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APARTE       Transparentes       BASTIDORES
QUA 16/09/2020

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

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

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

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

Muita trovoada e pouca chuva. Foi assim a lista de sete mil políticos e gesto-
res supostamente inelegíveis, pelos rolos administrativos, que o Tribunal de Con-
tas da União catalogou e entregou ao Tribunal Regional Eleitoral (TSE), que tem 
a responsabilidade de julgar quem pode ou não concorrer às eleições de 2020. 

A maioria é bagrinho 
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Ideb mostra São Luís entre as 
6 capitais com  melhor nota  
na rede estadual de ensino  

PÁGINA  11

Sai hoje o 
segundo 

finalista do 
Estadual
Sampaio e Juventude SAMAS 

se enfrentam hoje, às 19h, no 
Castelão, para definir quem será o 

adversário do Moto Club na final do 
Campeonato Estadual 2020

Confira as vagas 
de emprego 
disponíveis  
em São Luís

PÁGINA  9

Igarapé Grande
 é destaque

 internacional 
pelo Selo Unicef 

PÁGINA  6

Água escura é despejada na 
praia  da avenida Litorânea

PÁGINA 9

RECONHECIMENTO

OPORTUNIDADE

FUTEBOL NO 
MARANHÃO

Além de ter aumentado a nota do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb) ao maior nível 
da história do estado, o Maranhão também atingiu 
outra marca de destaque. A cidade de São Luís ficou 

entre os seis melhores desempenhos de todas as ca-
pitais no ensino médio das escolas públicas. O Ideb 
mede a qualidade das escolas brasileiras. De acordo 
com o índice divulgado pelo Ministério da Educação, 

as escolas da rede estadual do Maranhão chegaram 
à média de 3,7, a maior já registrada.  Se o recorte le-
var em consideração apenas São Luís, o índice sobe 
para 4,1. Antes era 4.   PÁGINA 6

PÁGINA 3

Adriano Sarney 
critica e denuncia 

aglomerações

Carlos Madeira 
tem alta e faz 

convenção virtual

Juiz proíbe uso de 
foguetes durante 
período eleitoral

 
Ex-presidente Lula 

declara apoio a 
Rubens Junior

Jeisael  diz que 
aglomeraçao  é 

desrespeito à vida

ELEIÇÕES  2020

O adeus a Frei 
Rogério Beltrami,

o “Santinho”

PERDA

PÁGINA 12

Jair  Bolsonaro 
desiste do Renda 

Brasil e  vai  manter 
o Bolsa Família”

MUDANÇA

O presidente  declarou  que o gover-
no não vai suspender reajustes das apo-
sentadorias e do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) – auxílio pago a idosos 
e pessoas com deficiência de baixa renda.  
O presidente descartou também a cria-
ção do programa Renda Brasil até 2022  

PÁGINA 2
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Líderes evangélicos entendem que a cobrança, além de ilegal, não deve ser computada
no Orçamento e trabalham para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro

Re la tor

CONGRESSO

Bancada evangélica
quer derrubar veto

P
ou cas são as chan ces de ma- 
nu ten ção do ve to pre si den ci al
ao per dão a dí vi das de igre jas
e tem plos. A fren te par la men- 

tar evan gé li ca, que con ta com 220
par la men ta res de qua se to dos os par- 
ti dos, se reú ne ho je pa ra de ba ter as
es tra té gi as pa ra a der ru ba da do ve to.
E a per me a bi li da de é a mai or for ça do
gru po, que tem, en tre os in te gran tes,
des de o lí der do Cen trão, Arthur Li ra
(PP-AL), até de pu ta dos pe tis tas co mo
Be ne di ta da Sil va (RJ) e Air ton Fa lei ro
(PA), li ga do à Igre ja Ca tó li ca. Os dé bi- 
tos so mam qua se R$ 1 bi lhão.

O pre si den te da Re pú bli ca, que re- 
ti rou o dis po si ti vo ao san ci o nar a Lei
nº 14.057/2020, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União (DOU) de on tem, que
dis ci pli na o acor do com cre do res pa ra
pa ga men to com des con to de pre ca tó- 
ri os fe de rais, tam bém es tá de ter mi na- 
do a sa nar a ques tão. Nem que se ja
por Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui- 
ção (PEC), con for me afir mou em uma
re de so ci al. 

Mas Bol so na ro tam bém

dei xou cla ro a

al ter na ti va de ve tar o

pro je to e pe dir ao

Con gres so pa ra

der ru bar a me di da.

O pre si den te tem pres sa em en con- 
trar uma so lu ção. Os evan gé li cos, os
prin ci pais be ne fi ci a dos pe lo per dão
das dí vi das, são par te im por tan te de
seu elei to ra do e apoio po lí ti co. A ini ci- 
a ti va de ve tar o tre cho cau sou sur pre- 
sa a par la men ta res. Prin ci pal res pon- 
sá vel pe lo tre cho in se ri do no pro je to
de lei, o de pu ta do fe de ral Da vid So a- 
res (DEM-SP), fi lho do mis si o ná rio
R.R. So a res, lí der da Igre ja In ter na ci o- 
nal da Gra ça de Deus, afir mou que o
che fe do Exe cu ti vo foi mal as ses so ra- 
do.

“Is so (o per dão da dí vi da de igre jas
e tem plos) foi vo ta do por am pla mai- 
o ria dos par la men ta res. Nin guém es- 
ta va ali ino cen te men te. É um per dão
de lan ça men tos fis cais que são ile gais.
O pre si den te da Re pú bli ca foi mal ori- 
en ta do ju ri di ca men te. A ba se de sus- 
ten ta ção do ar gu men to de le não se
sus ten ta. O per dão não com pro me te
a res pon sa bi li da de fis cal. Lan çar
aqui lo co mo par te do or ça men to é
uma ir res pon sa bi li da de. Quem ven- 
deu is so pa ra o pre si den te foi ino cen- 
te”, re cla mou.

O de mis ta afir ma que igre jas e tem- 
plos nun ca re co nhe ce ram a Con tri- 
bui ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do
(CSLL) so bre os tem plos de qual quer
cul to co mo jus ta, e que a ques tão já foi
ju di ci a li za da. “Des de 2008, te mos
pro ble mas des sa na tu re za. Mu da ram
as re gras do jo go no meio do jo go. Um
ata que às ins ti tui ções re li gi o sas e de
for ma pre do mi nan te às evan gé li cas.

Qual é o ani mus da Re cei ta Fe de ral
em ci ma de ação da ad mi nis tra ção in- 
ter na das ins ti tui ções? A Re cei ta quer
con tro lar o que a igre ja dá de au xí lio a
pa dres? A igre ja de ci de o que pa ga ad- 
mi nis tra ti va men te pa ra o pa dre ou
pas tor. É uma ques tão in ter na”, ar gu-
men tou.

An tes da pu bli ca ção do ve to no
DOU, Bol so na ro adi an tou a de ci são
nas re des so ci ais. Afir mou que a me-
di da era ne ces sá ria pa ra evi tar que
res pon des se a um pro ces so de im pe a-
ch ment por cri me de res pon sa bi li da-
de fis cal. “A PEC é a so lu ção mais ade- 
qua da por que, mes mo com a der ru- 
ba da do ve to, o TCU já de fi niu que ‘as
leis e de mais nor ma ti vos que ins ti tuí- 
rem be ne fí ci os tri bu tá ri os e ou tros
que te nham o po ten ci al de im pac tar
as me tas fis cais so men te po dem ser
apli ca das se fo rem sa tis fei tas as con- 
di ci o nan tes cons ti tu ci o nais e le gais
men ci o na das’”, pu bli cou o pre si den- 
te.

O pre si den te da fren te par la men tar
Evan gé li ca, Si las Câ ma ra (Re pu bli ca- 
nos-AM) tam bém se dis se sur pre so,
se gun do ele, “pe la quan ti da de de es- 
pe ci a lis tas que afir mam ser le gí ti ma e
cons ti tu ci o nal a ma té ria e sem en vol- 
vi men to com res pon sa bi li da de fis- 
cal”. Ques ti o na do so bre quem apoi a- 
ria a der ru ba da, ele dis se que é ce do.
“Mas, se for pa ra der ru bar o ve to, te re-
mos os vo tos, po de acre di tar”, ga ran- 
tiu.

O PSol foi o úni co par ti do que vo- 
tou in te gral men te con tra o so cor ro.

URNA

STF decide que voto impresso é inconstitucional

MINIRREFORMA ELEITORAL DE 2015 PREVIA A IMPRESSÃO DO COMPROVANTE

O ple ná rio do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF) de ci diu de cla rar, por
mai o ria, in cons ti tu ci o nal a im pres são
de um com pro van te de vo ta ção pe la
ur na ele trô ni ca, con for me pre via a
mi nir re for ma elei to ral de 2015.

A im pres são do vo to já se en con tra- 
va sus pen sa por for ça de uma li mi nar
(de ci são pro vi só ria) con ce di da tam- 
bém pe lo ple ná rio do Su pre mo, em
ju nho de 2018, al guns me ses an tes da
elei ção pre si den ci al da que le ano.,

A li mi nar ha via si do pe di da pe la
en tão pro cu ra do ra-ge ral da Re pú bli- 
ca, Ra quel Dod ge, que en tre ou tros ar- 
gu men tos dis se ha ver o ris co de o si gi- 
lo do vo to ser vi o la do. Se ria o ca so, por
exem plo, das pes so as com de fi ci ên cia
vi su al, que ne ces si ta ri am de au xí lio
pa ra ve ri fi car as in for ma ções no vo to
im pres so.

Com a de ci são de ago ra, tor na-se
de fi ni ti vo o en ten di men to do re la tor
da ação, mi nis tro Gil mar Men des, que
con cor dou ser o vo to im pres so in- 

cons ti tu ci o nal por ame a çar a in vi o la- 
bi li da de do si gi lo da vo ta ção e ain da
fa vo re cer frau des elei to rais.

O jul ga men to foi re a li za do na ses- 
são en cer ra da às 23h59 de se gun da-
fei ra (14) do ple ná rio vir tu al, am bi en- 
te di gi tal em que os mi nis tros têm um
pra zo, em ge ral de uma se ma na, pa ra
vo tar re mo ta men te por es cri to.

A im pres são do vo to foi apro va da
em 2015 no Con gres so com a jus ti fi ca- 
ti va de ga ran tir mei os pa ra em ba sar
even tu ais au di to ri as nas ur nas ele trô- 
ni cas. A en tão pre si den te Dil ma Rous- 
seff che gou a ve tar a me di da, ale gan- 
do en tre ou tros pon tos o “al to cus to”
de im ple men ta ção, de R$ 1,6 bi lhão,
se gun do o Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral
(TSE). O ve to, en tre tan to, foi de pois
der ru ba do pe los par la men ta res.

Em seu vo to, Men des des ta cou que
não se po de uti li zar “uma im pres so ra
qual quer” pa ra a emis são do vo to,

sen do ne ces sá rio o de sen vol vi men to
de um equi pa men to ao mes mo tem- 
po “inex pug ná vel” e ca paz de in se rir o
com pro van te de vo ta ção em um in vó- 
lu cro la cra do.

“Se as sim não for, em vez de au- 
men tar a se gu ran ça das vo ta ções, a
im pres são do re gis tro se rá frá gil co mo
meio de con fir ma ção do re sul ta do e,
pi or, po de rá ser vir a frau des e a vi o la-
ção do si gi lo das vo ta ções”, es cre veu o
mi nis tro.

Mes mo que fos se pos sí vel a pro du- 
ção de tal equi pa men to, ain da ha ve ria
o de sa fio de pro gra má-lo com um
soft ware com pa tí vel com os re qui si- 
tos de se gu ran ça da ur na ele trô ni ca,
des ta cou Gil mar Men des.

“De ou tra for ma, a im pres so ra po- 
de ria ser uma via pa ra hac ke ar a ur na,
al te ran do os re sul ta dos da vo ta ção
ele trô ni ca e cri an do ras tros de pa pel
que, su pos ta men te, os con fir mas- 
sem”, afir mou o mi nis tro, que foi se- 
gui do pe la mai o ria do ple ná rio do Su- 
pre mo.

SAÚDE

Pazuello toma posse
como ministro 

EDUARDO PAZUELLO DEIXA DE SER MINISTRO INTERINO

O mi nis tro in te ri no da Saú de, ge ne ral Edu ar do Pa zu- 
el lo, se rá em pos sa do ofi ci al men te no co man do da pas ta
em so le ni da de no Pa lá cio do Pla nal to nes ta quar ta-fei ra
(16/9), às 17h. Nas ci do no Rio de Ja nei ro e for ma do na
Aca de mia Mi li tar das Agu lhas Ne gras, co mo ge ne ral, Pa- 
zu el lo co man dou a Di vi são do Exér ci to. A pos se ocor re
em meio ao re gis tro de 132.006 mor tes de cor ren tes de
co vid-19. Des de que Pa zu el lo as su miu in te ri na men te a
Saú de, Bol so na ro vi nha fa zen do rei te ra dos elo gi os ao
mi nis tro. No en tan to, no co me ço de ju lho, o che fe do
Exe cu ti vo che gou a afir mar que o mi li tar não se ria efe ti- 
va do co mo mi nis tro. “Ele es tá fa zen do um ex ce len te tra- 
ba lho e es tá re al men te fun ci o nan do. Ele é ruim de im- 
pren sa, mas em com pen sa ção, é ex ce len te co mo ges tor
da saú de por que a gen te pre ci sa há mui to tem po de al- 
guém com es se per fil lá. Mas é um no me que não vai fi- 
car pa ra sem pre. Es tá com ple tan do três me ses co mo in- 
te ri no. Ele já deu uma ex ce len te con tri bui ção pa ra nós”,
de cla rou na oca sião. Di as de pois, Bol so na ro vol tou a
men ci o nar o mi nis tro, res sal tan do que Paz zu e lo vi nha
aten den do “qua se tu do”.

Pa zu el lo as su miu as fun ções in te ri na men to após a
saí da do mi nis tro Nel son Tei ch, que fi cou cer ca de um
mês ape nas no pos to. Sua en tra da foi al vo de crí ti cas por
ele não ser es pe ci a li za do na área e pe lo gran de nú me ro
de mi li ta res que ele le vou pa ra a pas ta, al go que Bol so- 
na ro mi ni mi za. “Ele le vou 15 mi li ta res pa ra lá. A equi pe
de le, por coin ci dên cia, era for ma da por mi li ta res. É
igual eu: quan do es co lhi o vi ce, es co lhi o ge ne ral. O pes- 
so al tem que ver se o mi nis té rio es tá dan do er ra do, não
in te res sa se o ca ra é mi li tar. Ou o ca ra bo ta a ca sa em or- 
dem, ou dá lu gar pa ra ou tro”, afir mou o pre si den te cer ta
vez.

BOLSONARO

“Governo vai manter
o Bolsa Família”

O pre si den te Jair Bol so na ro de cla rou ho je (15) que o
go ver no não vai sus pen der re a jus tes das apo sen ta do ri- 
as e do Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu a da (BPC) – au xí- 
lio pa go a ido sos e pes so as com de fi ci ên cia de bai xa ren- 
da. 

O pre si den te des car tou tam bém a cri a ção do pro gra- 
ma Ren da Bra sil até 2022 – ini ci a ti va que es ta va em es tu- 
do pa ra ex pan dir o al can ce e su ce der o Bol sa Fa mí lia,
que é pa go a fa mí li as que es tão em si tu a ção de po bre za
ex tre ma e mi sé ria.

Em ví deo pu bli ca do nas re des so ci ais, Bol so na ro ci- 
tou no tí ci as que di zem que a in ten ção do go ver no é con- 
ge lar as apo sen ta do ri as pa ra ga ran tir re cur sos pa ra o
Ren da Bra sil. 

“Eu já dis se que ja mais vou ti rar di nhei ro dos po bres
pa ra dar pa ra os pau pér ri mos. Quem por ven tu ra vi er a
pro por pa ra mim uma me di da co mo es sa, eu só pos so
dar um car tão ver me lho pa ra es sa pes soa. É gen te que
não tem um mí ni mo de co ra ção, não tem o mí ni mo de
en ten di men to co mo vi vem os apo sen ta dos do Bra sil”,
dis se.

De acor do com o Bol so na ro, “po de ser que al guém da
equi pe econô mi ca te nha fa la do so bre es te as sun to”,
mas que seu go ver no “ja mais” vai con ge lar sa lá ri os de
apo sen ta dos ou re du zir o BPC “pa ra qual quer coi sa que
se ja”. “Até 2022, no meu go ver no, es tá proi bi do fa lar a
pa la vra Ren da Bra sil, va mos con ti nu ar com o Bol sa Fa- 
mí lia e pon to fi nal”, des ta cou.

Em ju nho, o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des,
anun ci ou a in ten ção do go ver no em cri ar o Ren da Bra sil
após a pan de mia do no vo co ro na ví rus, com a uni fi ca ção
de vá ri os pro gra mas so ci ais. Des de en tão, a equi pe
econô mi ca e o Pa lá cio do Pla nal to têm dis cu ti do a fon te
de re cur sos pa ra fi nan ci ar o no vo pro gra ma so ci al.

Na se ma na pas sa da, Bol so na ro des car tou o fim do se- 
gu ro-de fe so co mo for ma de ga ran tir o pro gra ma de ren- 
da per ma nen te. Em agos to, ele tam bém já ha via anun ci- 
a do que a cri a ção do Ren da Bra sil es ta va sus pen sa por- 
que não acei ta ria eli mi nar, em tro ca, o abo no sa la ri al,
es pé cie de 14º sa lá rio pa go aos tra ba lha do res com car- 
tei ra as si na da que re ce bem até dois sa lá ri os mí ni mos.

São Luís, quarta-feira, 16 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Diante da pandemia e do decreto estadual que veda aglomerações, o deputado
denunciou várias situações de desrespeito às regras sanitárias em São Luís e no interior 

Ex-pre si den te Lu la de cla ra
apoio a Ru bens

Jei sa el  diz que aglo me ra çao 
é des re pei to aos elei to res

CAMPANHA NA PANDEMIA

Adriano Sarney critica e
denuncia aglomerações

A
dri a no usou a tri bu na da As- 
sem bleia Le gis la ti va na ma- 
nhã des ta ter ça-fei ra (15), de- 
nun ci an do a ir res pon sa bi li- 

da de de par ti dos po lí ti cos e can di da- 
tos, que em su as con ven ções aglo me- 
ra ram mi lha res de pes so as. _“Eu que- 
ria aqui ma ni fes tar um des con for to 
que es tou ten do após ter vis to al gu- 
mas fo tos e ví de os de al gu mas con- 
ven ções par ti dá ri as nos úl ti mos di as.

To dos sa bem que o Par ti do Ver de 
foi o pri mei ro a or ga ni zar sua con ven- 
ção e fiz ques tão de aten der aos pro- 
to co los, cha mei ape nas os pré-can di- 
da tos da cha pa e in ves ti em tec no lo- 
gia pa ra que ou tros cor re li gi o ná ri os 
pu des sem acom pa nhar e par ti ci par 
do even to por vi de o con fe rên cia.

Mas não fa lo aqui so men te co mo 
pré-can di da to, mas co mo de pu ta do 
es ta du al. Co mo é pos sí vel que es te ja- 
mos dis cu tin do for mas de vol ta às au- 
las se gu ras que é a coi sa mais im por- 
tan te pa ra as cri an ças e no de pa ra mos 
com ver da dei ras fes tas pi ro téc ni cas 
com mi lha res de pes so as pre sen tes 
num to tal des ca so com a so ci e da de 
que vem so fren do des de o iní cio da 
pan de mia com to do ti po de res tri- 
ção?!

Co mo po de o po der pú bli co ser tão 
rí gi do com os tra ba lha do res e con tri- 
buin tes que pas sa ram me ses sem po- 
der pro du zir e na da fa zer ou ques ti o- 
nar os par ti dos e pré-can di da tos so- 
bre es sas con ven ções fei tas pa ra exal- 
tar o quê? A clas se po lí ti ca? Os par ti- 
dos po lí ti cos? Ora, é mui ta hi po cri sia

Juiz proí be uso de fo gue tes 
du ran te pe río do elei to ral

O DEPUTADO DEU ENTRADA EM UMA REPRESENTAÇÃO NO MP ELEITORAL E ESTADUAAL

no meu ver. Uma ver go nha”.
O de pu ta do deu en tra da em uma 

re pre sen ta ção no Mi nis té rio Pú bli co 
Elei to ral e Es ta du al, pa ra que se jam 
apu ra das as ir re gu la ri da des co me ti- 
das du ran te as con ven ções.

Va le lem brar que no ano que vem, o 
pró xi mo pre fei to se rá res pon sá vel pe- 
la va ci na ção da po pu la ção con tra o 
Co ro na ví rus .

O juiz da 100ª Zo na Elei to ral de Ma- 
ra ca çu mé, Rapha el de Je sus Ser ra Ri- 
bei ro Amo rim, proi biu o uso de fo gue- 

tes e pro du tos si mi la res no pe río do de 
elei ções mu ni ci pais e cam pa nha po lí- 
ti ca nas ci da des de Ma ra ca çu mé, 
Cen tro No vo do Ma ra nhão, Jun co de 
Ma ra nhão e Boa Vis ta do Gu ru pi.

Na por ta ria nº 1118/2020, o juiz 
proí be a de fla gra ção de fo gue tes e/ou 
pro du tos si mi la res com fi na li da de 
elei to ral no pe río do de 14 de se tem- 
bro a 16 de no vem bro de 2020 nos 
mu ni cí pi os per ten cem à Zo na Elei to- 
ral.

No do cu men to, o juiz con si de rou 
que a pro pa gan da elei to ral não po de 
per tur bar o sos se go pú bli co, o có di go 
de pos tu ras mu ni ci pal e a le gis la ção 
do meio am bi en te.

Madeira tem alta e faz convenção virtual
O ex-juiz fe de ral Jo sé Car los Ma dei- 

ra te rá o seu no me con fir ma do co mo
can di da to do So li da ri e da de a pre fei to
de São Luís em con ven ção hí bri da. O
par ti do anun ci ou nes ta ter ça-fei ra
que a con ven ção, a prin cí pio anun ci- 
a da ape nas no mo de lo on li ne, tam- 
bém se rá pre sen ci al, mas obe de cen- 
do ri go ro sa men te a to das as re co- 
men da ções das au to ri da des sa ni tá ri- 
as.

A op ção do So li da ri e da de pe lo mo- 
de lo hí bri do é re sul ta do de um en ten- 
di men to en tre Ma dei ra, o pre si den te
do par ti do, Sim plí cio Araú jo, e o pré-
can di da to a vi ce-pre fei to, Ca pi tão Je- 
re mi as. Ma dei ra dis se que, mes mo em
ca sa re cu pe ran do-se da Co vid-19, faz
ques tão de par ti ci par da con ven ção
por vi de o con fe rên cia. “Que ro le var a
mi nha pa la vra de fé e con fi an ça na vi- 
tó ria a to das as nos sas li de ran ças co- 
mu ni tá ri as e po lí ti cas e aos nos sos
pré-can di da tos a ve re a dor”, de cla rou.

 
A con ven ção pre sen ci al se rá re a li- 

za da nes ta quar ta-fei ra, dia 16, às 17h,
na As so ci a ção dos Ofi ci ais Mi li ta res
do Ma ra nhão, na rua Ar man do Vi ei ra

da Sil va, no 1, no Bair ro de Fá ti ma.
“Es ta mos ape nas re to man do um
com pro mis so ini ci al de re a li zar a nos- 
sa con ven ção no Bair ro de Fá ti ma. É o
bair ro on de nos so pré-can di da to nas- 
ceu e vi veu por mui to tem po, on de es- 
tão su as ori gens”, in for mou Sim plí cio
Araú jo.

 
O pré-can di da to a vi ce-pre fei to fez

ques tão de fri sar que a con ven ção se- 
rá sim bó li ca, sem aglo me ra ção. Se- 
gun do o Ca pi tão Je re mi as, uma gran- 
de fes ta es tá sen do pre pa ra da pa ra re- 
ce ber Ma dei ra de vol ta aos com pro- 
mis sos po lí ti cos, ao fim do tra ta men- 
to da Co vid-19. “Aí, sim, nes se mo- 
men to te re mos a opor tu ni da de de
ofe re cer uma gran de re cep ção ao nos- 
so pré-can di da to a pre fei to”, avi sou.

 

Ago ra é ofi ci al: o can di da to a pre- 
fei to de São Luís, Ru bens Jr (PC do B),
tem apoio do ex-pre si den te Luiz Iná- 
cio Lu la da Sil va na cor ri da à pre fei tu- 
ra da ca pi tal no plei to de no vem bro.

O apoio do pre si den te  te ve iní cio
com a ali an ça PC do B e PT, ofi ci a li za-
da na con ven ção par ti dá ria no úl ti mo
do min go, e foi re for ça da nes ta ter ça-
fei ra (15) nas re des so ci ais.

Lu la ci tou o apoio do par ti do a Ru-
bens, can di da to do go ver na dor Flá vio
Di no, se gun do su as pró pri as pa la vras
“O PT vai es tar jun to com ou tros par ti-
dos em mui tas ci da des. Ago ra mes mo
aca ba mos de con fir mar que o PC do B
vai es tar com Be ne di ta da Sil va no Rio
de Ja nei ro e nós va mos apoi ar o can-
di da to do Flá vio Di no no Ma ra nhão.
Va mos com Ru bens Jr em São Luís”,
dis se.

Além do PT, Ru bens Jr con ta com
uma am pla co li ga ção for ma da, ao to- 
do, por 6 par ti dos: PC do B, PT, PP, Ci- 
da da nia, PMB e DC e tem qua se 200
pré-can di da tos a ve re a dor.

 
 

O can di da to a pre fei to Jei sa el Marx
(Re de) foi um dos úni cos pos tu lan tes
à Pre fei tu ra de São Luís que cum priu
to dos os cui da dos sa ni tá ri os du ran te
a sua con ven ção. Ele cri ti cou os que
fi ze ram di fe ren te e cau sa ram gi gan-
tes cas aglo me ra ções.

“Nos sa con ven ção da Re de Sus ten- 
ta bi li da de foi sem aglo me ra ção, to dos
de más ca ra, aces so con tro la do. Quem
des res pei ta a lei e põe em ris co vi das
hu ma nas no pro ces so elei to ral, já dei- 
xa cla ra a fal ta de apre ço pe lo que é
cor re to. O que se rão ca pa zes de fa zer
se elei tos?”, afir mou.

 
Jei sa el ain da cri ti cou a hi po cri sia

de can di da tos que usam fra ses co mo
“Que ro ser pre fei to pa ra cui dar das
pes so as”, “Que ro uma ci da de mais
hu ma na”, “Lu to por ga ran tir di rei tos”,
mas que cau sam aglo me ra ções du- 
ran te a pan de mia.

1

2

Es to ca da ver me lha

Tra pa lha da

Es ca pan do ile so

“O car tão ver me lho não foi pa ra mim”

No rin gue (1)

No rin gue (2)

A mai o ria é ba gri nho
Mui ta tro vo a da e pou ca chu va. Foi as sim a lis ta de se- 

te mil po lí ti cos e ges to res su pos ta men te ine le gí veis, pe- 
los ro los ad mi nis tra ti vos, que o Tri bu nal de Con tas da
União ca ta lo gou e en tre gou ao Tri bu nal Re gi o nal Elei to- 
ral (TSE), que tem a res pon sa bi li da de de jul gar que po de
ou não con cor rer às elei ções de 2020. Do Ma ra nhão fo- 
ram in cluí dos 658 no mes, tor nan do-o um dos es ta dos
com mai or con tin gen te de en ro la dos. Eles po dem ter
su as pre ten sões elei to rais bar ra das, após de nún cia do
Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral ao TRE-MA. E ain da fal ta a
lis ta do TCE, que se re fe re à má apli ca ção de re cur sos es- 
ta du ais.

No en tan to, o ba ru lho não é tan to en sur de ce dor. Na
ma lha do TCU po dem ter fi ca do de fo ra mui tos tu ba rões
es cor re ga di os, en quan to um enor me car du me de ba gri- 
nhos foi apa nha do. De ze nas de les es tão fo ra da po lí ti ca
por per da de va li da de, ou tro tan to já es tá de bai xo do
chão e um ter cei ro gru po vai con cor rer sim, pen du ra do
em li mi nar. Al guns são ve lhos co nhe ci dos de lis ta gens
pas sa das. Ou tros são rein ci den tes em re pro va ções de
con tas. Se se fi zer uma se le ção dos atu ais po lí ti cos lis ta- 
dos e os es tão no jo go elei to ral de no vem bro, vão so brar
me nos de um quin to, co mo fi cha-su ja.

Ama nhã ter mi na o pra zo das con ven ções par ti dá ri as.
Em São Luís, são on ze can di da tos a pre fei to, dos quais
qua se to dos já fo ram ofi ci a li za dos em even tos fes ti vos
que já co me çam ser in ves ti ga dos pe lo Mi nis té rio Pú bli- 
co Elei to ral e o pró prio Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do
Ma ra nhão. O mo ti vo foi a que bra da or dem le gal do TSE
de que as con ven ções te ri am que obe de cer o dis tan ci a- 
men to so ci al, sem aglo me ra ções e com to dos os pro to- 
co los sa ni tá ri os, pa ra evi tar pro li fe ra ção de co ro na ví rus
nas ci dos na po lí ti ca. Por coin ci dên cia, a Lei Com ple- 
men tar nº 135/2010), ba ti za da de Lei da Fi cha Lim pa
com ple ta 10 anos em 2020, já com di ver sas ino va ções na
par te de Ine le gi bi li da de. Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral
(TSE) fi xou um mar co ju rí di co es sen ci al pa ra a con ta- 
gem do pra zo de ine le gi bi li da de de oi to anos – es ta be le- 
ci do pe la no va nor ma – de can di da tos con de na dos por
de ci são tran si ta da em jul ga do ou por ór gãos co le gi a dos
da Jus ti ça. Tam bém p STF deu uma pe na da na re tro a ti- 
vi da de do al can ce da Lei da fi cha Lim pa. Ela al can ce
tam bém os po lí ti cos con de na dos por abu so de po der
em cam pa nhas elei to rais an tes de 2010.

Pa ra o go ver na dor Flá vio Di no, o Bra sil vi ve ho je um
exo tis mo po lí ti co: “O pre si den ci a lis mo sem pre si den te”.
Ele se re fe riu ao pro gra ma Ren da Bra sil e a pos te ri or de- 
sis tên cia do pre si den te Jair Bol so na ro em im plan tá-lo,
pre fe rin do pa ra man ter o Bol sa Fa mí lia.

Di no es cre veu no twit ter que a “tra pa lha da” com o
Ren da Bra sil e o Bol sa Fa mí lia não po de ser im pu ta da
ex clu si va men te a Gue des e sua equi pe. “O pro ble ma é a
fal ta de pro gra ma de go ver no e de co man do ad mi nis tra- 
ti vo”, ata cou.

O can di da to a pre fei to de Im pe ra triz, Il don Mar ques,
que já di ri giu o mu ni cí pio por três ve zes, per ma ne ce na
lis ta de ges to res com con tas ir re gu la res no TCU. Mas em
2016, ele já es ta va na mes ma si tu a ção e con cor reu, as- 
sim co mo já foi ho mo lo ga do em 2020.

Do mi nis tro Pau lo Gue des, ti ran do o cor po fo ra da res- 
pon sa bi li da de do “car tão ver me lho” pro me ti do por Bol- 
so na ro quem fa lar em Ren da Bra sil até 2022. A pro pos ta
era con ge lar apo sen ta do ri as e ou tros be ne fí ci os pa ra
ban car o Ren da Bra sil.

 
O mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, ra pi di- 

nho achou um cul pa do pe la dis pa ra da do pre- 
ço do ar roz. “Es tá su bin do por que os po bres
es tão com pran do mais”. E ex pli cou: “É si nal de

que eles es tão me lho ran do a con di ção de vi da”. Abo bri- 
nha pu ra.

 
O mo vi men to Di rei tos Já! Or ga ni zou ter ça-fei- 

ra, even to pa ra ce le brar o Dia In ter na ci o nal da
De mo cra cia. O ex-go ver na dor de São Pau lo,
Ge ral do Alck min, o go ver na dor Flá vio Di no,

ex-pre si den te FHC e o No bel da Paz Adol fo Pé rez
Es qui vel mar ca ram pre sen ça.

O ex-pre si den te Lu la vol ta ao rin gue po lí ti co e se pre- 
pa ra pa ra tes tar in fluên cia nas mu ni ci pais de no vem- 
bro, po den do per cor rer o país. Ele de ve vir a São Luís
apoi ar a can di da tu ra de Ru bens Jú ni or (PC doB), com o
ve re a dor Ho no ra to Fer nan des (PT) na vi ce.

En quan to is so, mes mo di zen do não que rer no va dis- 
pu ta pre si den ci al, Lu la es co lhe da ta pá tria pa ra po la ri- 
zar com Bol so na ro. Fren te ao al can ce po lí ti co do au xí lio
emer gen ci al, Lu la tem o de sa fio de man ter vi va a me- 
mó ria da bo nan ça dos anos pe tis tas, do Bol so Fa mí lia.

São Luís, quarta-feira, 16 de setembro de 2020
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BI O QUE ME SI TO
Po e ta

 

Sem jeitinhos

So ció lo gos afir mam que

os po vos têm mar cas.

Fru to de fa tos que lhes

ca rim ba ram a tra je tó ria,

tor nam-se ca rac te rís ti ca

con tra a qual pa re ce

inú til lu tar.

 O tra ço — tão na tu ral que pou cos
se dão con ta da ex cep ci o na li da de —
im pe ra em di fe ren tes ní veis po lí ti cos,
econô mi cos e so ci ais. En tre os bra si- 
lei ros, cha ma-se jei ti nho.

Ti do por mui tos co mo si nal de cri a- 
ti vi da de, é prá ti ca cu jas raí zes re mon- 
tam ao pe río do co lo ni al. Os po bres,
im pos si bi li ta dos de as cen der so ci al- 
men te, con vi da vam po de ro sos pa ra
lhes ba ti zar os fi lhos. O “com pa dre”,

en tão, con ce dia um ou ou tro fa vor aos
pais do afi lha do.

Até o Con gres so ape lou pa ra a es- 
per te za. Na bus ca de ata lhos pa ra ob- 
ter van ta gens par ti cu la res, cri ou o “ja- 
bu ti”. São emen das es tra nhas ao que
dis põe me di da pro vi só ria ou pro je to
de lei em tra mi ta ção.

 Co mo o rép til que dá no me ao pro- 
ce di men to não so be em ár vo re, al- 
guém o põe lá. O al guém é o de pu ta do
ou o se na dor.

Foi o que ocor reu com o Pro je to de
lei 1.581/2020. O tex to, apro va do em
agos to, re gu la ri za des con tos em pa- 
ga men to de pre ca tó ri os. Emen da do
de pu ta do Da vid So a res (DEM-SP) —
fi lho do fun da dor da Igre ja In ter na ci- 
o nal da Gra ça de Deus — con ce de
per dão às dí vi das tri bu tá ri as de igre- 
jas e tem plos, além de isen ção das
con tri bui ções pre vi den ciá ri as.

Em ou tras pa la vras: as igre jas ga- 
nha ri am tri pla men te. Fi ca ri am isen- 
tas do pa ga men to da Con tri bui ção
So ci al so bre o Lu cro Lí qui do (CSLL),

se ri am anis ti a das das mul tas re ce bi-
das por não pa gar a ta xa ção e ain da
per do a das pe lo não pa ga men to da
con tri bui ção pre vi den ciá ria.

O pre si den te Jair Bol so na ro ve tou
par te do per dão das dí vi das cons tan-
tes da pro po si ção. Me di da acer ta da,
su ge ri da pe la equi pe econô mi ca. Co-
mo re co nhe ceu no ta a Se cre ta ria-Ge-
ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca, “al- 
guns dis po si ti vos não aten de ram as
nor mas or ça men tá rio-fi nan cei ras e o
re gra men to cons ti tu ci o nal do re gi me
de pre ca tó rio”.

Em bo ra fos se o es pe ra do, pe las re- 
des so ci ais, o pre si den te ex pli cou que
o ve to se im pu nha pa ra evi tar o co me- 
ti men to de cri me de res pon sa bi li da- 
de. E su ge riu que o Con gres so o der ru-
be. Es pe ra-se que não o fa ça.

O Bra sil pre ci sa re du zir as isen ções,
que apro fun dam as de si gual da des e
as in jus ti ças que o afas tam das prá ti-
cas re pu bli ca nas. Se to dos são iguais
pe ran te a lei, o de sa fio é ou tro: pôr fim
aos mais iguais. Sem jei ti nhos.

AS LUZES DO SER DE DANIEL BLUME

A po e sia é um ca mi nho.

Mui to em bo ra al guns

po e tas não sai bam

ca mi nhar, ou quem

sa be, al guns po e tas não

sa bem sê-lo. Re ven do

al guns in ten tos nes te

par co mun do da po e sia,

nun ca me dei con ta de

que há em bar gos nes te

pro ces so de cons truir

uma obra.

 De ve-se ter um pou co de pru dên- 
cia ou en tão to da a me ta fí si ca do ho- 
mem so bre a ter ra não te ria ne nhum
sen tin do, nem a po e sia tam bém.

O quar to li vro de Da ni el Blu me, De- 
la ções, des tra va uma cha ve no ca de a- 
do de seu pro ces so de es cre ver. Não
que os li vros an te ri o res não te nham o
ca mi nhar pa ra a po e sia. Mas é que
nes te, o po e ta é su a ve, es tra té gi co,
den so, amór fi co e, so bre tu do, cons- 
trói um tô nus poé ti co que nos li vros
an te ri o res fal tam. Tal vez, es te li vro se- 
ja o tér mi no de sua qua dri lo gia (se é
que Blu me pen sou al gum dia fa zer de
seus li vros uma cer ta iden ti da de en tre

si).
A as so ci a ção dos li vros com o meio

ju rí di co é uma me tá fo ra e anun cia
que a vi da, a po e sia, o mun do e o
mun do ju rí di co são as so ciá veis. A po- 
e sia es tá em tu do e tu do es tá na po e- 
sia. 

Paul Veyne in fe re que o po e ta nun- 
ca é de ma si a da men te sin ce ro, se de
fa to o é. Sua al ma é com pos ta de vá ri- 
os nô ma des sen ti men tos, o que não o
di fe re de ne nhum ou tro hu ma no. Po- 
rém, nes te pro ces so há um es pe lho
que re fle te seu ín ti mo, que o apro xi- 
ma de Nar ci so, e es te es pe lho, na ver- 
da de é o que ele pre su me ser o re fle xo
da vi da.

Nes te ca so, o Nar ci so do po e ta Blu- 
me nun ca foi apri si o na do e nem o
afe ti vo o pon to mais im por tan te do
seu con tex to co mo li te ra to. Sem pre
com os pés no chão e não nas nu vens,
Blu me cons trói e vem ali nhan do sua
obra com con ci são, com efei tos es ti- 
lís ti cos de quem não só co nhe ce a pa- 
la vra, mas, que além des te mo te, sin- 
te ti za a ca da li vro, um pou co de sua
ver da de en quan to má gi co.

De la ções é um dos me lho res tí tu los
dos seus li vros, pois, abar ca o dis tin to
fo ne ma se mi o ló gi co do ter mo em po- 
e sia quan to a iden ti da de ju rí di ca do
ser que emer ge em mun dos di cotô mi- 
cos. Ape sar de se rem mun dos dis tin- 
tos, a po e sia em me an dros es ti pu la o
den so olhar do ju rí di co. 

En tre tan to, nes te De la ções, Blu me
se dis tan cia do ‘ser ju rí di co’ e en con- 
tra a ver da de que sem pre pro cu ra: o
po e ta. Ob ser va-se es ta de cla ra ção,
quan do o olho de Blu me já não é mais
tão me ta fó ri co quan to nos li vros an- 
te ri o res, e, nes te ca so, am plia o sen ti- 
do até mes mo for mal que an tes de lei- 

ta va seus ver sos.
Nes te Li vro, Da ni el Blu me é mui to

so lar, me nos so tur no co mo os an te ri-
o res. Fa la de su as con quis tas, de su as
vi a gens, de seus per so na gens ocul tos
e o mais im pres si o nan te é a ‘dan ça
das pa la vras’ (que não é na da de no vo,
mas que em Blu me, se anun cia co mo
es ti lo a ser se gui do pe lo po e ta des de
en tão), que a meu ver en gran de ce o
sim bo lis mo de su as cons tru ções.

Pi nhei ro e No bre ga, ao ana li sa rem
o po e ma ou o ato de fa zer o po e ma,
en si nam que o sen ti men to e o pen sa- 
men to, ao re a li zar-se em um po e ma,
são ques tões in se pa rá veis no ato da
lei tu ra. Lo go, a di fi cul da de de se en-
ten der e ex pli car uma obra li te rá ria, o
se ve ro prin cí pio de se cri ti car um po- 
e ma, é um ato de li ca do, por que sen tir
um po e ma e pen sar um po e ma ao
mes mo tem po é uma ope ra ção mui to
com ple xa pa ra quem não con vi ve
com o tex to em sua gê ne se.

O po e ta sem pre ten ta a ca da li vro
so bre por ao an te ri or, e ao en ten der
es te com ple xo mun do de se co lo car
nos olhos dos ou tros uma in fi ni da de
de sím bo los que se quer com pre en sí- 
veis, não é tão fá cil co mo se jul ga. Po e- 
sia em sua cons tru ção é um pro ces so
di fí cil, igual a um par to exis ten ci al do
qual nos fa lou tão bem Nau ro Ma cha- 
do.

De la ções, a meu ver, é o me lhor li-
vro de Da ni el Blu me. O mais poé ti co,
o mais en xu to (ape sar de ter mui tos
po e mas, não per de o fô le go, pois, um
li vro de po e sia, o po e ta sa be o seu ta- 
ma nho e sua con cep ção de exis tir), o
mais Da ni el Blu me na con cep ção da
pa la vra. En tão, as de la ções de Blu me
nes te li vro são ape nas lu zes de exis tir,
lu zes do ser en quan to po e ta.

CA RO LI NA VE NU TO
Ad vo ga da, é pre si den te da As so ci a ção Bra si lei ra de Re la -
ções Ins ti tu ci o nais e Go ver na men tais (Abrig)

Quan do o fu tu ro
che ga sem avi sar

O mun do vi ve um pe río do de que bra de pa ra dig mas e
de adap ta ções em to dos os se to res. A pan de mia do co- 
ro na ví rus tor nou-se gran de di vi sor de águas, com pro- 
por ções e con sequên ci as ain da des co nhe ci das em um
sé cu lo já mar ca do por gran des trans for ma ções no mun- 
do do tra ba lho, na eco no mia e na ve lo ci da de de evo lu- 
ção das tec no lo gi as.  A área de Re la ções Ins ti tu ci o nais e
Go ver na men tais (RIG) tam bém te ve mu dan ças. Acos tu- 
ma dos a ati vi da de tra di ci o nal men te pre sen ci al, de ne- 
go ci a ção, per su a são e par ti ci pa ção ati va na for mu la ção
de leis, re gu la men tos e po lí ti cas pú bli cas por meio de
reu niões, en con tros e tro ca de in for ma ções, os pro fis si- 
o nais de RIG se vi ram di an te do enor me de sa fio de
adap tar as ações a am bi en tes vir tu ais e con ver sas re mo- 
tas.  Bus ca ram se adap tar e se ca pa ci tar, e man ti ve ram
em al ta o diá lo go téc ni co en tre a ini ci a ti va pri va da e o
po der pú bli co, es sên cia da ati vi da de. Gra ças ao pre pa ro
dos agen tes em iden ti fi car ris cos e opor tu ni da des, bem
co mo em tra çar es tra té gi as ap tas pa ra o ge ren ci a men to
de cri ses, se to res da eco no mia e da so ci e da de du ra men- 
te im pac ta dos pe la pan de mia con se gui ram ga ran tir al- 
gum fô le go pa ra o seu en fren ta men to.

A apro va ção da me di da pro vi só ria do se tor aé reo foi
exem plo da im por tân cia da tro ca de in for ma ções en tre
se tor pri va do e pú bli co. O tex to foi dis cu ti do na Câ ma ra
em cur to es pa ço de tem po, com me di das de so cor ro às
com pa nhi as aé re as e às con ces si o ná ri as de ae ro por tos,
en tre elas, a pre ser va ção de em pre gos no se tor e o am- 
pa ro aos con su mi do res.

A cri a ção de li nha de cré di to pa ra pro fis si o nais li be- 
rais, co mo ad vo ga dos, cor re to res e ar qui te tos, a fim de
mi ti gar as per das fi nan cei ras cau sa das pe la cri se sa ni tá- 
ria foi mais um exem plo de ade qua ção da po lí ti ca pro- 
pos ta pe lo go ver no. Nes se ca so, o Pro gra ma Na ci o nal de
Apoio às Mi cro em pre sas e Em pre sas de Pe que no Por te
(Pro nam pe), com ba se em in for ma ções le van ta das pe- 
los pro fis si o nais de RIG pa ra con fe rir mai or efe ti vi da de
ao que foi pro pos to.

A apro va ção his tó ri ca do No vo Mar co do Sa ne a men- 
to, que po de mo der ni zar o se tor e ga ran tir o for ne ci- 
men to de água e es go to pa ra 90% da po pu la ção bra si lei- 
ra até 2033, tam bém po de ser exem plo de que foi pos sí- 
vel re a li zar o en ten di men to en tre pú bli co e pri va do, ain- 
da que de for ma re mo ta. Es ta mos avan çan do. O tex to da
pri mei ra par te da re for ma tri bu tá ria abriu a dis cus são
de pau ta mui to es pe ra da e ne ces sá ria pa ra a re to ma da
do de sen vol vi men to do país. Sim pli fi ca ção, re du ção de
cus tos, trans pa rên cia, se gu ran ça ju rí di ca, com ba te à
eva são e à so ne ga ção e cri a ção de mais em pre gos e in- 
ves ti men tos, por exem plo, são prin cí pi os es pe ra dos
com a re for ma. E os pro fis si o nais de RIG se mo vi men- 
tam pe la apro va ção do me lhor tex to pos sí vel.

O lan ça men to do guia de Prá ti cas Re co men da das pa- 
ra a ati vi da de de RIG, ela bo ra do em par ce ria com a As- 
so ci a ção Bra si lei ra de Nor mas Téc ni cas (ABNT), é mais
um pas so da Abrig na re gu la men ta ção da ati vi da de de
RIG e na di re ção de ati vi da de ca da vez mais va lo ri za da,
téc ni ca, aces sí vel e de mo crá ti ca. Não é fá cil li dar com
ta ma nha trans for ma ção e ge ren ci ar cri ses nas pro por- 
ções que to dos es tão en fren tan do di an te de um fu tu ro
que che gou sem avi sar.  As tec no lo gi as aju dam e são es- 
sen ci ais, o ho me of fi ce veio pa ra fi car, em mui tas ati vi- 
da des, po rém, na da subs ti tui a pre sen ça fí si ca quan do o
as sun to é o diá lo go cons tan te com os to ma do res de de- 
ci são. As ati vi da des das co mis sões do Con gres so ga ran- 
tem a par ti ci pa ção da so ci e da de, fun da men tal pa ra a
de mo cra cia. A par ti ci pa ção re mo ta de ve ser tão ex cep- 
ci o nal quan to as ou tras me di das im pos tas pa ra o en- 
fren ta men to da pan de mia e, ca so se pro lon gue, pres cin- 
di rá de adap ta ções pa ra ga ran tir que o aces so se ja am- 
plo.  Se gui mos fir mes, lu tan do pe la re gu la men ta ção da
ati vi da de de re la ções ins ti tu ci o nais e go ver na men tais e
atu an do in ten sa men te, por meio da ar gu men ta ção téc- 
ni ca e em pí ri ca, na bus ca da cons tru ção de en ten di- 
men tos e da con ver gên cia de idei as, ten do co mo ba se
prin cí pi os de éti ca, trans pa rên cia e in te gri da de. So mos
par te ati va dos pro ces sos de de ci são po lí ti ca que vão
con tri buir pa ra o de sen vol vi men to econô mi co e so ci al
do Bra sil. E nos or gu lha mos dis so.

São Luís, quarta-feira, 16 de setembro de 2020
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Segundo pesquisa, mais de 50% das pessoas não limpam as frutas da forma adequada
e, em casos de delivery, 30% da população não faz a desinfecção das mãos

Hi gi e ni za ção re co men da da

PROTEÇÃO

Brasileiros não limpam
alimentos direito

E
s tu do re a li za do pe lo Cen tro
de Pes qui sa em Ali men tos
(FoRC) apon ta que 52,3% das
pes so as – das 3.000 que fo ram

en tre vis ta das – não hi gi e ni zam as fru- 
tas de for ma cor re ta. Os ín di ces tam- 
bém mos tram que 45,2% de les não to- 
mam as me di das de de sin fec ção na
ho ra de hi gi e ni zar ver du ras. Ain da:
30% dos par ti ci pan tes não re a li zam a
hi gi e ni za ção de fru tas e ver du ras nem
an tes do con su mo.

Quan to aos ali men tos em ba la dos,
ad qui ri dos em su per mer ca dos e/ou
en tre gas em do mi cí lio, apro xi ma da- 
men te 16,9% das pes so as não os hi gi- 
e ni zam, no ca so de em ba la gens fle xí- 
veis (pa co tes de fa ri nha, ar roz, fei jão e
ca fé) – já as em ba la gens rí gi das (en la- 
ta dos, em ba la gens de vi dro e po tes de
plás ti co) não são de sin fec ta das por
13,4% dos en tre vis ta dos.

No que diz res pei to ao re ce bi men to
de ali men tos via delivery, 35% dos
par ti ci pan tes não re a li zam a hi gi e ni- 
za ção das mãos an tes e de pois da en- 
tre ga da re fei ção e cer ca de 40% não
man têm dis tan ci a men to so ci al se gu- 
ro do en tre ga dor – de pe lo me nos 1,5
me tro.

“Em nos so en ten di men to, a por- 
cen ta gem da po pu la ção que ado ta as
me di das de pre ven ção es tá bai xa, vis- 
to que o ques ti o ná rio foi apli ca do no
au ge da pan de mia no Bra sil, por tan to,
a po pu la ção es ta va com mai or per- 
cep ção do ris co e de ve ria agir com
mai or cau te la com re la ção à pos si bi li- 
da de de con ta mi na ção”, des ta ca  Jés- 
si ca de Ara gão Frei re Fer rei ra Fin ger,

nu tri ci o nis ta, pós-gra du an da em ci- 
ên ci as dos ali men tos na Fa cul da de de
Ci ên ci as Far ma cêu ti cas da Uni ver si- 
da de de São Pau lo e uma das de sen- 
vol ve do ras da pes qui sa.

Pa ra Emí lia Ma ria Fran ça Li ma, que
tam bém atu ou no es tu do e é ci en tis ta
de ali men tos e pós-gra du an da em ci- 
ên cia dos ali men tos na Fa cul da de de
Ci ên ci as Far ma cêu ti cas da Uni ver si- 
da de de São Pau lo, ações pre ven ti vas
– co mo a hi gi e ni za ção de ali men tos –
são im por tan tes pa ra fre ar a dis se mi- 
na ção da CO VID-19.

Se gun do ela, além das me di das de
pro te ção in di vi du ais, co mo uso de
más ca ras e iso la men to so ci al, a de sin- 
fec ção, de su per fí ci es e ali men tos, de- 
ve ser in cor po ra da à ro ti na da po pu la- 
ção. “Co mo ain da não há te ra pi as ci- 
en tí fi cas dis po ní veis, es sas me di das
são im por tan tes pa ra pre ve nir a pro- 
pa ga ção do ví rus. A hi gi e ni za ção cor- 
re ta de ali men tos po de ser im por tan- 
te, se guin do as re co men da ções de vi- 
das”, diz.

De acor do com as pes qui sa do ras,
ori en ta das pe lo en ge nhei ro de ali- 
men tos, mes tre, PhD em mi cro bi o lo- 
gia e pro fes sor do Cen tro de Pes qui sa
em Ali men tos da Fa cul da de de Ci ên- 
ci as far ma cêu ti cas da Uni ver si da de
de São Pau lo Ue lin ton Pin to, os mai o- 
res er ros no mo men to da de sin fec ção
são: es co lha do pro du to a ser uti li za do
pa ra a lim pe za e co mo, de fa to, fa zê-
la.

Jés si ca e Emi lia re co men dam que

to dos os ve ge tais e ali men tos con su- 
mi dos crus se jam la va dos em água
cor ren te tra ta da e, pos te ri or men te,
imer sos em uma so lu ção clo ra da –
uma co lher de so pa de água sa ni tá ria
di luí da em um li tro de água –, por cer-
ca de 10 a 15 mi nu tos. De pois dis so, os
ali men tos de ve rão ser la va dos em
água cor ren te tra ta da no va men te.
“Es se pro ce di men to é efi caz con tra
bac té ri as e ví rus”, afir mam.

“Ve ri fi ca mos, por exem plo, que a
mai o ria dos par ti ci pan tes da pes qui sa
re a li zam a lim pe za de em ba la gens
não rí gi das (pa co tes de fa ri nha, ar roz,
fei jão e ca fé) e rí gi das (en la ta dos, em- 
ba la gens de vi dro e po tes de plás ti co)
de gê ne ros ali men tí ci os quan do eles
che gam do mer ca do/su per mer ca do.
Es sa foi a prin ci pal prá ti ca al te ra da
em de cor rên cia da pan de mia com re-
la ção à hi gi e ne e ma ni pu la ção de ali- 
men tos”, Ue lin ton Pin to, ori en ta dor
da pes qui sa, en ge nhei ro de ali men- 
tos, mes tre, PhD em mi cro bi o lo gia e
pro fes sor do Cen tro de Pes qui sa em
Ali men tos da Fa cul da de de Ci ên ci as
far ma cêu ti cas da Uni ver si da de de São
Pau lo.

No que tan ge ao re ce bi men to de re- 
fei ções pron tas pa ra con su mo, nor- 
mal men te en tre gues em do mi cí lio, os
mé to dos mais in di ca dos são hi gi e ni- 
zar as mãos an tes e de pois de re ce ber
o ali men to, man ter o dis tan ci a men to
so ci al do en tre ga dor, dar pre fe rên cia
pa ra o pa ga men to on-li ne, hi gi e ni zar
a em ba la gem an tes de abri-la e, se
pos sí vel, trans fe rir a re fei ção pa ra ou-
tro re ci pi en te.

PANDEMIA

Doações de medula caem 30%

A CAMPANHA SETEMBRO VERDE ALERTA PARA IMPORTÂNCIA DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO PARA O IMPACTO DA DOAÇÃO

O nú me ro de do a ções de me du la
ós sea caiu 30% de ja nei ro a ju lho com
re la ção ao mes mo pe río do do ano
pas sa do, de acor do com in for ma ções
do Re gis tro de Do a do res de Me du la
Ós sea no Bra sil (Re do me). Nes te ano
fo ram ca das tra dos 136.754 no vos do- 
a do res, to ta li zan do 5.212.391 do a do- 
res ca das tra dos no sis te ma.

Atu al men te há 850 pa ci en tes na fi la
de es pe ra pa ra o trans plan te de me- 
du la com a do a ção de não apa ren ta- 
dos, ou se ja, aque las em que o do a dor
não tem ne nhum grau de pa ren tes co
com o re cep tor.

Pa ra cha mar aten ção so bre a im- 
por tân cia da do a ção de me du la ós sea
e de ou tros ór gãos, o mês de se tem bro
é des ta ca do com a cor ver de e por
meio da cam pa nha Se tem bro Ver de
são re a li za das ações e even tos pa ra
es cla re ci men to e cons ci en ti za ção da
po pu la ção so bre o im pac to da do a ção
co mo um ato de amor ao pró xi mo e
na vi da de quem aguar da na fi la por
um trans plan te.

De acor do com o Mi nis té rio da
Saú de, as do a ções e trans plan tes de
me du la ós sea não fo ram in ter rom pi- 
dos por cau sa da pan de mia da co vid-
19, mas es tão sen do apli ca das al gu- 
mas res tri ções de se gu ran ça, des cri tas
em no tas téc ni cas pu bli ca das no por- 
tal da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia

Sa ni tá ria (An vi sa). En tre tan to, o mi- 
nis té rio res sal tou que o no vo co ro na- 
ví rus im pac tou em to da a ca deia de
as sis tên cia de saú de, tor nan do ne ces- 
sá ria a es tru tu ra, re cur sos hu ma nos e
in su mos pa ra o aten di men to dos pa- 
ci en tes com co vid-10 nos es ta dos e
mu ni cí pi os.

Se gun do o mi nis té rio, por es se mo- 
ti vo hou ve re du ção nos nú me ros de
do a ção, as sim co mo o ob ser va do em
paí ses da Eu ro pa aco me ti dos pe la
pan de mia an tes do Bra sil. O nú me ro
de trans plan tes tam bém so freu que da
ao pas sar de 1.811 de ja nei ro a ju nho
de 2019 pa ra 1.144 no mes mo pe río do
de 2020. Pa ra ser do a dor de me du la é
pre ci so ter en tre 18 e 55 anos, es tar em
bom es ta do ge ral de saú de, não ter
do en ça in fec ci o sa ou in ca pa ci tan te,
não ter cân cer, do en ças no san gue ou
do sis te ma imu no ló gi co. Al gu mas
com pli ca ções de saú de não são im pe- 
di ti vas pa ra do a ção, sen do ana li sa do
ca so a ca so.

Pa ra re ce ber a do a ção é pre ci so fa- 
zer ins cri ção e en trar em uma fi la no
Re gis tro de Re cep to res de Me du la Ós- 
sea (Re re me) do Ins ti tu to Na ci o nal do
Cân cer (In ca), com au to ri za ção de
mé di co ava li za do pe lo Mi nis té rio da
Saú de. As sim que o pa ci en te en tra no
Re re me, ocor re a pri mei ra ten ta ti va
de en con trar um do a dor. A par tir dis- 

so, o pró prio sis te ma re faz a bus ca to- 
dos os di as e um re sul ta do pre li mi nar
apon ta uma lis ta de pos sí veis do a do- 
res com pa tí veis. A bus ca tam bém é
fei ta na Re de Bra sil Cord, que con tém
os da dos de cor dões um bi li cais ar ma-
ze na dos nos Ban cos Pú bli cos de San- 
gue de Cor dão Um bi li cal e Pla cen tá- 
rio. Ca so não se ja en con tra do um do- 
a dor bra si lei ro, a equi pe de re gis tro
faz a bus ca in ter na ci o nal si mul ta ne a- 
men te. Os cri té ri os de pri o ri da de na
lis ta são de fi ni dos de acor do com
com pa ti bi li da de, gra vi da de, ida de,
tem po de es pe ra, dis po ni bi li da de de
do a do res e dis po ni bi li da de de lei tos.
Pa ra que se ja fei to um trans plan te de
me du la é ne ces sá rio a to tal com pa ti- 
bi li da de en tre do a dor e re cep tor, in- 
for mou o Mi nis té rio da Saú de.

O he ma to lo gis ta Ro ber to Luiz da
Sil va, es pe ci a li za do em on co lo gia,
res sal tou a ne ces si da de de cons ci en- 
ti zar a po pu la ção ao fa to de que a
pan de mia trou xe à hu ma ni da de o
cha ma do no vo nor mal. “Por is so, te- 
mos que pros se guir com os tra ta men-
tos. O hos pi tal ga ran te aten di men to
se gu ro e di fe ren ci a do pa ra to dos os
pa ci en tes que ne ces si tam de trans- 
plan te de me du la ós sea. A do a ção sal-
va vi das e po de ser op ção de tra ta- 
men to pa ra mais de 80 ti pos de do en- 
ças,” dis se.

Va ci nas da co vid-19

COVID

Fiocruz vai testar
vacina de tuberculose

A par tir de ou tu bro, a Fun da ção Oswal do Cruz ini cia
um tes te com 3 mil pro fis si o nais da saú de de Ma to Gros- 
so do Sul e do Rio de Ja nei ro com a va ci na BCG, usa da
pa ra pre ve nir a tu ber cu lo se. A in ten ção do es tu do, uma
par ce ria com o Ins ti tu to de Pes qui sa In fan til Mur do ch
da Aus trá lia, é ve ri fi car a efi cá cia do imu ni zan te tam- 
bém pa ra co vid-19.

Se gun do uma das co or de na do ras da pes qui sa no Rio
de Ja nei ro, Mar ga reth Dal col mo, os vo lun tá ri os se rão
acom pa nha dos por um ano.

“To dos os vo lun tá ri os pas sa rão por exa mes pa ra ve ri- 
fi car se há ou não a pre sen ça do ví rus no or ga nis mo. As
pes so as apro va das pa ra o es tu do re ce be rão a ce pa da
BCG di na mar que sa. Va mos acom pa nhar es sas pes so as
por até um ano, pe río do em que se rão fei tas aná li ses in- 
te ri nas de pro te ção, ou se ja, ava li a ções in ter me diá ri as
re co men da das em es tu dos de lon ga du ra ção”.

Se gun do o pes qui sa dor Ju lio Cro da, res pon sá vel pe lo
es tu do em Ma to Gros so do Sul, es ta eta pa é a fa se 3 dos
en sai os clí ni cos, com a tes ta gem em hu ma nos.

“Li ga re mos se ma nal men te pa ra es sas pes so as, que
te rão que in for mar se não apre sen ta ram sin to mas de
co vid-19. É uma pes qui sa quan ti ta ti va, que es tá na úl ti- 
ma eta pa, quan do é ava li a do se a va ci na BCG se rá efi caz
ou não no tra ta men to da co vid-19”.

De acor do com Cro da, os pes qui sa do res aus tra li a nos
se ba se a ram em es tu dos que mos tram a efi cá cia da BCG
con tra ou tras in fec ções res pi ra tó ri as vi rais. Po rém, ele
des ta ca que ain da não há a com pro va ção de que o imu- 
ni zan te ofe re ça pro te ção con tra o co ro na ví rus.

“É im por tan te res sal tar que ain da não te mos a com- 
pro va ção de que a BCG é efi caz con tra a co vid-19, nem
por quan to tem po ela man tém o or ga nis mo imu ne con- 
tra ou tras do en ças res pi ra tó ri as. Por is so, as pes so as não
de vem to mar a va ci na acre di tan do que pos sa evi tar o
no vo co ro na ví rus”.

A BCG es tá dis po ní vel no Sis te ma Úni co de Saú de
(SUS) e, no Bra sil, a va ci na é obri ga tó ria pa ra re cém-
nas ci dos des de 1976, de ven do ser to ma da até os qua tro
anos de ida de. Se gun do a Fi o cruz, o imu ni zan te pro te ge
cri an ças de até cin co anos de ida de das for mas mais gra- 
ves da tu ber cu lo se.

Tam bém fa zem par te da pes qui sa, por meio da Uni- 
ver si da de de Mel bour ne e com o apoio da Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS), Aus trá lia, Es pa nha e Rei no
Uni do. O es tu do já foi apro va do pe la Co mis são Na ci o nal
de Éti ca em Pes qui sa (Co nep) e se rá fi nan ci a do pe la
Fun da ção Ga tes.

CHINA

Vacina pode estar
disponível em novembro

A va ci na con tra a co vid-19 de sen vol vi da na Chi na po- 
de es tar pron ta pa ra apli ca ção em lar ga es ca la a par tir de
no vem bro, afir mou um al to fun ci o ná rio do go ver no à
im pren sa es ta tal, en quan to se in ten si fi ca a cor ri da
mun di al pa ra al can çar a fa se fi nal de tes tes clí ni cos.

Os ci en tis tas chi ne ses es tão mui to oti mis tas com os
avan ços. As em pre sas Si no vac Bi o te ch e Si nopharm in- 
clu si ve exi bi ram du ran te es te mês as va ci nas “can di da- 
tas” em um even to co mer ci al em Pe quim. Re pre sen tan- 
tes das em pre sas afir ma ram à AFP que es pe ram a apro- 
va ção das va ci nas após os tes tes da fa se 3, até o fim do
ano.

Na se gun da-fei ra à noi te, o prin ci pal es pe ci a lis ta em
bi os se gu ran ça do Cen tro Chi nês pa ra o Con tro le de Do- 
en ças afir mou ao ca nal es ta tal CCTV que uma va ci na es- 
ta ria dis po ní vel ao pú bli co em ge ral “por vol ta de no- 
vem bro ou de zem bro”.

Wu Guizhen não ex pli cou so bre qual va ci na fa zia re- 
fe rên cia, ape nas que “de acor do com os re sul ta dos clí ni- 
cos da fa se 3, o atu al pro gres so é mui to rá pi do”. O es pe- 
ci a lis ta afir mou que foi va ci na do em abril e que sen tiu-
se bem du ran te os úl ti mos me ses, sem es pe ci fi car a va- 
ci na ino cu la da em seu cor po.

Atu al men te há no ve va ci nas can di da tas que es tão
sen do tes ta das em hu ma nos em fa se avan ça das, mas re- 
cen te men te al gu mas en fren ta ram obs tá cu los: o gru po
far ma cêu ti co As tra Ze ne ca e a Uni ver si da de de Ox ford
in ter rom pe ram cir cuns tan ci al men te os tes tes clí ni cos
na se ma na pas sa da, de pois que uma vo lun tá ria apre- 
sen tou um efei to co la te ral inex pli cá vel.

Al gu mas va ci nas can di da tas chi ne sas fo ram ofe re ci- 
das a tra ba lha do res es sen ci ais no âm bi to de um pro gra- 
ma de emer gên cia. Um por ta-voz da em pre sa Si no vac
in di cou à AFP no iní cio do mês que de ze nas de mi lha res
de pes so as fo ram va ci na das de ma nei ra vo lun tá ria, in- 
cluin do 90% de seus fun ci o ná ri os e pa ren tes, nes te ca so
en tre 2 e 3 mil pes so as. 

Em ju nho, o Exér ci to chi nês apro vou uma va ci na pa ra
o uso em seus sol da dos, que foi de sen vol vi da por sua
uni da de de pes qui sas e uma em pre sa de bi o tec no lo gia.

São Luís, quarta-feira, 16 de setembro de 2020
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Ideb: São Luís está 
entre as 6 capitais com  
melhor nota  no ensino 
A

lém de ter aumentado a nota 
do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) ao 
maior nível da história do es-

tado, o Maranhão também atingiu ou-
tra marca de destaque. A cidade de São 
Luís ficou entre os seis melhores desem-
penhos de todas as capitais no ensino 
médio das escolas públicas.

O Ideb mede a qualidade das esco-
las brasileiras. De acordo com o índi-
ce divulgado pelo Ministério da Edu-
cação, as escolas da rede estadual do 
Maranhão chegaram à média de 3,7, a 
maior já registrada. 

Se o recorte levar em consideração 
apenas São Luís, o índice sobe para 4,1. 
Antes era 4. Com esse resultado, a capi-
tal maranhense ficou entre as seis me-
lhores do país.

“É um dado fundamental e que muito 
nos alegra. O ensino médio da rede es-
tadual do Governo do Estado do Mara-
nhão é o sexto melhor entre as capitais 
e aqui superamos a meta estabelecida 
para São Luís, que era nota 4”, disse o 
secretário de Estado de Educação do 
Maranhão, Felipe Camarão, durante en-
trevista coletiva. 

“Já reformarmos mais de cem esco-
las na capital, temos escolas em tem-
po integral e que estamos espalhando 
para as demais regiões”, acrescentou.

O ensino médio da rede estadual ma-
ranhense atingiu a meta em mais de 140 
municípios. 

Igarapé Grande é destaque internacional 
pelo Selo Unicef edição 2017-2020

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa aberto, com 

orçamento sigiloso, no dia 08/10/2020, às 09h30 – Hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos de 

tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de apoio à Amarração de navios, bem como atividades auxiliares durante a 

estadia das embarcações no Porto do Itaqui, de acordo com o constante no Processo Administrativo n.º 

0923/2020 - EMAP, de 30/06/2020 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em 

conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de 

Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, 

Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O 

edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e 

www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na 

CSL/EMAP, através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive), durante os 

dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Fones: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.

São Luís-MA, 15 de setembro de 2020.
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020-EMAP

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Alteração Edital 03/2020

Nº Processo: 59580.000298/2020-79. Objeto: Fornecimento, transporte, carga e descarga de tratores, implementos agrícolas 

e máquinas pesadas, com vistas a atender demandas dos municípios que se destinam ao desenvolvimento de atividades 

agrícolas nas áreas de atuação da CODEVASF/8ªSR, Estado do Maranhão, através de Sistema de Registro de Preços – SRP. 

Comunicamos que o Termo de Referência e o Edital da licitação supracitada, publicada no DOU de 02/09/2020 foi alterado. 

Entrega das Propostas: a partir de 17/09/2020 às 08h00 (Horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Abertura das Propostas: 29/09/2020 às 10h00 (Horário de Brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações 

Gerais: O edital completo encontra-se disponível nos sites www. comprasgovernamentais.gov.br e www.codevasf.gov.br.

JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA

Superintendente Regional

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP)

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, 
Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes, licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 010/2020-DPE, contratação de empresa para fornecimento de Equipamento de 
Proteção Individual - EPI, divisórias em acrílicos ou material similar (policarbonato), destinados a 
atender as necessidades da DPE nos processos de atendimentos visando a proteção diante dos 
assistidos, conforme especificações constantes no termo de referência Anexo I, do Edital. Data/
Hora Abertura do Certame: dia 29/09/2020 às 09:30 horas. O Edital se encontra à disposição dos 
interessados nas páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br ou obtido gratuitamente por 
meio digital na CPL. Esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL no horário de expediente. 

São Luís, 14/setembro/2020. Anunciação de M. C. Barbosa - Presidente da CPL/DPE.

INFORME À COMUNIDADE ACADÊMICA
Conforme a Nota Técnica Nº 43/2020/CGSO-TÉCNI-
COS/DISUP/SERES e Medida Cautelar: Portaria N. 
253/2020, publicada no Diário Oficial da União - 
DOU em 19/08/2020, a faculdade Faeme FAEME 
não oferta cursos superiores de graduação fora de 
sua sede, que está localizada no município de 
Coroatá/MA.

Pregão Eletrônico nº 00025/2020 - UASG 120627 

Nº Processo: 67712014919202087. Objeto: Registro de preços visando a 

aquisição de peças e insumos para roçadeiras, motosserras e moto podas da 

Seção de Serviços Gerais do Centro de Lançamento de Alcântara. Total de Itens 

Licitados: 20. Edital: 16/09/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rod Ma 106 

S/n - Km 07, Tirirical - Alcântara/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/

edital/120627-5-00025-2020. Entrega das Propostas: a partir de 16/09/2020 às 

08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/09/2020 às 

10h00 no site www.comprasnet.gov.br. 

MARCIO TEIXEIRA AMARAL

Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CPL – OBJETO: contratação de empresa 
especializada para realização de concurso público para preenchimento de cargos 
no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Mirinzal, conforme 
especificações do anexo I. DATA DE ABERTURA: 20.09.2020, às 08h30min. ENDERE-
ÇO: Av. Pedro Almeida Junior, 466, Centro - Mirinzal - MA. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Técnica e Preço. LEGISLAÇÃO: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: O edital está à disposição dos interessados na Sala da CPL no endereço 
citado acima, onde poderá ser consultado e/ou adquirido através de pagamento 
de uma taxa de R$ 30,00 (trinta reais). Mirinzal - MA, 04 de setembro de 2020. 
ANDERSON RICARDO SILVA SENA – Presidente da CPL.

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.947/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro 
Rosário - MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 
05.10.2020 às 09:30 horas, fará licitação para Contratação de empresa para execução de obra 
de recuperação de estradas vicinais no Município de Pedro do Rosário – MA, na modalidade 
Tomada de Preço, na forma execução indireta tipo Empreitada Por Preço Global. Os interessados 
deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro – 
Pedro Rosário – MA, e o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser 
consultado e/ou obtido mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta 
Reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais 
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base 
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Pedro Rosário - MA, 15 de Setembro de 2020. Eriveltos 
da Silva Santos – Presidente da CPL.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0184-45, torna público que REQUEREU da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Renovação de Outorga de Direito de Uso da 
Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 05º09’25”S e 47º38’11,7”W com vazão requerida 
de 60 m³/h e período de bombeamento de 10 horas no Bloco Boa Esperança, localizada  no 
município de Cidelândia/MA, bacia hidrográfica do rio Tocantins, Estado do Maranhão, para fins de 
molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação de herbicidas, 
conforme dados constantes no processo nº 114616/2020.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0186-07, torna público que REQUEREU da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Renovação de Outorga de Direito de Uso da 
Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 05º12’36,57”S e 48º08’17,4”W com vazão 
requerida de 30 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Verão Vermelho, 
localizada  no município de Vila Nova dos Martírios/MA, bacia hidrográfica do rio Tocantins, Estado 
do Maranhão, para fins de molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e 
aplicação de herbicidas, conforme dados constantes no processo nº 115621/2020.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0188-79, torna público que REQUEREU da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Renovação de Outorga de Direito de Uso da 
Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 04º36’23,3”S e 47º43’29,93”W com vazão 
requerida de 30 m³/h e período de bombeamento de 10 horas no Fazenda Laranjeira, localizada  no 
município de Açailândia/MA, bacia hidrográfica do rio Gurupi, Estado do Maranhão, para fins de 
molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação de herbicidas, 
conforme dados constantes no processo nº 118110/2020 

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0191-74, torna público que REQUEREU da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Renovação de Outorga de Direito de Uso da 
Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 05º13’41,89”S e 47º35’27,95”W com vazão 
requerida de 28 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Campo Alegre 
(Alvorada), localizada  no município de Imperatriz/MA, bacia hidrográfica do rio Tocantins, Estado 
do Maranhão, para fins de molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e 
aplicação de herbicidas, conforme dados constantes no processo nº 127255/20.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0184-45, torna público que REQUEREU da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Renovação de Outorga de Direito de Uso da 
Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 05º09’25”S e 47º38’11,7”W com vazão requerida 
de 2,33 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Monte Alegre, localizada  no 
município de Cidelândia/MA, bacia hidrográfica do rio Tocantins, Estado do Maranhão, para fins de 
molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação de herbicidas, 
conforme dados constantes no processo nº 128423/20.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0358-89, torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Renovação de Outorga de Direito de Uso da 
Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 04º31’20,35”S e 47º23’59,28”W com vazão 
autorizada de 60 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Santa Alegria (Paraíso 
II), localizada  no município de Itinga do Maranhão/MA, bacia hidrográfica do rio Gurupi, Estado do 
Maranhão, para fins de molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e 
aplicação de herbicidas, conforme dados constantes no processo nº 72273/2020

COMUNICAÇÃO
SUZANO S/A CNPJ Nº 16.404.287/0184-45, torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão –SEMA/MA, a Licença de Operação para a 
atividade de Extração Mineral para construção, manutenção e pavimentação de estradas internas na 
Fazenda São Sebastião localizada no município de Cidelândia/ MA, conforme Processo 21619/19.

COMUNICAÇÃO
 SUZANO  S/A CNPJ nº 16.404.287/0329-44, torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão –SEMA/MA, a Licença de Operação para a 
atividade de Extração Mineral para construção, manutenção e pavimentação de estradas internas na 
Fazenda Rio Dos Sonhos localizada no município de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme Processo 
72080//2019. 
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Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

Igarapé Grande, no Maranhão, está entre os 
20 unidades municipais do país destacadas pela 
certificação do Selo Unicef – Edição 2017-2020. O 
anúncio da certificação nesta terça-feira, 15, foi 
confirmado pelo órgão da Organização das Nações 
Unidas, ONU, de promoção dos diretos da crian-
ça e adolescentes atuante em 190 países. 

Com o reconhecimento, o município de Igarapé 
Grande passa a ter reconhecimento internacio-
nal, por avanços em favor da infância e adoles-
cência. O selo destacou o trabalho desenvolvido 
junto ao grupo de adolescentes Nuca, iniciativa 
de busca ativa escolar.

O selo é resultado de intensa mobilização e en-
gajamento social das famílias e população de ma-
neira geral, capitaneado pela prefeitura de Igara-
pé Grande, sob a coordenação da articuladora do 
Unicef, Nilma Melo.  O trabalho foi realizado em 
parceria da Unicef com as secretarias municipais 
de Saúde, Educação, Esporte e Assistência Social.

“Tudo isso foi possível pela autonomia que re-
cebemos do prefeito Erlanio Xavier para desen-
volver esse trabalho em parcerias com as secre-
tarias envolvidas. Este é o reconhecimento pelo 
desenvolvimento de políticas públicas com respon-
sabilidade”, destacou a articuladora Nilma Melo 
que reconheceu o apoio irrestrito da prefeitura 
ao longo do trabalho. O Selo Unicef proporciona 
benefícios às crianças e adolescentes do municí-
pio que passarão a contar com políticas públicas 
que garantem direitos.

Resultado geral

O Ideb é medido a cada dois 
anos. Em 2019, na avaliação mais 
recente, a nota das escolas esta-
duais do Maranhão em Português 
e Matemática chegou a 3,7.

Desde 2015, o Ideb da rede es-
tadual vem crescendo. Naquele 
ano, a nota tinha chegado a 3,1, 
revertendo a queda que havia sido 
registrada em 2013.

Depois, em 2017, voltou a au-
mentar, para 3,4. E agora, na ava-
liação mais recente, de 2019, che-
gou a 3,7.

“É a primeira vez na histó-
ria do Maranhão que temos um 
crescimento consecutivo em três 
avaliações. Temos hoje o maior 
Ideb da história do nosso esta-
do”, acrescentou Felipe Camarão. 

Terceiro maior 

crescimento

Desde 2013, o Mara-
nhão aumentou o Ideb em 
32,1%. É o terceiro maior 
crescimento em todo o 
Brasil.

O Ideb é o principal in-
dicador de educação do 
país. Ele é medido pelo 
Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), vinculado ao Mi-
nistério da Educação, do 
governo federal.

O Ideb do Maranhão é 
o terceiro melhor do Nor-
deste, atrás apenas de Ce-
ará e Pernambuco.

Se o recorte levar em consideração apenas São Luís, o índice sobe para 4,1
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Che ca gem

Ti ra-dú vi das

O que foi des co ber to?

Por que é in te res san te?

Is so sig ni fi ca que há vi da em Vê nus?

Co mo foi de tec ta do?

É cer to que se tra ta de fos fi na?

Po de ria ser ape nas con ta mi na ção de son das an te ri o res
pa ra Vê nus?

Quais pes qui sas adi ci o nais se ri am ne ces sá ri as pa ra con -
fir mar a vi da ou não?

Vida?

O que representa achar 
fosfina em Vênus?

H
á bi lhões de anos, o vi zi nho Vê nus ti nha cli ma
e at mos fe ra se me lhan tes aos da Ter ra. Mui to
pos si vel men te, abri ga va vi da. Al gu mas de las,
co mo bac té ri as ana e ró bi as, eram le va das pa- 

ra a at mos fe ra pe los ven tos. Mas, en tão, o pla ne ta tor- 
nou-se inós pi to. Ga ses de efei to es tu fa su bi ram a tem- 
pe ra tu ra pa ra 460ºC, des truin do mes mo os mi cró bi os
mais re sis ten tes. Lá em ci ma, po rém, nas nu vens, uma
colô nia so bre vi veu. E, por mais que tam bém es se não
se ja um lo cal dos mais viá veis, os mi cro-or ga nis mos
con ti nu am em ati vi da de, tor nan do-se a pri mei ra for ma
de vi da já de tec ta da fo ra da Ter ra.

Es sas são hi pó te ses. Po rém, ex tre ma men te pro vá veis,
se gun do um es tu do di vul ga do, nes ta se gun da-fei ra
(14/9), na re vis ta Na tu re Astronomy (Leia Ti ra-dú vi das
abai xo). Na mais im por tan te des co ber ta as tronô mi ca
des de a de tec ção das on das gra vi ta ci o nais, em 2015, um
gru po in ter na ci o nal de ci en tis tas anun ci ou a pre sen ça
de uma mo lé cu la na at mos fe ra de Vê nus, em pro por- 
ções que, até on de se sai ba, só po de ria ser pro du zi da pe- 
la ati vi da de de bac té ri as que não ne ces si tam de oxi gê- 
nio.Tra ta-se da fos fi na, com pos ta por três áto mos de hi- 
dro gê nio e um de fós fo ro, tam bém en con tra da na at- 
mos fe ra da Ter ra. Acre di ta-se que a mo lé cu la se ja fa bri- 
ca da pa ra re pe lir mi cro-or ga nis mos ri vais ou pos sa ser
ape nas um re sí duo.

Uma das for mas de pro du ção da

fos fi na é a ati vi da de ge o ló gi ca,

co mo vul ca nis mo. A úni ca ou tra

co nhe ci da é o pro du to ou

sub pro du to da ati vi da de das

bac té ri as ana e ró bi as. 

Po rém, no pri mei ro ca so, a quan ti da de de mo lé cu las
es pe ra das não che ga a ser gran de o su fi ci en te co mo a
que foi de tec ta da nas nu vens de Vê nus. Por is so, os ci en- 
tis tas acre di tam ter con fir ma do uma hi pó te se de ba ti da
ha via dé ca das e de fen di da pe lo cé le bre as trô no mo Carl
Sa gan, a de que exis te vi da ati va na at mos fe ra do pla ne ta
vi zi nho.

Em uma co le ti va de im pren sa trans mi ti da pe la in ter- 
net, a as tro bió lo ga da Uni ver si da de de Car diff Ja ne Gre- 
a ves, prin ci pal au to ra do es tu do, con tou que co me çou o
pro je to de pes qui sa em 2016. Ela que ria in ves ti gar bi o- 
as si na tu ras de fos fi na na at mos fe ra de Vê nus, em nu- 
vens que fi cam 50km aci ma da su per fí cie. “Es sas nu vens
al tas, em bo ra mui to áci das, tam bém são ra zo a vel men te
quen tes, cer ca de 20ºC, e tam bém têm pres são, daí pen- 
sar mos que se ria um ha bi tat pos sí vel”, dis se. Pa ra con- 
fir mar es sa dú vi da, a equi pe usou ra di o te les có pi os, ins- 

tru men tos que de tec tam in di re ta men te a pre sen ça de
ele men tos quí mi cos.

O pri mei ro ra di o te les có pio que fez a de tec ção foi o Ja- 
mes Clerk Maxwell, no Ha vaí. Os áto mos de mo lé cu las
ab sor vem a luz em com pri men tos de on da mui to es pe- 
cí fi cos e úni cos, e o equi pa men to in di cou que ha via
uma la cu na no da fos fi na. Is so que ria di zer que a mo lé- 
cu la es ta va pre sen te, ab sor ven do luz quan do pas sa va
pe las nu vens al tas.

Em bo ra bas tan te em pol ga da, Gre a ves quis che car a
des co ber ta. Por is so, a ci en tis ta bri tâ ni ca pro cu rou a co- 
le ga do Ins ti tu to Tec no ló gi co de Mas sa chu setts, nos
EUA, Cla ra Sou sa-Sil va, cu ja car rei ra é con cen tra da na
ca rac te ri za ção da fos fi na. A pes qui sa do ra sem pre acre- 
di tou que se ria pos sí vel en con trar es sa mo lé cu la em
pla ne tas dis tan tes. “Eu es ta va pen san do mui to lon ge, e
não no pla ne ta li te ral men te mais pró xi mo de nós”, con- 
fes sa.

Os tes tes fo ram con fir ma dos pe lo ob ser va tó rio Al ma,
no Chi le. O equi pa men to mos trou que o pa drão ob ser- 
va do pe lo Ja mes Clerk Maxwell in di ca va a pre sen ça do
gás da mo lé cu la, emi ti do das nu vens de Vê nus.

Os pes qui sa do res, en tão, usa ram um mo de lo da at- 
mos fe ra ve nu si a na, de sen vol vi do por Hi deo Sa gawa, da
Uni ver si da de Kyoto Sangyo, pa ra in ter pre tar os da dos.
Eles des co bri ram que a fos fi na em Vê nus é um gás me- 
nor, exis tin do em uma con cen tra ção de cer ca de 20 em
ca da bi lhão de mo lé cu las na at mos fe ra. Em bo ra es sa se- 
ja bai xa, é mui to mai or que a pro du zi da pe la vi da na Ter- 
ra, e ain da mais ele va da, com pa ra do ao que se de tec ta
na at mos fe ra.

A equi pe mo de lou co mo a fos fi na pro du zi da por
meio de ati vi da des ge o ló gi cas, co mo vul ca nis mo, po de- 
ria se acu mu lar nas nu vens ve nu si a nas. Em to dos os ce- 
ná ri os, a quan ti da de da mo lé cu la equi va le ria a ape nas
uma pe que na fra ção do que as no vas ob ser va ções su ge- 
rem que es tá pre sen te nas nu vens de Vê nus. “Ago ra, as- 
trô no mos pen sa rão em to das as ma nei ras pa ra jus ti fi car
a pro du ção não bi o ló gi ca da fos fi na. Por fa vor, fa çam is- 
so, por que es ta mos no fim de nos sas pos si bi li da des de
mos trar pro ces sos abió ti cos que po dem pro du zi-la”, diz
Cla ra Sou sa-Sil va.

Os au to res in sis tem que não po dem afir mar com cer- 
te za que a at mos fe ra de Vê nus abri ga vi da, e di zem que
ou tras equi pes de ve rão es tu dar a des co ber ta, pa ra que
en con trem no vas ex pli ca ções, ou aca bem con fir man do
a hi pó te se. Pa ra ter cer te za, po rém, so men te uma vi si ta
ao pla ne ta vi zi nho, on de son das co le ta ri am ma te ri al e
tra ri am pa ra a Ter ra, al go que não es tá no ca len dá rio das
agên ci as es pa ci ais, ao me nos por en quan to.

“Se exis te vi da, de on de ela veio? Mis sões de na ves es- 
pa ci ais mos tra ram que a su per fí cie de Vê nus já hos pe- 
dou um oce a no que se per deu no pas sa do dis tan te. Tal- 
vez os mi cró bi os pu des sem ter en con tra do um re fú gio
nas nu vens en quan to o oce a no eva po ra va. Ou tal vez te- 
nham si do trans por ta dos pa ra Vê nus em me te o ri tos

lan ça dos da Ter ra ou de Mar te — ou mes mo trans por ta- 
dos pa ra lá por nos sas pró pri as son das es pa ci ais. Ape- 
nas as mis sões fu tu ras po de rão res pon der a es sas per- 
gun tas”, diz Jo nathan Lu ni ne, pes qui sa dor de as tro no- 
mia da Uni ver si da de de Cor nell, que não par ti ci pou do
es tu do.

Uma mo lé cu la cha ma da fos fi na foi de tec ta da em
gran de quan ti da de na at mos fe ra do pla ne ta Vê nus.

A quan ti da de de fos fi na de tec ta da é re la ti va men te
gran de. Na Ter ra, a mo lé cu la po de re sul tar de pro ces sos
na tu rais, co mo rai os e ati vi da de vul câ ni ca, mas ape nas
em pe que nas quan ti da des. Os úni cos pro ces sos co nhe- 
ci dos que pro du zem fos fi na na Ter ra em quan ti da des
se me lhan tes são de ori gem bi o ló gi ca.

Não. Mas es sa é a pri mei ra de tec ção de um pos sí vel
si nal de vi da pa ra o qual não se tem uma ex pli ca ção al- 
ter na ti va plau sí vel. Is so não sig ni fi ca que ha ja vi da, pois
po de ha ver ou tro mé to do de pro du ção de fos fi na nes sas
quan ti da des.

As ob ser va ções da luz pas san do pe la at mos fe ra de Vê- 
nus fo ram fei tas usan do o te les có pio Ja mes Clerk
Maxwell (JCMT) no Ha vaí. Os áto mos e mo lé cu las ab- 
sor vem luz em com pri men tos de on da mui to es pe cí fi- 
cos e úni cos, e o “es pec tro de ab sor ção” re sul tan te re ve- 
lou uma la cu na no com pri men to de on da da fos fi na. Is- 
so im pli ca va que a fos fi na es ta va pre sen te e ab sor ven do
luz ao pas sar pe la at mos fe ra.

Sim — a con fir ma ção foi ob ti da por ob ser va ções adi- 
ci o nais com o Ata ca ma Lar ge Mil li me ter / sub mil li me- 
ter Array (AL MA) no Chi le. Is so cor ro bo rou a de tec ção
ini ci al, e ne nhu ma ou tra mo lé cu la co nhe ci da po de ex- 
pli car as ca rac te rís ti cas ob ser va das.

Uma sé rie de son das foi en vi a da a Vê nus du ran te os
anos 1960, 1970 e 1980. A pos si bi li da de de con ta mi na- 
ção exis te, mas é al ta men te im pro vá vel que eles pos sam
pro du zir a quan ti da de de fos fi na de tec ta das.

A me lhor ma nei ra de fa zer is so se ria de tec tar di re ta- 
men te a pró pria vi da. Is so en vol ve ria re vi si tar Vê nus
com son das, o que fa ria me di ções na at mos fe ra do pla- 
ne ta e, po ten ci al men te, tra ria amos tras pa ra a Ter ra pa ra
aná li se pos te ri or.

São Luís, quarta-feira, 16 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Vídeo viraliza no último fim de semana e mostra poluição em uma das praias da
capital. O que ainda não se sabe é a origem e os impactos que ela pode causar ao mar

LU CAS PRA ZE RES

O ví deo

• Praia da Pon ta D’ areia

– Ao la do do Es pi gão Pon ta D’ Areia
– Em fren te ao Cond. Jar dins de Bor -
daux
– Em fren te a Pra ça de Apoio ao Ba -
nhis ta
• Praia Pon ta do Fa rol
– Em fren te ao Fa rol
• Praia de São Mar cos
– Em fren te aos Ba res do Che fe e Des -
fru te
– Em fren te ao Agrup. Ba ta lhão do
Mar
– Em fren te ao He li por to
– Em fren te à Ban ca de Jor nal
• Praia do Ca lhau
– Em fren te à Ele va tó ria da Ca e ma
– Em fren te a Pou sa da Ve la Mar
– Em fren te à Pou sa da Suí ça
• Praia do Olho d’Água

– Em fren te à des ci da da rua São Ge -
ral do
– Á di rei ta da Ele va tó ria Ie man já
– Em fren te à ca sa com pi râ mi des no
te to, an tes da fa lé sia
• Praia do Meio
– Em fren te ao Kac tus Bar
– Em fren te ao Bar do Ca pi au 2
• Praia do Ara ça gi
-Em fren te a des ci da prin ci pal do Ara -
ça gi
– Em fren te ao Bar da Ata laia
• Praia Olho de Por co
– Em fren te ao Bar Rai nha
– Em fren te ao Las Ve gas Bar
• Praia do Man gue Se co
– Úl ti ma Bar ra ca an tes do Man gue
– En tre a Bar ra ca da Val e Bar ra ca do
Sr. Pe dro

CALHAU

Água escura é
despejada na praia

U
ma água es cu ra, de odor
incô mo do, que apa ren te- 
men te pa re ce ser es go to,
per cor re uma ex ten sa fai xa

de areia até se en con trar com o mar.
Es sa ce na é uma ve lha co nhe ci da do
Rio Ca lhau, nas pro xi mi da des do lo cal
co nhe ci do co mo Par qui nho da Li to- 
râ nea. E nes ta se ma na o fla gran te se
re pe tiu.

Um lí qui do de cor pre ta que de sá- 
gua na Praia de São Mar cos tem si do
mo ti vo de pre o cu pa ção e in dig na ção
de ba nhis tas e am bi en ta lis tas que
pre ser vam as prai as de São Luís.

O Rio Ca lhau é lo ca li za do em uma
área ur ba na. Cor ta di ver sos con do mí- 
ni os lo ca li za dos na re gião. E es tá lo ca- 
li za do em uma das prai as mais mo vi- 
men ta das da ci da de.

Ain da não se sa be que ti po de po- 

lui ção tem dei xa do o rio nes sas con di- 
ções e nem tam pou co os im pac tos ao
meio am bi en te. Es sas per gun tas se- 
rão res pon di das pe la Se cre ta ria de Es- 
ta do do Meio Am bi en te e Re cur sos
Na tu rais (Se ma). Ela foi aci o na da
após um ví deo que mos tra a po lui ção
na área vi ra li zar via What sapp. E man- 
dou tes tar a água.

De acor do com a Se ma, um tes te foi
fei to na úl ti ma se gun da-fei ra (14),
mas o re sul ta do ain da não foi con cluí- 
do. Uma equi pe foi, jun ta men te com a
Com pa nhia de Sa ne a men to Am bi en- 
tal do Ma ra nhão (Ca e ma), fa zer um
ou tro tes te na tar de on tem, ter ça-fei ra
(15), on de se rá ve ri fi ca do tam bém a
ori gem do pro ble ma.

Um ví deo tem cir cu la do na in ter net
so bre o des pe jo de re sí du os na praia
de São Mar cos. Na oca sião um pes ca- 
dor es por ti vo, iden ti fi ca do co mo Gi o- 
van ni Tre vi san, mos tra apa ren te men- 
te um des pe jo de água de es go to que
co me ça no sen ti do do par qui nho da
Li to râ nea e vai de en con tro ao mar.

Du ran te o ví deo o Gi o van ni se mos- 
tra bas tan te pre o cu pa do com a si tu a- 
ção. O pes ca dor mos tra um pei xe Ro- 
ba lo, on de afir ma que é uma es pé cie
mui to re sis ten te a qual quer ti po de
po lui ção, mas es ta va mor to. “Ti nham
por vol ta de 10 pei xes mor tos em to do
o lo cal e água in do di re to ao mar, re- 
sol vi en tão gra var o ví deo pra de nun- 
ci ar e ten tar mos trar pa ra a po pu la ção
o que es ta va acon te cen do ali. E um fa- 
to en gra ça do, foi que os bom bei ros
co lo ca ram uma pla ca de Pe ri go lo go
ao la do do es go to que jor ra va ao mar,

pa ra si na li zar os ba nhis tas pa ra não
pi sa rem na que la água que jor ra va”,
co men tou o pes ca dor.

Ti nham por vol ta de 10

pei xes mor tos em to do o

lo cal e água in do di re to

ao mar, re sol vi en tão

gra var o ví deo pra

de nun ci ar e ten tar

mos trar pa ra a

po pu la ção o que es ta va

acon te cen do ali

Praias impróprias para banho na capital

Se gun do a Ca e ma, foi in for ma do
que vai ser apu ra do as re ais cau sas do
des pe jo ir re gu lar de es go to no Rio Ca- 
lhau e to mar as pro vi dên ci as ca bí veis.

To do des pe jo de es go to só con tri- 
buiu com que as prai as con ti nu em
im pró pri as pa ra ba nho. 

De acor do o úl ti mo lau do de bal ne- 
a bi li da de das prai as di vul ga do pe la
Se ma na úl ti ma sex ta-fei ra (11), to dos
os 22 pon tos on de fo ram co le ta das
amos tras, es tão im pró pri os pa ra ba- 
nho.

Fo ram co le ta das e ana li sa das as
amos tras nas prai as de São Luís e tre- 
chos de São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do
Lu mi ar e Ra po sa.

Lis ta de prai as im pró pri as 

OPOR TU NI DA DES

Con fi ra as va gas de
em pre go dis po ní veis
em São Luís

As sis ten te de Al mo xa ri fa do

Ne ces sá rio pos suir ha bi li ta ção A e B. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
santiago_ruy@hot mail.com

Ex ten si o nis ta de cí li os/alon ga do ra de unhas/ca be- 
lei rei ra co lo ris ta/ca be lei rei ra com ex pe ri ên cia em ca- 
chos/mi cro pig men ta do ra de so bran ce lhas

In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo e fo tos os
tra ba lhos pa ra o nú me ro (98) 98250-6149

Ma ni cu re

In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: minhavaga15@gmail.com

En tre ga dor téc ni co
En si no mé dio com ple to, co nhe ci men to na área au to- 

mo ti va, CNH-B. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail: va gas.ma@par vi.com.br

Es ta giá ria pa ra de sig ner e so ci al me dia
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra os

nú me ros: (98) 98160-3956 – (98) 98734-1336
Ma ni cu re com ex pe ri ên cia
In te res sa das de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o nú- 

me ro (98) 98408-9585
Es to quis ta
En si no mé dio com ple to, ex pe ri ên cia na fun ção, co- 

nhe ci men to bá si co em in for má ti ca. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: rhslz.re cru ta- 
men to@gmail.com

As sis ten te de ma nu ten ção

In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: opor tu ni da des.slz01@gmail.com

Au xi li ar de RH
En si no su pe ri or em psi co lo gia, ad mi nis tra ção, pe da- 

go gia ou tec nó lo go em ges tão de RH. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: re- 
crut.sel2020@gmail.com

Es to quis ta
Ex pe ri ên cia na uti li za ção de com pu ta do res, en si no

mé dio com ple to. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: vagasmed1@gmail.com

So ci al me dia
Ex pe ri ên cia na área, ha bi li da de e co nhe ci men to de

re des so ci ais. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: graciellesantana2@gmail.com

Au xi li ar ope ra ci o nal
En si no mé dio com ple to ou su pe ri or cur san do adm

ou lo gís ti ca. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: rh@al fex log.com.br

Pei xei ro
Com ex pe ri ên cia em ma nu seio e cor te de pei xes e no- 

ção de in for má ti ca. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: car lac mas@gmail.com

São Luís, quarta-feira, 16 de setembro de 2020
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A vítima foi morta a tiros durante discussão com um veterinário. A discussão teria sido
motivada pelo valor cobrado no tratamento do gato que tinha deixado em clínica

CASO EDUARDO VIÉGAS

Inquérito deve ser
concluído em 30 dias
SAULO DUAILIBE

A
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí- 
di os e Pro te ção à Pes soa 
(SHPP) es tá dan do con ti nui- 
da de nas in ves ti ga ções do ca- 

so de ho mi cí dio que vi ti mou o em pre- 
sá rio Edu ar do Vié gas, há exs ta men te 
uma se ma na, no dia 9 de se tem bro, 
em uma clí ni ca ve te ri ná ria lo ca li za da 
no bair ro Mon te Cas te lo.

Edu ar do foi mor to a ti ros du ran te 
dis cus são com um ve te ri ná rio que 
pres ta va ser vi ço na clí ni ca. A dis cus- 
são te ria si do mo ti va da pe lo va lor co- 
bra do no tra ta men to do ga to que ti- 
nha dei xa do pa ra cui da dos mé di cos.

De acor do com o in for ma ções da 
as ses so ria da Po lí cia Ci vil do Ma ra- 
nhão e do de le ga do Ge or ge Mar ques, 
a com pa nhei ra da ví ti ma pres tou de- 
poi men to na úl ti ma se gun da-fei ra 
(14). Ele é uma das pe ças cha ves pa ra 
a elu ci da ção do ca so, pois con tou de- 
ta lhes de co mo o cri me acon te ceu. A 
com pa nhei ra da ví ti ma foi ba le a da 
em uma das mãos e per deu um dos 
de dos. Além de la, ou tras pes so as es- 
tão sen do ou vi das e o inqué ri to de ve 
ser en tre gue em até 30 di as, con tan do 
a da ta do ho mi cí dio.

Quan ti da de de ti ros

A COMPANHEIRA DA VÍTIMA PRESTOU INFORMAÇÕES NA SEDE DA SHPP, NA BEIRA-MAR

Ou tro fa tor que de ve ser elu ci da do 
nas in ves ti ga ções é quan tos ti ros atin- 
giu a ví ti ma, pois o sus pei to en tre gou 
a pis to la usa da no cri me, uma ar ma 
de ca li bre 380, com seis mu ni ções in- 
tac tas.

Ela, de acor do com o sus pei to es ta- 

va car re ga da com 15 ba las, sen do que 
no ve fo ram dis pa ra das. Uma atin giu a 
com pa nhei ra da ví ti ma.

O de le ga do Ge or ge re ve lou que 
aguar da o lau do pe ri ci al no ca dá ver 
da ví ti ma pa ra sa ber quan tos pro jé teis 
o atin gi ram.

Nú me ros da vi o lên cia

IMPERATRIZ

Matador de esposa  tinha
sido preso por feminicídio

FLÁVIO AGREDIA E MANTINHA ROSA EM CÁRCERE PRIVADO

Flá vio Go mes da Sil va, de 44 anos e que ma tou a es po- 
sa Ro sa Sil va Lo pes no úl ti mo sá ba do (12), já ha via si do
con de na do por cri me de fe mi ni cí dio.

Flá vio foi con de na do a 21 anos de pri são em 2011 e
con se guiu a pro gres são da pe na em 2018. De acor do
com in for ma ções da po lí cia, ele ape nas ia dor mir do
pre sí dio. Flá vio agre dia e man ti nha Ro sa em cár ce re pri- 
va do den tro de ca sa, no bair ro Vi la No va, em Im pe ra triz.
A Po lí cia Mi li tar foi cha ma da por vi zi nhos e hou ve ten- 
ta ti va de ne go ci a ção pa ra que o sus pei to en tre gas se e li- 
ber tas se a ví ti ma.

Sem su ces so e sus pei tan do que Ro sa já es ti ves se mor ta,
a PM in va diu a re si dên cia com apoio do Gru po de Ope- 
ra ções Es pe ci ais (GOE). Flá vio re a giu e aca bou mor to
pe la po lí cia.

Se gun do o de le ga do Pra xís te les Mar tins, do De par ta- 
men to de Ho mi cí dio e Pro te ção à Pes soa (DHPP) de Im- 
pe ra triz, o sus pei to es ta va em ci ma de Ro sa e des fe rin do
vá ri os gol pes de fa ca na ví ti ma. Ro sa foi so cor ri da ain da
com vi da e mor reu a ca mi nho do hos pi tal.

Se gun do da dos da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca
(SSP-MA) os ca sos de fe mi ni cí dio cres ce ram no Ma ra- 
nhão en tre ja nei ro e ju nho de 2020, fo ram 28 ocor rên ci- 
as fo ram re gis tra das em to do o es ta do nes se pe río do.

TIROS

Homem consegue escapar da morte  

UM DOS SUSPEITOS DE ATIRAR NA VÍTIMA FOI PRESO APÓS INVESTIGAÇÕES DA POLÍCIA

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão (PC MA), por
meio do 2° Dis tri to Po li ci al de Bal sas, cum- 
priu o man da do de pri são con tra um ra paz
de 19 anos, sus pei to de ten ta ti va de as sas- 
si na to.

Se gun do a po lí cia, na iní cio da ma nhã
do dia 12 de agos to des te ano, o sus pei to e
mais um com par sa (ain da não iden ti fi ca- 
do), abor da ram a ví ti ma en quan to ele es ta- 
va in do ao tra ba lho e efe tu a ram vá ri os dis- 
pa ros na di re ção de le.

A ví ti ma, ao per ce ber o ata que, en trou
em lu ta cor po ral com os dois in di ví du os.
Po rém, ele ain da foi atin gi do por dois ti ros
de ar ma de fo go, um de ras pão na ca be ça e
ou tro nos de dos da mão. Ao no tar que não

con se gui ria en fren tar os dois sus pei tos, a
ví ti ma fu giu e se abri gou em um su per mer- 
ca do na rua em que acon te ceu o ata que.

Após a ví ti ma con se guir es ca par, os dois
sus pei tos fu gi ram do lo cal. Em se gui da, a
ví ti ma foi le va da ao Hos pi tal Bal sas Ur gen- 
te, on de re ce beu tra ta men to mé di co e foi
li be ra do.

De pois dos pro ce di men tos pa drões, o
sus pei to foi en ca mi nha do à Uni da de Pri si- 
o nal de Bal sas, on de fi ca rá à dis po si ção da
Jus ti ça.

A po lí cia con ti nu a rá in ves ti gan do a mo- 
ti va ção do cri me e bus can do a iden ti da de
do ou tro in di ví duo que par ti ci pou da ten- 
ta ti va de ho mi cí dio.

Con fi ra a no te!

OUTEIRO DA CRUZ

Ônibus pega fogo em São Luís

No iní cio da tar de de on tem, ter ça-fei ra
(15) um ôni bus pe gou fo go no bair ro Ou- 
tei ro da Cruz, pró xi mo ao Es tá dio do Cas- 
te lão e a fá bri ca da co ca-co la. O o co le ti vo
fa zia par te da li nha que ia pa ra o bair ro
Tro pi cal San tos Du mont, da em pre sa Vi- 
per.

Uma equi pe do Cor po de Bom bei ros foi
aci o na da pa ra con tro lar a si tu a ção, ape- 
sar da con ten ção do fo go, o veí cu lo foi to- 
tal men te con su mi do pe las cha mas. De
acor do com in for ma ções, o mo ti vo pa ra o
ocor ri do é de que o ôni bus apre sen tou
pro ble mas me câ ni cos, po den do ser pa ne
elé tri ca.

A MOB di vul gou no ta atra vés de sua as- 
ses so ria.

A Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur- 
ba na e Ser vi ços Pú bli cos (MOB) in for ma
que no co me ço da tar de des ta ter ça-fei ra,
15, o ôni bus do sis te ma me tro po li ta no, de
pre fi xo 12 082, ano 2015 com ar con di ci o- 
na do que fa zia a li nha Tro pi cal / San tos
Dum mont (T63), per ten cen te a em pre sa
Vi per pe gou fo go.

O Cor po de Bom bei ros foi aci o na do e
de be lou as cha mas. Não hou ve ví ti mas.

As cau sas do in ci den te es tão sen do apu- 
ra das e a MOB acom pa nha o ca so.

São Luís, quarta-feira, 16 de setembro de 2020
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Sampaio e Juventude SAMAS se enfrentam hoje, às 19h, no Castelão, para definir quem
será o adversário do Moto Club na final do Campeonato Estadual 2020

SAMPAIO X JUVENTUDE SAMAS

Sai hoje o segundo
finalista do Estadual
NERES PINTO

C
on fi an te após a van ta gem 
con quis ta da por oca sião do 
pri mei ro jo go na ca sa do ad- 
ver sá rio, quan do ven ceu por 

4 a 0, o Sam paio Cor rêa en tra em cam- 
po es ta noi te, no Cas te lão, a par tir das 
19h, com uma equi pe bas tan te mo di- 
fi ca da. O téc ni co Léo Con dé não po- 
de rá con tar com o go lei ro Gus ta vo, le- 
si o na do, e o za guei ro Pau lo Sér gio, 
sus pen so pe lo ter cei ro car tão ama re- 
lo. Além dis so, o cen tral Joé cio, o vo- 
lan te Fer rei ra e o ata can te Pi men ti nha 
fo ram con tra ta dos quan do as ins cri- 
ções pa ra o Es ta du al já ha vi am si do 
en cer ra das. O pre pa ra dor ain da pre- 
ten de pou par ou tros ti tu la res, em to- 
dos os se to res.

Con dé não quis adi an tar qual a 
equi pe que co me ça rá jo gan do, po- 
rém, o ti me pro vá vel te rá João Ga bri el 
(ou Ne guett), Jo a zi, Boa Ven tu ra, Mar- 
cão  e Mar lon; Léo Cos ta, An dré Luís, 
Mar ci nho e Da ni el Pe nha; Gus ta vo 
Ra mos e Jack son.

O Ju ven tu de Sa mas tem uma ta re fa 
das mais di fí ceis. Pre ci sa ga nhar por 
cin co gols de van ta gem no tem po 
nor mal pa ra ga ran tir a clas si fi ca ção. 
Se ven cer com qua tro gols de di fe ren- 
ça, le va a de ci são por meio da co bran- 
ça de ti ros li vres di re to da mar ca pe- 
nal. A equi pe que en tra rá em  cam po 
tam bém so fre rá al te ra ções em re la ção 
a que foi der ro ta da  no Pi nhei rão. Até 
o téc ni co se rá ou tro. Ape sar de ter 
acer ta do a con tra ta ção de Car los Fer- 
ro,  que co man dou o São Jo sé de Ri ba- 
mar, o no vo pre pa ra dor ain da não es-

Ar bi tra gem

Cam pa nhas

NA PRIMEIRA PARTIDA DAS SEMIFINAIS, O SAMPAIO GOLEOU POR 4 X 0 NO JUVENTUDE

ta rá à bei ra do gra ma do. A equi pe vai 
ser ori en ta da pe lo au xi li ar Car do si- 
nho,  que até on tem à tar de não ha via 
re ve la do a for ma ção ini ci al, mas re la- 
ci o nou Igor e Ma teus, go lei ros;  Fe li pe, 
Chi co Ba la e Vi vi co,  la te rais; Be tão,  
An der son Ala go a no, De dé e Emer son; 
Rô mu lo, Ale mão, Cleyton, Már cio Di- 
o go,  meio-cam po; Go ti nha, Ín dio Po- 
ti guar, Thi a go, Clé ber Pe rei ra, Nen- 
zimn e Ju li nho, ata can tes. No úl ti mo 
fim de se ma na o pre si den te Mil ti nho 
Ara gão de ci diu dis pen sar se te jo ga do- 
res mais o téc ni co Mar lon Cu trim.  A 
pro vá vel for ma ção pa ra ho je se rá es- 
ta:  Igor; Vi vi co, Be tão, An der son Ala- 
go a no e Chi co Ba la; Rô mu lo, Cleyton, 
Ale mão e Már cio Di o go; Ín dio Po ti- 
guar e Clé ber Pe rei ra.

Lo go após a par ti da de ho je, as du as 
equi pes es ta rão vol ta das pa ra o Cam- 
pe o na to Bra si lei ro. O Sam paio Cor rêa 

vi a ja ama nhã pa ra Flo ri a nó po lis, on- 
de jo ga com o Avaí, às 11h de do min-
go, pe la Sé rie B. En quan to is so, o Ju- 
ven tu de Sa mas se pre pa ra apa ra es- 
tre ar na Sé rie D,  ten do co mo ad ver sá- 
rio o San tos-AP, às 16h, no Pi nhei rão.

A ar bi tra gem se rá de Pau lo Jo sé 
Sou sa Mou rão, ten do co mo as sis ten- 
tes Jo sé Car los De Je sus e Jo sé dos Reis 
San tos Agui ar. O quar to ár bi tro se rá 
Jo sé Hen ri que Aze ve do Jú ni or, ana lis-
ta de cam po Mar ce lo Fi lho, e re pre- 
sen tan te da FMF Jo sé de Ri ba mar Ro- 
dri gues Cor rêa.

No Es ta du al 2020, o Sam paio Cor-
rêa tem 6 vi tó ri as, 1 em pa te, 1 der ro ta, 
em 8 jo gos dis pu ta dos; Ju ven tu de –  8 
jo gos, 4 vi tó ri as e 4 der ro tas.

SÉRIE D

Moto Club busca reforços para o Brasileiro

MOTO CLUB GARANTIU VAGA NA FINAL DO CAMPEONATO MARANHENSE DESTE ANO APÓS JOGO EMOCIONANTE NA ÚLTIMA SEGUNDA

Ain da vi ven do o cli ma de eu fo ria
pe la con quis ta da va ga na fi nal do Es- 
ta du al,  o Mo to Club ago ra es tá vol ta- 
do pa ra as dis pu tas do Bra si lei ro, Sé rie
D,  on de de ve rá es tre ar no pró xi mo
do min go,  em Boa Vis ta con tra o Ba ré-
RR. 

A di re to ria es tá ne go ci an do a con- 
tra ta ção de no vos atle tas,  pa ra sa nar
as de fi ci ên ci as apre sen ta das nas úl ti- 
mas apre sen ta ções da equi pe.

On tem,  o clu be de ci diu en vi ar pro- 
pos tas pa ra o ata can te Edre an, que já
de fen deu as co res ru bro-ne gras  e es tá
no Lon dri na-PR, e com o vo lan te
Abu,  re ve la do pe lo São Jo sé no Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se. 

Ou tro atle ta do Pei xe Pe dra que in- 
te res sa ao Ru bro-Ne gro é o meia-

atan te Po pó. Es se jo ga dor, no en tan to,
tam bém es tá sen do pre ten di do pe lo
Ju ven tu de Sa mas. 

Re cen te men te, o Mo to ma ni fes tou
in te res se no meio-cam po Ti bi ri e no
ata can te Lu cas Cam pos,  dis pen sa dos
do Im pe ra triz, mas as ne go ci a ções
não evo luí ram.

O Ru bro-Ne gro ne ces si ta me lho rar
seu elen co pa ra en fren tar a sequên cia
de jo gos que te rá ago ra em du as com- 
pe ti ções: as fi nais do Ma ra nhen se
2020 e a pri mei ra fa se da Sé rie D do
Bra si lei ro. 

Pa ra o jo go di an te do Ba ré, o téc ni- 
co De jair Fer rei ra po de es ca lar uma
equi pe  mis ta, de vi do a lon ga vi a gem
que a de le ga ção fa rá e o pe que no in- 
ter va lo pa ra o jo go com o Sam paio

Cor rêa pe lo Es ta du al,  mar ca do pa ra o
dia 23. A ten dên cia é pou par vá ri os ti- 
tu la res. 

O apro vei ta men to dos jo vens An- 
dre zi nho e Ne gue ba, des ta ques da
par ti da  di an te do São Jo sé é ti do co- 
mo cer ta. 

A vol ta do la te ral-di rei to De nil son,
le si o na do des de a pri mei ra par ti da da
se mi fi nal, no en tan to,  ain da não foi
con fir ma da. 

É pos sí vel que ele só re a pa re ça nas
fi nais do Es ta du al, o mes mo ocor ren- 
do com Al lan Pa trick, meia que en trou
no se gun do tem po e que fez o ti me
cres cer de pro du ção. 

Ele vai dis pu tar a va ga com An cel-
mo, mui to cri ti ca do pe las úl ti mas
apre sen ta ções. (NP)

Di e go Al ves se gue fo ra

Con fi ra a lis ta com ple ta de re la ci o na dos:
• Go lei ros: Cé sar, Ga bri el Ba tis ta e Hu go;
• La te rais: Is la, Fi li pe Luis, Re nê, Matheu zi nho e Ra -
mon;
• Za guei ros: Ro dri go Caio, Gus ta vo Hen ri que, Léo Pe -
rei ra e Thu ler;
• Vo lan tes: Wil li an Arão, Thi a go Maia, Ger son e Go mes;
• Mei as: Ar ras ca e ta, Ever ton Ri bei ro e Di e go;
• Ata can tes: Ga bi gol, Bru no Hen ri que, Mi cha el, Pe dro,
Vi ti nho e Lin coln.

LI BER TA DO RES

Com Bru no Hen ri que,
Fla men go di vul ga
re la ci o na dos

Bru no Hen ri que es tá de vol ta. O ata can te foi in cluí do
na lis ta de 25 jo ga do res que vão vi a jar ao Equa dor pa ra
os pró xi mos dois jo gos do Fla men go na Li ber ta do res:
con tra In de pen di en te del Val le e Bar ce lo na de
Guayaquil. O elen co em bar ca nes ta ter ça-fei ra.

Re cu pe ra do de um ede ma no jo e lho di rei to, Bru no
Hen ri que trei nou nor mal men te nos úl ti mos di as. Ele fez
um gol no jo go-trei no con tra o sub-20 na úl ti ma se gun- 
da-fei ra, e tam bém tra ba lhou com o gru po on tem, ter- 
ça-fei ra (15). “Mui to fe liz em es tar de vol ta, de pois de 15
di as me re cu pe ran do de uma le são no jo e lho. Es tou bas- 
tan te con fi an te nes te re tor no e fo ca do em jo gar bem no- 
va men te. É sem pre bom es tar à dis po si ção do pro fes sor,
in de pen den te de co me çar jo gan do ou não. O im por tan- 
te é to dos nós es tar mos con cen tra dos nes ses dois jo gos
que te re mos no Equa dor. Tra zer es sas du as vi tó ri as pro
Rio se rá pri mor di al pa ra o Fla men go na sequên cia da Li- 
ber ta do res”, dis se Bru no Hen ri que, em en tre vis ta ao si te
ofi ci al do Fla men go.

Es tou bas tan te con fi an te nes te

re tor no e fo ca do em jo gar bem

no va men te. É sem pre bom es tar à

dis po si ção do pro fes sor,

in de pen den te de co me çar jo gan do

ou não. O im por tan te é to dos nós

es tar mos con cen tra dos nes ses dois

jo gos que te re mos no Equa dor

Por ou tro la do, o go lei ro Di e go Al ves é o prin ci pal des- 
fal que, uma vez que se re cu pe ra de Co vid-19 e de uma
le são no om bro.

A no vi da de na lis ta é o vo lan te Go mes, do sub-20. Ele
foi um dos no ve jo ga do res da ba se ins cri tos pe lo Fla- 
men go na com pe ti ção, uma vez que a Con me bol au- 
men tou o li mi te de 30 pa ra 50 jo ga do res.

O Fla men go en fren ta o In de pen di en te del Val le ama- 
nhã, quin ta-fei ra (17), às 21h (de Bra sí lia), em Qui to. De- 
pois, no dia 22 de se tem bro, en ca ra o Bar ce lo na em
Guayaquil, tam bém fo ra de ca sa.

São Luís, quarta-feira, 16 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Decano da Província Capuchinha Nossa Senhora do Carmo morreu aos 95 anos em
São Luís. Frei Beltrami que também ficou conhecido na cidade como "Santinho" 

LUTO

O adeus a Frei Rogério
Beltrami, o “Santinho”
SAMARTONY MARTINS

A
igre ja ca tó li ca do Ma ra nhão 
es tá de lu to. Mor reu nes ta ter- 
ça-fei ra (15), o Frei Ro gé rio 
Bel tra mi ou Frei Ro gé rio de 

Mi lão co mo ele gos ta de ser cha ma do. 
O re li gi o so ti nha 95 anos e es ta va com 
sua saú de de bi li ta da nos úl ti mos 
anos. O anún cio foi fei to pe la Pro vín- 
cia Ca pu chi nha Nos sa Se nho ra do 
Car mo, do qual o frei fa zia par te da 
fra ter ni da de. “Com imen so pe sar, co- 
mu ni ca mos que frei Ro gé rio Bel tra mi 
aca ba de fa zer sua pás coa. Pe ço ora- 
ções aos ir mãos e aos sa cer do tes, uma 
mis sa em su frá gio”, dis se par te do co- 
mu ni ca do.

O cor po de Frei Bel tra mi se rá ve la- 
do nes ta ho je (16), a par tir das 7h, na 
Igre ja de Nos sa Se nho ra do Car mo on- 
de ocor re rá uma mis sa de cor po pre- 
sen te e após a mis sa acon te ce rá a saí- 
da do cor te jo em di re ção ao Ce mi té rio 
do Ga vião, no bair ro da Ma dre Deus.

Em São Luís, Frei Bel tra mi tam bém 
fi cou co nhe ci do co mo o “San ti nho” 
pe la sua de li ca de za em re ce ber seus 
pe ni ten tes, por seu gran de amor a 
igre ja e pe lo seu jei to sim ples de vi ver 
e ex pres sar seu ca ris ma fran cis ca no 
ca pu chi nho. Ele fa zia par te da Fra ter- 
ni da de de Nos sa Se nho ra do Car mo, 
lo ca li za da no Cen tro His tó ri co.  Frei 
Ro gé rio Bel tra mi de di cou os úl ti mos 
anos  de sua vi da ao aten di men to das 
con fis sões na igre ja do Car mo, on de 
mui tas pes so as que lhe pro cu ra vam 
di a ri a men te pa ra ou vir seus con se-

FREI RODRIGO BELTRAMI FOI UM DOS MAIS IMPORTANTES RELIGIOSOS DO ESTADO

lhos e se con fes sa rem.
No ano pas sa do, pró xi mo do ani- 

ver sá rio de Frei Bel tra mi, ce le bra do 
no dia 16 de ju nho, o  Frei Jo sé Lá za ro 
Oli vei ra Nu nes que in te gra a Fra ter ni- 
da de Cú ria Pro vin ci al N.S. do Car mo 
MA/PA/AP/CU BA es cre veu no si te da 
fra ter ni da de o se guin te tex to ‘Frei Ro- 
gé rio exem plo de do a ção e ora ção’, em 
ho me na gem ao frei res sal tan do seu 
exem plo de hu mil da de:  “Na san ta 
mis sa se ofer ta no Es pí ri to San to, ao 
Pai o pão e o vi nho, o cor po e o san gue 
do Fi lho. A ofer ta do pão é a en tre ga da 
vi da, dos dons, da saú de, da ju ven tu- 
de, dos acer tos… A ofer ta do san gue é 
por ou tro la do a en tre ga da mor te, dos 
fra cas sos, das fra que zas, das do en ças, 
das de bi li da des… As sim, co mo Cris to 
o sa cer do te or de na do e to dos os ba ti- 
za dos, du ran te a mis sa ofer tam o cor- 
po e o san gue do Fi lho, ao Pai, após a 
mis sa de vem en tre gar ao Pai, no Es pí- 

ri to os seus pró pri os cor pos (vi da) e 
san gue (mor te). Frei Ro gé rio tem si do 
pa ra to dos da Pro vín cia e pa ra o Po vo 
de Deus um exem plo pau pá vel des se 
mis té rio. Sua vi da sem pre foi uma en-
tre ga di nâ mi ca e ou sa da, co mo pro- 
fes sor, pes qui sa dor, pre ga dor, de so- 
bri gan te, es cri tor, ar qui vis ta, for ma-
dor…con fes sor, en fim, uma au tên ti ca 
ofer ta do cor po-vi da. Nos úl ti mos 
anos a do en ça e a ida de o li mi ta ram 
na or fer ta do cor po, en tão ele pas sou 
a ofer tar o san gue-mor te, nas su as 
idas e vin das ao hos pi tal, na UTI, na 
lu ta con tra a pneu mo nia, na acei ta-
ção de não po der mais con fes sar, nem 
se lo co mo ver mais com a des tre za de 
sem pre. Na da dis so lhe ti rou o bom 
hu mor, na da dis so lhe se pa rou de seu 
amor por Deus e pe la ora ção”, es cre- 
veu o re li gi o so.

Frei Beltrami o historiador dos capuchinhos

FREI BELTRAMI FOI UM DOS RESPONSÁVEIS POR PRESERVAR  A HISTÓRIA DOS CAPUCHINHOS QUE CHEGARAM AO MARANHÃO EM 1894

Quan do Frei Bel tra mi fez o ani ver- 
sa rio de 86 anos, Frei Ro dri go de Araú- 
jo fez uma ho me na gem em seu blog,
no qual res sal tou a im por tân cia de
Frei Bel tra mi pa ra his tó ria dos ca pu- 
chi nhos no Ma ra nhão. “Ho mem de
gran de en ver ga du ra no que diz res- 
pei to aos co nhe ci men tos in te lec tu ais
da te o lo gia e amor pe la his tó ria da
igre ja em es pe ci al pe la his tó ria dos
ca pu chi nhos da nos sa pro vín cia. Foi
pro fes sor por mui tos anos e ar qui vis- 
ta, mas atu al men te tra ba lha na cú ria
pro vin ci al no res ga te de nos sa his tó- 
ria. Já es cre veu al guns li vros e o mais
fa mo so de les é: ‘Acor dan do Pa la vras
Dor mi das’, on de res ga ta a his tó ria do
con ven to do Car mo”, es cre veu o re li- 
gi o so.

Frei Bel tra mi que era his to ri a dor foi
um dos mai o res pes qui sa do res da
che ga da dos ca pu chi nhos no con ven- 
to do Car mo em 1894. Se gun do o re li- 
gi o so na que la épo ca, sur giu a ne ces si- 
da de ime di a ta de re pa rar o tem plo sa- 
gra do, bem co mo o seu co ro e o con- 
ven to pa ra ha bi ta ção dos fra des.  O fa- 
to es tá nar ra do no li vro de “Tom bo do
Con ven to do Car mo”, da ta do de 1906,
en con tra a des cri ção do cro nis ta:
“Após tan tos tra ba lhos fei tos pa ra a
re for ma do tem plo, res ta va so men te o
al tar-mor que, por mais que fos se la- 

va do e lim po, doi ra do, es ta va sem pre
a exi gir uma re for ma ra di cal”. Se gun- 
do frei Ro gé rio Bel tra mi, no seu li vro
‘Acor dan do pa la vras dor mi das’, há a
per cep ção de que nos fra des há a von- 
ta de de con ser var o que po de ria ser
con ser va do, pe las ex pres sões “lim po
e doi ra do”. Po rém, da das às con di- 
ções da ve lha igre ja e os ru mos que a
Mis são dos Ca pu chi nhos no Ma ra- 
nhão to ma va, co me çou-se en tão a “se
pen sar em um al tar mo nu men tal, dig- 
no de uma Ba sí li ca…”.

De acor do com o blog Ca pro ma pa
que pu bli cou o tex to “O mag ní fi co al- 
tar da Igre ja do Car mo”, re ve la que  os
fra des co me ça ram a or ga ni zar, em
meio à so ci e da de lu do vi cen ce e os as- 
sí du os féis fre quen ta do res do Car mo,
a co la bo ra ção pa ra a cons tru ção do
mo nu men tal al tar-mor da Igre ja do
Car mo. O en tão su pe ri or re gu lar frei
Es te vão Ma ria de Sex to San Gi o van ni
re ce beu, em car ta da ta da de 28 de
agos to de 1906, a ben ção apos tó li ca
con ce di da pe lo Pa pa Pio X, a to dos
quan tos co la bo ras sem na ere ção do
al tar de Nos sa Se nho ra do Car mo.

Ain da se gun do frei Ro gé rio Bel tra- 
mi, o cro nis ta do li vro de tom bo in for- 
ma que “o al tar de már mo re foi cons- 
truí do por uma fir ma de Ge no va, so- 
bre o es bo ço do en ge nhei ro Vi vei ros

de Cas tro, mo di fi ca do e re du zi do de- 
vi do as pro por ções ar tís ti cas, pe los
téc ni cos da fir ma, che gou ao Ma ra- 
nhão em qua se per fei to es ta do […] a
Al fân de ga fe de ral dis pen sou as pe sa- 
das ta xas, por con si de rar o al tar uma
“pu ra obra de ar te”. En tre os di as 10 e
11 de abril de 1910, acon te ce ram as
so le ni da des de inau gu ra ção e ben ção
do no vo al tar-mor da Igre ja do Car mo,
sen do ofi ci a do pe lo Bis po do Ma ra- 
nhão Dom Fran cis co de Pau la e Sil va,
na pre sen ça de to da a fra ter ni da de ca- 
pu chi nha, di ver sos clé ri gos e po vo de
Deus exul tan te. Na pe dra do Al tar fo-
ram co lo ca das as re lí qui as dos már ti- 
res São Ja nuá rio, São Fe lix, São Xis to e
San ta Ague da; tam bém foi de po si ta da
a re lí quia de São De si dé rio. No dia 11,
o bis po ce le brou a Mis sa pe la pri mei-
ra vez so bre a pe dra do no vo al tar. De- 
pois, pro fe riu um elo quen te dis cur so,
que o cro nis ta diz ter si do “ar re ba ta- 
dor, em pol gan te e fas ci nan te…”4

Des te en tão, o al tar-mor foi usa do
pa ra as ce le bra ções das mis sas na
Igre ja do Car mo, ce le bra das nor mal- 
men te pe lo su pe ri or mai or (Su pe ri o- 
res re gu la res e de pois os cus tó di os),
bem co mo pe lo su pe ri or lo cal (Guar- 
dião do Con ven to do Car mo) ou ou-
tros fra des de pas sa gem por São Luís.
(SM)

LEI ALDIR BLANC

Editais são oficialmente
lançados no Maranhão

SECRETÁRIOS, ANDERSON LINDOS E CATULÉ  JR, NA COLETIVA

O Go ver no do Ma ra nhão, por meio da Se cre ta ria de
Es ta do da Cul tu ra, re a li zou co le ti va de im pren sa nes ta
se gun da-fei ra (14), so bre a Lei Al dir Blanc (Lei Fe de ral n°
14.017/20). A co le ti va, ocor ri da no au di tó rio do Edi fí cio
João Gou lart, no Cen tro, con tou com a pre sen ça dos se- 
cre tá ri os de Es ta do da Cul tu ra, An der son Lin do so; e do
Tu ris mo, Ca tu lé Jr. Na oca sião, fo ram anun ci a das as
com pe tên ci as de res pon sa bi li da de es ta du al, pre vis tas
na lei. Ao to do se rão cin co edi tais de fo men to cul tu ral,
vol ta dos pa ra ar tis tas; um edi tal vol ta do pa ra a ren da
bá si ca, que pre vê au xí lio em três par ce las de R$ 600 a
tra ba lha do res e tra ba lha do ras da cul tu ra ma ra nhen se, e
ou tro edi tal des ti na do aos ar te sãos e ar te sãs ma ra nhen- 
ses, es te ela bo ra do em par ce ria com a Se cre ta ria de Es- 
ta do do Tu ris mo (Se tur).

Pa ra o se cre tá rio An der son Lin do so, a ges tão do re- 
cur so ame ni za rá a si tu a ção de mi lha res de tra ba lha do- 
res tra ba lha do ras da cul tu ra ma ra nhen se. A Lei Al dir
Blanc pre vê re pas se de R$ 3 bi lhões em re cur sos aos es- 
ta dos bra si lei ros, vol ta dos pa ra au xi li ar ar tis tas, tra ba- 
lha do res e tra ba lha do ras da cul tu ra, co le ti vos e em pre- 
sas cul tu rais, que fo ram di re ta men te im pac ta dos pe los
efei tos da pan de mia do no vo co ro na ví rus. O Ma ra nhão
re ce be, ao to do, R$ R$ 114 mi lhões de re pas se da Lei Al- 
dir Blanc. Des te re cur so, R$ 61.466.556,42 se rão ge ri dos
pe lo Es ta do. Os edi tais da Lei Al dir Blanc no Ma ra nhão
já es tão dis po ní veis pa ra con sul ta e ins cri ção no si- 
te http://ma pe a men to.cul tu ra.ma.gov.br/pro je to/1/.
Ao aces sar o si te é pre ci so fa zer um re gis tro, con sul tar o
edi tal e fa zer a ins cri ção. Pa ra so li ci tar o Ren da Bá si ca,
au xí lio emer gen ci al pa ra a cul tu ra, é pre ci so aces sar o
link https://au xi lio.cul tu ra.ma.gov.br/ e pre en cher os
for mu lá ri os com os da dos so li ci ta dos. Os da dos se rão
en vi a dos ao Da ta prev an tes do re sul ta do fi nal so bre a

LITERATURA

A princesa que não
assumiu o trono

OBRA RELATA  ALEGRIAS E TRISTEZAS DE D. ISABEL DO BRASIL

“Ale gri as e Tris te zas”, tí tu lo da obra dos his to ri a do- 
res Bru no da Sil va An tu nes de Cer quei ra e Ma ria de Fá ti- 
ma Mo ra es Ar gon, é a tra du ção de co mo D. Isa bel des- 
cre veu sua vi da em uma pe que na au to bi o gra fia em
1908. O lan ça men to é a mai or obra já pu bli ca da so bre a
per so na gem e tem 888 pá gi nas.  

Bru no e Fá ti ma des fa zem mi tos, ex pli cam e es miú- 
çam mui tas in for ma ções er ra das e con tra di tó ri as so bre
a Prin ce sa Isa bel com ba se em mais de 20 anos de pes- 
qui sas. Com mais de 70 ilus tra ções, a pro du ção apre sen- 
ta a for ça da per so na gem his tó ri ca e abor da o gol pe mi- 
li tar que im plan tou a Re pú bli ca e im pe diu D. Isa bel de
as su mir o Ter cei ro Rei na do. Ou tro des ta que da pro du- 
ção é a aná li se so bre a pró pria ex pres são “Prin ce sa Isa- 
bel”: os au to res re ve lam que con tém uma ar ma di lha
teó ri ca que mi ni mi za a par ti ci pa ção de la no pro ces so da
Abo li ção da Es cra va tu ra no Bra sil. “Se é pro ce den te o
pos tu la do de que a ex pres são Prin ce sa Isa bel é ab sur da- 
men te po pu lar e en rai za da no Bra sil, é de ou tro la do for- 
ço so re co nhe cer que es sa “po pu la ri da de” é acom pa- 
nha da de um des co nhe ci men to abis sal e im pres si o nan- 
te so bre sua vi da e obra. Em ou tras pa la vras, D. Isa bel é
a Prin ce sa Isa bel jus ta men te por que qua se na da se sa be
so bre ela, sal vo que te nha as si na do a Lei Áu rea.” (Ale gri- 
as e Tris te zas, pág. 128)

 “Ale gri as e Tris te zas: es tu dos so bre a au to bi o gra fia de
D. Isa bel do Bra sil” é in di ca ção fun da men tal pa ra his to- 
ri a do res, ci en tis tas so ci ais, jor na lis tas e pa ra to dos os
aman tes da His tó ria do Bra sil. A obra traz, ain da, ca der- 
nos de ima gens iné di tas e mais de mil no tas de ro da pé,
ge ne a lo gi as dos an ces trais e des cen den tes de D. Isa bel,
ma nus cri tos ori gi nais dos seus tex tos e aná li se de to das
as bi o gra fi as já pro du zi das so bre ela.

São Luís, quarta-feira, 16 de setembro de 2020
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