maranhenses como o fofão, radiolas de reggae, o bumbameu – boi, uma carranca da fonte do
Ribeirão, a estátua dos Pescadores; a
rica biodiversidade natural com caranguejos e guarás; manguezais e
palmeiras;
entre outros.
Quintalão
celebra

O Quintalão Bistrô completa seu primeiro biênio e, para comemorar, preparou três noites
imperdíveis para os amantes da boa música e
claro, da boa gastronomia. Com a exclusividade
de um menu especialmente elaborado para a
celebração, os jantares dos dias 17, 18 e 19 de setembro serão embaladas pelo som de uma das
maiores revelações da música nacional: Tony
Gordon, vencedor da 8ª edição do “The Voice
Brasil”. As reservas para esta experiência sensorial inesquecível estão disponíveis, porém limitadíssimas.

O ISAN FGV segue ﬁrme e forte sua programação com diversos
temas inéditos. Nesta
quarta-feira, 16, às
19h, por transmissão
ao vivo na Plataforma
Síncrona Zoom, trará o
tema de “Agilidade nos
Projetos e Negócios”,
com o Phd André Barcaui. O evento objetiva
fazer uma reﬂexão sobre o fenômeno denominado “Agilidade” no
âmbito da gestão de
projetos e dos negócios.

Natal Luz
A Gramadotur contará a história dos 35 anos
do Natal Luz de Gramado através do projeto
“TBT 35 anos”, que pretende envolver a comunidade e todos aqueles que amam o evento, com
conteúdo para o Instagram do Natal Luz que serão postados todas quintas feiras.
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Cláudio Carvalho
anuncia a realização
da edição 2020 da sua
Feijoada para o dia 26
deste mês, no Delicata
Eventos. Nesta quinta
edição, a Feijoada beneﬁcente By Cláudio
Carvalho, será exclusiva para 100 convidados devido a pandemia
do Coronavírus. E as
doações dos brinquedos serão para a Villa
Palmeira, Associação
da Jordoa e Escola Luís
Inácio Lula da Silva na
Cidade Olímpica.

Prêmio Reclame Aqui
A FS Security, empresa líder em tecnologia e
segurança digital, participa pelo quarto ano
consecutivo do Prêmio Reclame Aqui, na categoria Software. Criada em 2017 pelo Reclame
Aqui, a categoria laureia a empresa do setor que
presta o melhor serviço às demandas do consudio pre
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FEMINICÍDIO

TERMINAL PORTUÁRIO SÃO LUÍS

Embarques de
manganês ampliados

Homem faz esposa de
refém e a esfaqueia

VLI amplia volume de embarques de manganês no Terminal Portuário São Luís.
Empresa atinge marco histórico de exportações do minério

A

VLI, companhia de soluções
logísticas que integra terminais, ferrovias e portos, acaba
de ampliar o volume de remessas de manganês para mercados
externos por meio do Terminal Portuário São Luís (TPSL), no Maranhão.
A empresa efetuou recentemente o
embarque de 70.600 toneladas de
manganês, provenientes do estado do
Pará, com destino à China, superando
o volume histórico de envios do minério efetuados pela companhia.
Com a ampliação da capacidade de
embarque, o transporte de manganês
que, até então, era realizado por navios cargueiros da classe Supramax, aptos a deslocar entre 50 mil e 60 mil toneladas de carga, passa a ser feito com
embarcações da classe Panamax, de
maior porte e qualiﬁcados a movimentar mais de 70 mil toneladas de
carga. É a primeira vez que a VLI realiza operações de navios Panamax para
o transporte de minério de manganês
desde o início de suas operações, em
2010. A movimentação do produto até
o
Terminal Portuário São Luís é realizada através da integração com a ferrovia, a partir do município de Marabá-PA.
O aumento do volume de remessas
de manganês – material essencial na
fabricação de ligas metálicas, como
ferro-manganês, usadas na produção
de aço – para o exterior evidencia a
eﬁciência do terminal, operacionalizado pela VLI no Porto de Itaqui. “Nosso objetivo é consolidar o
Terminal Portuário São Luís também
como referência para o embarque de
Minério de Manganês. Em consonância com o poder público e com o empresariado regional, queremos explo-

O SUSPEITO MORREU AO SER BALEADO EM AÇÃO POLICIAL
COM EXPANSÃO, MAIS DE 70 MIL TONELADAS DE CARGAS PODEM SER MOVIMENTADAS
rar cada vez mais as potencialidades
da nossa solução integrada (Terminal-Ferrovia-Porto), gerando eﬁciência, criando e compartilhando mais
valor com os nossos clientes”, destaca
Diego Zanella, gerente-geral Comercial da VLI.

Sobre o Terminal Portuário São Luís

Situado na capital maranhense, o
Terminal Portuário São Luís possui
vantagem competitiva devido à sua
localização estratégica, próxima da
rota com a Europa e os Estados Unidos. Além do manganês, o terminal é
responsável pelo envio de soja, milho
e ferro gusa para outros mercados.

Sobre a VLI

A VLI tem o compromisso de con-

tribuir para a transformação da logística no país, por meio da integração
de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica
(FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o
descarregamento de produtos ao
transporte ferroviário, e terminais
portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em
Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória
(ES). Escolhida como uma das 150
melhores empresas para se trabalhar
pela revista Você S/A pelos últimos
cinco anos e a primeira colocada do
segmento de Logística e Transporte
em 2019, a VLI transporta as riquezas
do Brasil por rotas que passam pelas
regiões Norte, Nordeste, Sudeste e
Centro-Oeste.

SÃO LUÍS

Vale abre novas vagas de emprego

Na madrugada do último sábado (12), uma mulher foi
esfaqueada, após ter sido mantida como refém dentro
de casa pelo marido, no bairro Vila Nova, em Imperatriz.
De acordo com informações da polícia, o suspeito esfaqueou a mulher e manteve ela presa dentro de casa,
mantendo-a refém. A Polícia foi acionada e chegaram
no local com reforços. Existiu uma negociação mas o
suspeito não cedeu.
Segundo a polícia, ao entrarem na residencia foi visto
o suspeito em cima da esposa efetuando vários golpe de
faca sobre ela. Sem exito na negociação a policia interviu diante do uso da força, que levou o suspeito à óbito.
A vítima foi socorrida, mas acabou não resistindo e
morreu na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O suspeito já tinha passagem pela polícia por feminicídio. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de
Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

CONCURSO DO IBGE

Governo autoriza
seletivo com 6,5 mil
vagas

AS VAGAS SÃO PARA AGENTES DE PESQUISA E SUPERVISORES

A EMPRESAVALE PROCURA PROFISSIONAIS PARA AS FUNÇÕES DE COORDENADOR DE AUTOMAÇÃO E TÉCNICO EM MANUTENÇÃO
LUCIANA GOMES
A Vale anunciou, através da plataforma linkedin, a abertura de novas
vagas de emprego em São Luís.
A empresa procura proﬁssionais
para as funções de coordenador de
automação e técnico em manutenção. Os interessados nas vagas devem
fazer inscrições serão apenas pela internet.
Inscrições
No momento da inscrição o candidato deve preencher os requisitos, selecionando a função que deseja concorrer.
Após selecionar, você é direcionado
para uma nova página onde deve depositar o seu currículo online.

Coordenador de automação

Requisitos
• Nível superior completo em engenharia elétrica
• engenharia elétrica
• engenharia de produção
• engenharia mecatrônica
• engenharia de controle e automação
• engenharia industrial
• Engenharia de Produção
• Sistemas de Informação
• Engenharia de Computação
• Experiência em gestão e liderança
de equipe
• Inglês avançado
• Conhecimentos de instrumentação
(medição, grandezas, atuadores, calibração, etc)

Técnico especializado em
manutenção

Requisitos
• Curso Técnico Completo em Mecânica ou Eletromecânica
• CFT Ativo
• Conhecimento em inspeção de estruturas em equipamentos portuários, tais como correias transportadoras, recuperadoras, empilhadeiras, viradores de vagões, galpões e carregadores de navio
• Experiência em ensaios não destrutivos
• Conhecimento em leitura e interpretação de desenhos técnicos
• Experiência em liderar pequenas
equipes
• Conhecimento em SAP

O Governo Federal autorizou a abertura de processo
seletivo para o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) para 6.500 vagas temporárias.
O edital para abertura da inscrição será divulgado nos
próximos 6 meses e o prazo de duração de contratos deverá ser de 1 ano, podendo ser prorrogado.
As vagas são para agentes de pesquisa e para supervisores, com contratação para 2021. “Os proﬁssionais de
que trata o caput poderão ser contratados a partir de janeiro de 2021 para operacionalização das pesquisas
permanentes de natureza estatística e geocientíﬁca do
IBGE”, Diário Oﬁcial da União.

Conﬁra as vagas previstas:
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TRAGÉDIA

DÍVIDAS

Caminhãodenegociação
estánaMariaAragão

Caminhoneiro morre
esmagado pela carga

PRF

Unidade móvel de atendimento estará na capital maranhense estacionada na Praça
Maria Aragão, no Centro de São Luís, com atendimento das 8h às 13h

A

té a próxima sexta-feira (18),
os clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) de São Luís,
terão a oportunidade de liquidar suas dívidas, com descontos
especiais, diretamente no Caminhão
Você no Azul. A unidade móvel de
atendimento estará na capital maranhense estacionada na Praça Maria
Aragão, na Rua Barão de Itapari, no
Centro de São Luís, com atendimento
das 8h às 13h.

TRATOR CAIU SOBRE A CABINE DO CAMINHÃO NA BR-222
Na manhã do último domingo (13), por volta das
10h20, na BR-222, em Açailândia, cidade distante cerca
de 568 km da capital maranhense, um caminhão do tipo
prancha, que transportava um trator, que saiu da pista
curva, na altura do Km 652.
A carga transportada se deslocou para a cabine do caminhão, deixando o condutor Wallace Nascimento Castro, de 34 anos, preso às ferragens, vindo a óbito no local.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi necessário a presença de uma guarnição do corpo de Bombeiros, que utilizou o desencarcerador para a retirada do
corpo.

Campanha Você no Azul

O CAMINHÃO DA CAIXA ESTÁ NA PRAÇA MARIA ARAGÃO ATÉ A PRÓXIMA SEXTA-FEIRA
pelo site http://www.caixa.gov.br/negociar.
Além disso, uma novidade da campanha é que, além de poder contar
com toda a rede de agências do banco,
os clientes também encontram os benefícios da campanha Você no Azul
nas unidades lotéricas para valores
Canais de atendimento
Para renegociar a dívida não é pre- até R$ 2 mil. Basta informar o CPF paA Você no Azul abrange 3 milhões ciso nem sair de casa. A Caixa coloca à ra pagar a dívida.
Quem preferir, pode solicitar atende pessoas físicas e 359 mil empresas disposição de seus clientes diversos
dimento pelas redes sociais do banco.
em todo Brasil, sendo que mais da canais remotos.
O cliente pode renegociar seu con- As condições estão disponíveis tammetade dos clientes possuem dívidas
de até R$ 3 mil. O público alvo é com- trato pelo WhatsApp no número 0800 bém pelo Twitter (twitter.com/caixa)
posto por clientes que estejam com 726 0104, opção 3; pelo telefone no e pelo Messenger do Facebook (facedívidas vencidas no montante entre número 0800 726 8068, opção 8, ou book.com/caixa).
R$ 50 e R$ 5 milhões.
As condições variam conforme a
modalidade de crédito contratada e o
período de atraso. Os descontos para
pagamento à vista podem chegar até a
90% do valor da dívida.

CAXIAS

A PRF investiga o motivo que ocasionou a saída de
pista do caminhão, não sendo descartada a possibilidade de velocidade incompatível para o local.

BR-010

PMs desarmam bomba em aeroporto Motociclista morre em acidente

CONDUTOR DO GOL, DE COR VERMELHA, FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE NA BR-010
O ARTEFATO EXPLOSIVO FOI DESARTICULADO PELA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE DE CAXIAS
No último sábado (12), por volta das
9h30, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de um objeto semelhante a uma bomba, encontrado na pista do aeroporto, localizada no bairro São Francisco, em Caxias.

área, análise e desarticulação do artefato,
adotando os procedimentos de segurança. “A equipe do Grupo de Operações Especiais é composta por policiais que possuem
um treinamento especíﬁco para atender
ocorrências de maior complexidade e alto
risco, onde se faz necessária a intervenção
com conhecimento técnico diferenciado.
Cabe ressaltar que a ação de desarticulação
do artefato foi exitosa e não houve feridos,”
destaca o Major Daniel Kraieski Pires Lages, Comandante do 2º BPM.

Cabe ressaltar que a ação de
O Grupo de Operações Especiais (GOE),
do 2º BPM, foi acionado e ao chegarem ao
local, comprovaram a veracidade da denúncia.
Os policiais do GOE iniciaram o protocolo de ações, realizaram o isolamento da

desarticulação do artefato
foi exitosa e não houve
feridos

Um grave acidente, na manhã do último domingo, na BR-010, no km 239.7, no
município de Davinópolis, uma colisão
traseira envolvendo um carro e uma moto
acabou deixando uma vítima com lesões
fatais.
Os veículos envolvidos foram um VW
Gol 1.0, de cor vermelha, conduzido por
um jovem de 23 anos, acompanhado pelo
passageiro de 18 anos, e uma Honda NXR150 Bros ES, também de cor vermelha,
que era conduzida por um homem de 45
anos, vítima fatal do acidente.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com base na análise dos vestígios identiﬁcados, foi constatado que
ambos transitavam no sentido crescente
da rodovia, quando, ao tentar realizar ultrapassagem, o Gol colidiu violentamente
contra a traseira da moto.
Após o impacto, ambos os veículos saíram da pista. O motociclista morreu com
o impacto. Uma viatura da Polícia Militar
que passava pelo local acionou o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a PRF, o motociclista preparava-se para entrar na Fazenda Bananal, onde trabalhava, situada cerca de 70 metros
do local do acidente.
O condutor do Gol foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas se recusou,
aﬁrmando ter ingerido bebida alcoólica
durante a noite.
Ele apresentava odor etílico e olhos vermelhos quando a equipe PRF chegou ao
local.
O motorista do Gol, de cor vermelha,
foi encaminhado ao plantão central da
Polícia Civil em Imperatriz, para serem tomadas as medidas cabíveis.
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NBA

NAS FINAIS

FMF estuda volta do
torcedor aos estádios

Leandrinho anuncia
aposentadoria

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
NERES PINTO

A

volta dos torcedores aos estádios de São Luís pode acontecer nos jogos ﬁnais do centenário Campeonato Maranhense de Futebol Proﬁssional (Troféu Nicolau Duailibe Neto).Um estudo, nesse sentido está sendo feito pela
Federação Maranhense de Futebol
(FMF), que conta com o apoio dos
clubes. A decisão ﬁcará na dependência de uma decisão das autoridades
sanitárias.
A informação foi prestada ontem à
tarde a O Imparcial pelo vice-presidente de Competições da Federação
Maranhense de Futebol (FMF), Hans
Nina. “Está sendo estudada a possibilidade. Será confeccionado um protocolo e submetido às autoridades sanitárias”, adiantou.
Hans, porém, mesmo sabendo que
a reabertura do Estádio Castelão é um
anseio do torcedor, ainda tem cautela
sobre a aprovação da medida. “Só será
permitido, se liberado, obviamente, e
dentro dos padrões de segurança sanitária”, resumiu.

Público reduzido

O vice-presidente de Competições
da Federação Maranhense de Futebol
não adiantou qual será o número máximo de ingressos a serem disponibilizados nos jogos, mas como o Castelão
tem uma capacidade para receber 40
mil torcedores, dez por cento (4.000)
seriam razoáveis para guarda do distanciamento. Essa é a opinião geral
dos dirigentes de clubes.
Entre os argumentos que serão
apresentados para justiﬁcar o pedido
da volta dos torcedores está a redução

LEANDRINHO VAI FAZER PARTE DA COMISSÃO DOSWARRIORS

A VOLTA AOS ESTÁDIOS NA CAPITAL PODE ACONTECER EM BREVE, DE ACORDO COM A FMF
signiﬁcativa do registro de novos casos de pessoas vitimadas pela covid19 na capital do Maranhão e no interior do estado. A situação, no momento
é dada oﬁcialmente como estando em
fase decrescente.

Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro vem
debatendo a volta das torcidas nos estádios de futebol da cidade. A FERJ já
se reuniu com o prefeito e colocou na
mesa vários assuntos. O principal deles: a não obrigatoriedade.
O clube que tiver o mando e não
quiser abrir as portas ao público não
será obrigado a fazê-lo.
A prefeitura quer abrir os portões
dos estádios já a partir de outubro e

Crivella tem em Cláudio Castro, governador em exercício desde o afastamento de Wilson Witzel, um grande
apoio. Na última sexta (11), o prefeito
anunciou a volta dos cinemas e teatros com 50% da capacidade e falou
sobre a volta da torcida nos jogos.

Alemanha

Na Alemanha, os estádios já foram
autorizados a receberem público limitado nos estádios em meio a pandemia do coronavírus.
Há diferentes regulamentações sanitárias entre regiões. Alguns clubes
pequenos, no entanto, abriram mão
do direito de receber torcedores, obviamente, contra equipes chamadas
grandes.

SEMIFINAL DO ESTADUAL

Léo Condé, liberado, vai lançar mistão

Leandrinho não vai mais jogar basquete. O campeão
da NBA informou sua aposentadoria das quadras e
anunciou que integrará a comissão técnica do Golden
State Warriors na próxima temporada.
A notícia foi postada pelo agora ex-jogador. Ele aceitou o convite de Steve Kerr para trabalhar no desenvolvimento de atletas e já está em um camp nos Estados Unidos. A franquia já fez o comunicado oﬁcial em suas redes sociais. “Não sei dizer o momento exato que o basquete entrou na minha trajetória, mas há mais de 20
anos minha vida gira em torno da bola laranja. Qualquer
atleta de alto rendimento sabe do que estou falando,
mas para a grande maioria das pessoas é importante explicar que isso signiﬁca abrir mão de muita coisa por
muito tempo, escolhas difíceis, sacrifícios… um preço
salgado que é pago pelo gosto doce da vitória”, escreveu
Leandrinho.
Leandrinho fez carreira de sucesso na NBA. Além do
anel de campeão conquistado com o Golden State Warriors na temporada 2014/2015, ele ganhou o prêmio individual de melhor sexto homem atuando pelo Phoenix
Suns, em abril de 2007. Foram 850 jogos na liga americana de basquete, além de mais de 100 participações com
a camisa da seleção brasileira. Disputou quatro Copas
do Mundo e dois Jogos Olímpicos. Ate o ano passado,
defendeu o Minas e foi o maior pontuador do NBB. Agora, ele parte para outro desaﬁo, novamente nos Estados
Unidos. “Estou pronto para um novo começo, uma nova
caminhada, de novo com a bola laranja nas mãos. A
transição será rápida, como sempre foi. É uma enorme
alegria anunciar meu retorno ao Golden State Warriors,
como Player Mentor Coach”, contou ele.

NA VILA

Santostemnovos
inscritosnaLibertadores

RANIEL VOLTA, MAS NÃO ESTÁ GARANTIDO NA ESCALAÇÃO
COM A VANTAGEM OBTIDA NO PRIMEIRO JOGO, HÁ UMA TENDÊNCIA MUITO FORTE DE SEREM POUPADOS TITULARES DO TRICOLOR
O Sampaio Corrêa já poderá contar
com a presença do técnico Léo Condé
na orientação do time que vai entrar
em campo pela semiﬁnal do Campeonato Maranhense, amanhã, contra o
Juventude, no Estádio Castelão. O resultado da contraprova foi divulgado
ontem à tarde e deu negativo. O exame, havia sido dado, anteriormente,
como “inconclusivo”, e somente chegou ao conhecimento do clube duas
horas antes do jogo de sábado contra
o Operário-PR, afastando o preparador do contato com os atletas e membros da comissão técnica. O auxiliar
Renatinho foi quem comandou o time
diante dos paranaenses.

Time misto

Ainda ocupando uma das últimas

colocações na Série B do Campeonato
Brasileiro (19ª), o Sampaio Corrêa
“muda o chip” outra vez para o Estadual onde disputa uma vaga para a fase ﬁnal. As mudanças, desta vez, atingem também a equipe que vai começar a partida diante do Juventude.
Com a vantagem obtida por ocasião da disputa do primeiro jogo,
quando venceu por 4 a 0 na casa do
adversário, há uma tendência muito
forte de serem poupados vários titulares do Tricolor. Uma alteração forçada
será a ausência do goleiro Gustavo,
que sofreu lesão muscular na partida
diante do Operário-PR. O tempo de
afastamento do atleta para o devido
tratamento será anunciado nesta terça-feira. Neguett deve voltar ao banco
de reservas e ceder o lugar a João Ga-

briel, que já está recuperado da Covi19. Por não estarem inscritos no Estadual, Joécio (zagueiro) e Pimentinha
(atacante) estão fora de cogitação. É
certa a volta da dupla central de zaga
formada por Flávio Boaventura e Paulo Sérgio. Nas demais posições, outros
atletas que tiveram poucas oportunidades também deverão entrar no time, notadamente no meio de campo.
Tudo ﬁcará deﬁnido no treinamento
de hoje.
Após a partida de amanhã (quartafeira), o Sampaio faz apenas um treino na quinta-feira e na sexta pela manhã a delegação segue para Florianópolis-SC, local da próxima partida pela Segundona, contra o Avaí. Este jogo
será disputado às 11h da manhã de
domingo. (N.P)

Depois de empatar em 2 a 2 com o São Paulo, o Santos
se reapresentou no CT Rei Pelé no último domingo. A
principal novidade foi a volta do atacante Raniel à rotina
do elenco depois de cumprir 10 dias de quarentena por
causa do novo coronavírus. O Peixe também divulgou a
lista atualizada de jogadores inscritos na Libertadores.
Apesar de ter voltado ao CT Rei Pelé neste domingo,
Raniel ainda não está garantido no jogo de hoje, terçafeira, às 21h30, contra o Olimpia, do Paraguai, na Vila
Belmiro. O jogador realizou o teste e aguarda o resultado
para saber se já está livre da Covid-19.
Em contrapartida, o técnico Cuca já sabe todos os outros jogadores que estarão à sua disposição diante do
Olimpia. O Santos atualizou a lista de inscritos na Libertadores, agora com os zagueiros Alex e Wagner Leonardo, os meias Anderson Ceará, Gabriel Pirani e Lucas
Lourenço e o atacante Lucas Braga.
Os titulares do Santos no clássico diante do São Paulo
realizaram apenas um trabalho regenerativo no domingo, enquanto os reservas treinaram em campo reduzido.
O Peixe ainda treinou ontem de olho na partida conta o
Olimpia.
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO

LargodoCarmorecebe
monumentosrestaurados

Sensibilização musical
voltadas para bebês

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

D

ois monumentos históricos
do Largo do Carmo, o relógio e o busto do frei Carlos
Olearo, que haviam sido retirados pela Prefeitura de São Luis para restauração, voltaram a ocupar
seus lugares no logradouro que passa
por ampla reforma realizada pela Prefeitura por meio do programa São
Luís em Obras.
Outra obra que estava em reparo é
a estátua de João Lisboa, que devido
ao tamanho e peso, foi restaurada no
próprio canteiro de obras. Todos estes
monumentos estão, agora, protegidos
por lonas plásticas, enquanto é ﬁnalizado o restante dos serviços. A obra,
que compreende ainda a reforma da
Praça João Lisboa, Rua de Nazaré e
entorno, conta com a parceria do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e será mais um
presente da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior para população e
para a cidade que, no último dia 08,
completou 408 anos.
“O Centro de São Luís recebe o maior investimento da sua história. Na região estamos readequando e modernizando espaços públicos de extrema
importância para a cidade, o turismo
e a geração de renda. Um exemplo é
esta área que compreende a Praça
João Lisboa, Largo do Carmo e a Rua
de Nazaré, onde está sendo feito um
trabalho amplo de reforma e de restauração, como o famoso relógio em
frente à Igreja do Carmo, que havia sido retirado para reparos e já está de
volta ao seu lugar, assim como o busto

TRABALHO É DIRECIONADO PARA CRIANÇAS BEM PEQUENAS

MONUMENTOS RESTAURADOS SERÃO ENTREGUES APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS
do frei capuchinho Carlos Olearo. Em
breve estaremos entregando toda esta
área, totalmente reformada, para a cidade”, disse o prefeito Edivaldo.
Sobre o restauro do relógio, o presidente do Instituto Municipal da Paisagem Urbana (Impur), Fábio Henrique
Carvalho, disse que prefeito Edivaldo
vai devolver para a população, um relógio totalmente requaliﬁcado que
passa a compor o novo cenário do

Largo do Carmo. Ele pontou que até o
ﬁnal da semana será concluída a
montagem do relógio, que agora ganha novos elementos para dinamizar
o seu funcionamento. “O novo maquinário contempla desde o ponteiro,
numeração, passando pela composição dos quadros laterais, e ﬁnalmente
o funcionamento que será com a tecnologia Tok Mestre, ou seja, funcionamento elétrico e bateria”, completou.

Relógio da João Lisboa foi todo recuperado

O Núcleo de Educação e Relacionamento do Itaú Cultural incrementou ainda mais a oferta de programação
no site da organização, destinada às crianças, e passa a
oferecer, nos dias 3, 10, 17 e 24 de outubro (sábados) oﬁcinas de sensibilização musical para bebês, com Luciana Nagumo. Ela é atualmente diretora da área de musicalização infantil e coordenadora pedagógica do projeto Música e Cidadania, da Escola de Música de Jundiaí.
Essa iniciativa tem como guia o prazer, propiciando um
tempo de qualidade para que bebês e familiares possam
brincar juntos. Luciana propõe uma interação bastante
intima, que proporciona o estreitamento dos vínculos e
a criação de um espaço afetivo, de trocas e aprendizado
lúdico.
Todos os sábados, haverá dois encontros distintos,
um às 9h e outro às 10h, cada um com meia hora de duração e capacidade para até cinco bebês e seus pais ou
acompanhantes. As inscrições para as duas primeiras
oﬁcinas, realizadas nos dias 3 e 10, abrem no dia 16 de
setembro (quarta-feira). Para os dois sábados seguintes,
dias 17 e 24, elas ﬁcam disponíveis a partir do dia 30 de
setembro (quarta-feira) e devem ser feitas pelo site
https://www.itaucultural.org.br/. A atividade é voltada
para bebês de até dois anos, acompanhados dos responsáveis.
IC para Crianças – As atividades voltadas as crianças
e suas familiares não param por aí e contemplam também, dentro da grade do IC para Crianças, vivências
musicais, às segundas-feiras; aulas de criação, às terçasfeiras e quintas-feiras; dança, às quartas-feiras e domingos; teatro, aos sábados, e Expedição Brasiliana, às sextas-feiras. Todas podem ser acessadas pelo site
www.itaucultural.org.br.
e
Youtube
www.youtube.com/itaucultural do Itaú Cultural.

LucianaFeresNagumo
vaiministraras oficinas

LUCIANA FERES É MUSICISTA E MULTINSTRUMENTISTA

APÓS VÁRIOS ANOS SEM FUNCIONAR O RELÓGIO DA PRAÇA JOÃO LISBOA NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS FOI RESTAURADO
No local das obras, já foram concluídos boa parte dos serviços como a
recuperação do piso em mosaico de
pedras de cantaria, bem como o novo
piso do perímetro das praças, que
agora é de granilite (tipo de concreto
de alta resistência) e está passando
por processo de polimento, nesta semana.
Também já foi concluída a instalação dos postes de iluminação, que recuperaram as formas originais, feitas
de ferro fundido, devolvendo as características históricas do logradouro.
Os bancos de madeira e os de concreto foram recuperados e compõem o
ambiente da praça. No aspecto paisagístico, já foi replantada a grama dos
canteiros centrais e no entorno da estátua de João Lisboa.
Ontem (14), as equipes da Prefeitura trabalhavam na recuperação do pavimento de paralelepípedos das vias
no entorno da Praça João Lisboa, isto
é, o trecho da Rua do Sol que vai da
frente do Teatro Arthur Azevedo até a
esquina do prédio dos Correios. Da
mesma forma está ocorrendo no trecho da Rua do Egito, ao lado da agência da Caixa, assim como no trecho da
Rua de Nazaré que liga a Praça João

Lisboa à Praça Benedito Leite.
CONJUNTO ARQUITETÔNICO
Com mais de 12 mil metros quadrados de área, o espaço que compreende a Praça João Lisboa, Largo do Carmo e Rua de Nazaré é uma as regiões
mais antigas da cidade e foi palco de
importantes eventos da história de
São Luís. A reforma estrutural que está ocorrendo no logradouro incluiu,
ainda, toda rede elétrica, hidráulica e
as galerias para escoamento da água
das chuvas, novas luminárias, lixeiras
e bancos. O conjunto também está ganhando nova sinalização turística e
placas contando a história do espaço
e dos monumentos que o compõem.
“Todos os investimentos feitos até
agora, frutos da parceria das ações da
Prefeitura com o IPHAN, têm obtido
sucesso e os resultados estão à mostra. Além do trabalho que está sendo
realizado na revitalização do Largo do
Carmo e Praça João Lisboa, há também as ações que ocorreram anteriormente, como a readequação da Rua
Grande, Praça Deodoro e do Panteon,
entre outras. Importante lembrar que
todas estas obras estão sendo execu-

tadas observando-se os aspectos da
preservação do patrimônio arquitetônico original, harmonizando-se com
as necessidades atuais de mobilidade
e acessibilidade para pessoas com capacidade de locomoção limitada como idosos e portadores de necessidades especiais”, destacou o superintendente do IPHAN no Maranhão,
Maurício Itapary.
A recuperação da região central de
São Luís é uma das prioridades da
gestão do prefeito Edivaldo Holanda
Junior. No início de agosto, a Praça da
Bíblia foi reinaugurada após passar
por ampla reforma. Ainda em agosto,
no dia 22, abrindo as comemorações
pelos 408 anos de São Luís, foi reinaugurado o Parque do Bom Menino. No
início deste mês, também como parte
das comemorações pelo aniversário
da cidade, foi reinaugurado o Estádio
Municipal Nhozinho Santos.
Estão em obras de reforma, ainda, o
Mercado das Tulhas e as praças da Misericórdia e da Saudade, e a Fonte do
Bispo, que está sendo totalmente urbanizada. Todas estas obras serão entregues até o ﬁm do ano, marcando os
408 anos de São Luís como um ano de
grandes obras entregues à cidade.

Luciana Feres Nagumo iniciou os estudos de música
com a mãe, Josette Silveira Mello Feres. Estudou ﬂauta
doce, piano, violoncelo e percepção musical com diversos professores, entre eles, Tânia Lisboa, Cristina Geraldini, Mikhail Malt e Patricia Michelini.Se graduou, com
honra, em Pedagogia, pelas Faculdades de Educação Padre Anchieta, no ano de 1991. De 1990 a 2003, trabalhou
como professora e coordenadora do curso de musicalização infantil da Escola de Música de Jundiaí.
De 2004 a 2006, atuou como professora de música no
Relais Assistantes Maternelles, na França, e entre 2007 e
2009 deu aulas de música para bebês, na cidade de Alcalá de Henares, na Espanha. Atualmente é diretora da
área de musicalização infantil e coordenadora pedagógica dos projetos Música e Cidadania, da Escola de Música de Jundiaí, e ministra curso de formação para professores. Com a programação suspensa desde o dia 17
de março em razão da pandemia do coronavírus, o Itaú
Cultural tem intensiﬁcado a produção de materiais pensados para toda a família, ampliando a produção de
conteúdo para diversos públicos, como podcasts, cursos de EAD e vídeos, no site e redes sociais da instituição
e na Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. Para acessar: www.itaucultural.org.br.
SERVIÇO:
O que? Sensibilização Musical para Bebês – com Luciana Nagumo
Dias 3 e 10 de outubro (sábados), às 9h e 10h
Inscrições a partir do dia 16 de setembro
Dias 17 e 24 de outubro (sábados), às 9h e 10h
Inscrições a partir do dia 30 de setembro
Onde? No site https://www.itaucultural.org.br/
Duração: 30 minutos cada encontro
Capacidade: 5 bebês por encontro
Plataforma de acesso: Google Meet
Classificação: voltado para bebês de até 2 anos

