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As disparidades entre as mulheres negras e as brancas no Brasil estão por toda 
parte e nem precisa ir longe para constatar essa dura realidade. Hoje, no Brasil, 
21% das negras são empregadas domésticas e apenas 23% delas têm carteira.
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Governo Federal libera R$ 3,8 milhões contra queimadas

Veja o passo 
a passo para 
limpar o seu 

nome no Serasa
 PÁGINA 10

CARNAVAL
Ribão Doludo 

conta sua nova 
fase musical 

Ribão Doludo que re-
centemente recebeu o 
título de Mestre de Cul-
tura, na categoria Músi-
ca Popular Maranhense, 
continua com a sua car-
reira artística compondo 

e produzindo músicas 
novas. O cantor é figura 
presente no carnaval do 
Maranhão.  PÁGINA 12

AGLOMERAÇÕES

Bira do Pindaré 
cobra explicação 
de candidatos por 

convenções lotadas

Duarte Jr. pede 
desculpas em vídeo 

por multidão em 
sua convenção

PÁGINA 3

MARANHENSE
Moto Club pede 
adiamento de 
primeira final

A Federação Maranhense 
de Futebol está analisando 
um pedido do Moto Club 

para adiamento do jogo da 
próxima quarta-feira (23) seja 
transferida para quinta-feira 
(24). Motivo: a delegação do 
Rubro-Negro tem chegada 

de Boavista-RR na terça-feira 
(22) por volta do meio dia.

 PÁGINA 11

Rede municipal de ensino da Prefeitura de São Luís 
apresenta crescimento histórico no Ideb

PÁGINA 6

Dia do Negro 
Cosme é 

comemorado 
no Maranhão

PÁGINA 10

SEM DÍVIDAS 

PÁGINA 9

PÁGINA 2

O programa Progredir, do Ministério da Cidadania, está com 14 mil vagas abertas, de forma virtual, para pessoas que são atendidas pelo Bolsa 
Família e estão inscritas no Cadastro Único. São postos de emprego para comércio, indústria, construção civil e transporte, entre outras áreas.
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A discussão ocorre após a Operação Lava-Jato enquadrar diversos políticos por esse
crime, tendo como base repasses de empresas durante campanhas eleitorais

O que é la va gem de di nhei ro?

Si tu a ção de emer gên cia

MUDANÇA

Câmara discute afrouxar
lavagem de dinheiro

O
pre si den te da Câ ma ra, Ro- 
dri go Maia (DEM-RJ), cri ou
uma co mis são de ju ris tas
pa ra su ge rir mu dan ças na

lei de la va gem de di nhei ro, em vi gor
des de 1998. A dis cus são ocor re após a
Ope ra ção La va-Ja to en qua drar di ver- 
sos po lí ti cos por es se cri me, ten do co- 
mo ba se re pas ses de em pre sas du ran- 
te cam pa nhas elei to rais.

En quan to o cri me de la va gem tem
pe na que va ria de 3 a 10 anos de pri- 
são, o cai xa 2 cos tu ma ser ti pi fi ca do
co mo fal si da de ide o ló gi ca pe la Jus ti ça
Elei to ral, que pre vê pu ni ção me nor,
de 1 a 5 anos de re clu são. Em ju lho, o
de pu ta do Pau li nho da For ça (SD-SP)
foi al vo de uma ope ra ção sob sus pei ta
de ter re ce bi do R$ 1,7 mi lhão em cai xa
2 nas elei ções de 2010 e de 2012. 

Além do cri me elei to ral,

a Po lí cia Fe de ral

tam bém apu ra se hou ve

la va gem de di nhei ro.

O ob je ti vo da co mis são da Câ ma ra
é de li mi tar o cri me de la va gem, es ta- 
be le cen do pa râ me tros pa ra de fi nir se
a ti pi fi ca ção pe nal in clui o cai xa 2 das
cam pa nhas e abor dar no vas so lu ções
tec no ló gi cas (co mo o uso de crip to- 
mo e das pa ra ocul tar bens), além de
tra tar do pa ga men to de ho no rá ri os

ad vo ca tí ci os. Na prá ti ca, os ajus tes
po dem le var a um “afrou xa men to” na
atu al apli ca ção da lei.

Ao cri ar a co mis são, em des pa cho
as si na do no úl ti mo dia 8, Maia apon- 
tou “a pro ble má ti ca con cer nen te ao
cri me de la va gem de di nhei ro e ao de- 
no mi na do cai xa 2 elei to ral, o qual
pro duz de ci sões ju di ci ais con fli tan tes
e traz in se gu ran ça ao pro ces so elei to- 
ral”. A úl ti ma vez em que a lei da la va- 
gem de Di nhei ro so freu mu dan ças foi
em 2012.

“De ci sões ju di ci ais têm pro mo vi do
um alar ga men to do ti po ob je ti vo do
cri me de la va gem, con trá rio à lei e em
afron ta ao prin cí pio da sub si di a ri e da- 
de do di rei to pe nal, pro mo ven do con- 
de na ções em ca sos que ex tra po lam a
pre vi são le gis la ti va”, dis se Maia.

A la va gem de di nhei ro é uma prá ti- 
ca uti li za da pa ra en co brir a ori gem de
re cur sos ile gais. Con sis te em um es- 
que ma pa ra fa zer pa re cer que quan ti- 
as ob ti das por meio de ati vi da des ile- 
gais vi e ram de ati vi da des lí ci tas. O
gru po que vai dis cu tir a re vi são na lei é
for ma do por 19 in te gran tes, en tre mi- 
nis tros do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
(STJ), ad vo ga dos e uma par la men tar
ali a da de Maia – a de pu ta da Mar ga re- 
te Co e lho (PP-PI).

A pre vi são ini ci al é a de que a co- 
mis são con clua os tra ba lhos em 90 di- 
as, pra zo que po de rá ser pror ro ga do a
pe di do do pre si den te do gru po, o mi- 

nis tro do STJ Reynaldo So a res da Fon- 
se ca. “O lei to nor mal pa ra dis cus são
da ne ces si da de de al te ra ções é o Par- 
la men to, não é o Ju di ciá rio. É pre ci so
lem brar que a la va gem de di nhei ro,
no Bra sil, por ano, al can ça cer ca de R$
6 bi lhões. É um cri me com um per fil
mais re cen te den tro dos or de na men- 
tos ju rí di cos”, ar gu men tou Fon se ca.

Pa ra a de pu ta da Mar ga re te, a lei de
ho je “não tem da do con ta” dos de sa fi-
os que pre ci sa en fren tar. “Tan to é que
o Ju di ciá rio es tá elas te cen do mui to o
cam po de atu a ção da lei. A ques tão
elei to ral, do cai xa 2, não cons ta da le- 
gis la ção atu al”, afir mou ela.

Um dos prin ci pais pon tos em dis- 
cus são é se o cri me da la va gem de di- 
nhei ro pos sui ou não “na tu re za per- 
ma nen te”, ou se ja, se é con ti nu a do e
ocor re du ran te to do o pe río do em que
o bem per ma ne cer ocul to. A ques tão é
es sen ci al pa ra a con ta gem dos pra zos
de pres cri ção.

Em maio de 2017, por exem plo, a
Pri mei ra Tur ma do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF) de ci diu que, en quan to
hou ver mo vi men ta ção de di nhei ro
oriun do da la va gem de di nhei ro, o cri- 
me es tá sen do co me ti do. Foi es se en- 
ten di men to que per mi tiu a con de na- 
ção do en tão de pu ta do Pau lo Ma luf a
7 anos, 9 me ses e 10 di as de pri são por
la va gem de di nhei ro. Ma luf foi con de- 
na do por ter des vi a do re cur sos de
obras to ca das pe lo Con sór cio Águas
Es prai a das. A de fe sa ale ga va que o ato
es ta va pres cri to por que o di nhei ro te- 
ria si do en vi a do ao ex te ri or em 1998.

PANTANAL

Governo libera R$ 3,8 mi para combate aos incêndios

RECURSOS DEVEM ATENDER AOS 79 MUNICÍPIOS QUE SOFREM COM QUEIMADAS

O Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Re gi o nal (MDR) li be rou R$ 3,8 mi- 
lhões pa ra ações de com ba te a in cên- 
di os flo res tais em Ma to Gros so do Sul,
prin ci pal men te na re gião do Pan ta- 
nal. O anún cio foi fei to ho je (15) pe lo
che fe da pas ta, mi nis tro Ro gé rio Ma- 
ri nho. Os re cur sos po de rão aten der 79
mu ni cí pi os do es ta do que so frem
com as quei ma das.

Em en tre vis ta ex clu si va à Rá dio Na- 
ci o nal, o mi nis tro Ro gé rio Ma ri nho
re for çou que “os re cur sos li be ra dos
vão ser vir pa ra pa gar bri ga dis tas, ho- 
ras de vo os e equi pa men tos que vão
ser uti li za dos no com ba te aos in cên- 
di os”.

O di nhei ro se rá usa do pa ra lo ca ção
de he li cóp te ros, com pra de com bus tí- 
vel; de equi pa men tos co mo man guei- 
ras, es gui cho, aba fa do res, so pra do res
e pis ci nas fle xí veis; e de má qui nas pa- 
ra aber tu ra de acei ros. Acei ros são fai- 
xas sem ve ge ta ção, que im pe dem o
avan ço das cha mas.

O go ver na dor de Ma to Gros so do
Sul, Rei nal do Azam bu ja, con ver sou
com a im pren sa ho je, ao la do de Ma ri- 
nho e da mi nis tra da Agri cul tu ra, Te re- 
za Cris ti na. Azam bu ja des ta cou o cui- 
da do que fa zen dei ros e cha ca rei ros,
prin ci pal men te, pre ci sam ter pa ra
evi tar no vos fo cos de in cên dio.

“Co mo a se ca é a mai or nos úl ti mos
50 anos, pre ci sa ter pre cau ção, cui da- 
do. Vi mos que um dos gran des fo cos
de in cên dio vi zi nho de Cam po Gran- 

de foi por cau sa de um pe que no cis co
no fun do de uma chá ca ra, foi co lo ca- 
do fo go, que es pa lhou e quei mou 100
hec ta res de eu ca lip to. En tão, es se cui- 
da do é fun da men tal”.

On tem (14) o go ver na dor de cre tou
si tu a ção de emer gên cia no es ta do. Is- 
so agi li zou a li be ra ção da ver ba fe de- 
ral e sua uti li za ção em mu ni cí pi os que
não fa zem par te do Pan ta nal. “O de- 
cre to de emer gên cia abran ge 79 mu- 
ni cí pi os. Ele vai po der aten der ou tras
lo ca li da des que pas sam pe lo mes mo
pro ble ma. A agi li da de do de cre to ace- 
le ra nos sas ações”, acres cen tou
Azam bu ja.

O do cu men to tam bém au to ri za
que vo lun tá ri os re for cem as ações do
Es ta do em qual quer ti po de ve ge ta- 
ção, em áre as le gal men te pro te gi das
ou não, e tam bém na que las on de a fu- 
ma ça, a fu li gem e ou tros efei tos dos
in cên di os pro vo quem a que da da
qua li da de do ar. O go ver na dor lem- 
brou que o es ta do es tá re ce ben do
bom bei ros do Pa ra ná e de San ta Ca ta- 
ri na pa ra aju dar no com ba te ao fo go.
“Exis te uma teia de so li da ri e da de en- 
ten den do o mo men to. São mui to
bem-vin dos”.

Além dis so, bri ga dis tas do Ins ti tu to
Bra si lei ro do Meio Am bi en te e dos Re- 
cur sos Na tu rais Re no vá veis (Iba ma) e
do Ins ti tu to Chi co Men des de Bi o di- 
ver si da de (ICM Bio), as sim co mo mi li- 

ta res das For ças Ar ma das, já atu am na
re gião em apoio às bri ga das lo cais de
com ba te ao fo go.

Tan to a mi nis tra da Agri cul tu ra
quan to o go ver na dor di zem es pe rar
que a chu va che gue o quan to an tes
pa ra aju dar a re gião a su pe rar o pro- 
ble ma. “É a união de to dos, a pre cau- 
ção que vai fa zer com que a gen te es- 
tan que es se pro ble ma até que a chu va
che gue. E aí a gen te pos sa plan tar
uma gran de sa fra no va men te”, dis se
Te re za Cris ti na. Já Azam bu ja diz es pe- 
rar al gu ma chu va nos pró xi mos di as.
“A gen te tor ce pa ra que o cli ma mu de.
Já exis te al gu ma ex pec ta ti va pa ra que
no fim de se ma na mu de em al gu mas
re giões”.

A for te se ca na re gião não traz só os
in cên di os co mo efei to co la te ral. Cur- 
sos d’água es tão se can do, en quan to
nu vens de fu ma ça en co brem a pai sa-
gem. Es tu dos mos tram que, em bre ve,
os prin ci pais ri os que cor tam o ter ri- 
tó rio sul-ma to-gros sen se atin gi rão os
ní veis mais bai xos dos úl ti mos cin co
anos.

A fu ma ça, o ca lor e a bai xa umi da de
exi gem que a po pu la ção re do bre os
cui da dos com a saú de. Es pe ci a lis tas
re co men dam que be bam bas tan te
água, de em pre fe rên cia a ali men tos
sau dá veis, pou co gor du ro sos, la vem
na ri nas e olhos com so ro fi si o ló gi co,
uti li zem umi di fi ca do res se ne ces sá rio
e evi tem ati vi da des fí si cas du ran te as
ho ras mais quen tes do dia.

Mai o ria

STF

Lista suja do trabalho
escravo é constitucional

MARCO AURÉLLIO MELO É MINISTRO DO STF

Em jul ga men to vir tu al, a mai o ria dos mi nis tros do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) en ten deu que a di vul- 
ga ção da lis ta su ja do tra ba lho es cra vo é cons ti tu ci o nal.
O ca das tro, man ti do pe lo Po der Exe cu ti vo, re gis tra os
no mes de em pre ga do res que man ti ve ram tra ba lha do- 
res em si tu a ção ana lo ga à es cra vi dão. Os ma gis tra dos
ana li sa ram uma ação da As so ci a ção Bra si lei ra de In cor- 
po ra do ras Imo bi liá ri as (Abrainc). A en ti da de que ria a
proi bi ção da di vul ga ção da lis ta, por en ten der que o dis- 
po si ti vo vi o la a re ser va le gal, a se pa ra ção dos Po de res, o
de vi do pro ces so le gal, va lo res so ci ais do tra ba lho, da li- 
vre ini ci a ti va e a dig ni da de da pes soa hu ma na.

Na ação, a Abrainc pe diu a re vo ga ção de uma por ta ria
de 2016 do en tão Mi nis té rio do Tra ba lho e Pre vi dên cia
So ci al e do Mi nis té rio das Mu lhe res, Igual da de Ra ci al,
Ju ven tu de e Di rei tos Hu ma nos, que re gu la men ta a lis ta.
A as so ci a ção afir mou que era ne ces sá rio a cri a ção de
uma lei for mal pa ra que os no mes dos em pre ga do res
fos sem pu bli ca dos.

Re la tor do ca so, mi nis tro Mar co Au ré lio Mel lo en ten- 
deu ser obri ga ção do Po der Pú bli co dar pu bli ci da de aos
atos, e que a di vul ga ção da lis ta ape nas tor na pú bli ca a
iden ti fi ca ção de em pre sas e pa trões au tu a dos por man- 
ter pes so as em si tu a ções aná lo gas à es cra vi dão.

O en ten di men to foi se gui do in te gral men te pe los mi- 
nis tros Di as Tof fo li, Cár men Lú cia, Luiz Fux e Ro sa We- 
ber. Ed son Fa chin e Luis Ro ber to Bar ro so tam bém en- 
ten de ram pe la cons ti tu ci o na li da de da lis ta, mas fi ze ram
res sal vas. Se gun do o mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, a
en ti da de não ti nha le gi ti mi da de pa ra in gres sar com es se
ti po de ação.

O ple ná rio vir tu al é um es pa ço no sí tio ele trô ni co do
Su pre mo em que os mi nis tros co lo cam seus vo tos so bre
os as sun tos em jul ga men to. Ca da ma gis tra dos têm cin- 
co di as pa ra vo tar. 

TCU

Exército compra
insumo 167% mais caro

O Tri bu nal de Con tas da União (TCU) in ves ti ga a
com pra de in su mos pa ra a fa bri ca ção de clo ro qui na pe- 
lo Exér ci to Bra si lei ro, se gun do re por ta gem da CNN Bra- 
sil. Do cu men tos ana li sa dos pe la emis so ra mos tram que
o la bo ra tó rio da ins ti tui ção ad qui riu pe lo me nos dois
lo tes de um pro du to im por ta do, por meio de uma em- 
pre sa de Mi nas Ge rais, com va lor 167% mais al to en tre
um lo te e ou tro. A com pra cus tou R$ 782,4 mil aos co fres
pú bli cos.

Se gun do a re por ta gem, o La bo ra tó rio Quí mi co e Far- 
ma cêu ti co do Exér ci to (LQ FEx) fa bri ca a clo ro qui na há
al guns anos pa ra o tra ta men to de ma lá ria. A me di ca ção
en trou em evi dên cia no iní cio da pan de mia da CO VID-
19, di vul ga da co mo um tra ta men to pa ra a do en ça tan to
pe lo pre si den te Jair Bol so na ro quan do pe lo pre si den te
dos Es ta dos Uni dos, Do nald Trump. No en tan to, não há
com pro va ção ci en tí fi ca da efi cá cia. Pa ra aten der à de- 
man da do Mi nis té rio da Saú de, o Exér ci to am pli ou a
pro du ção.

O Exér ci to re ce beu 300 qui los da ba se do re mé dio, o
di fos fa to de clo ro qui na, por R$ 488 o qui lo em mar ço
des te ano. O pro du to foi ad qui ri do com o gru po Sul Mi- 
nas (em pre sas Sul Mi nas Su ple men tos e Nu tri ção e Sul
Mi nas In gre di en tes).

No en tan to, em maio, a mes ma em pre sa ven deu 600
qui los da subs tân cia ao Exér ci to por R$ 1.304 o qui lo. À
CNN, o pro pri e tá rio da em pre sa dis se que o au men to do
va lor ocor reu por três mo ti vos: al ta pro cu ra pe lo pro du- 
to em to do o mun do, al ta do dó lar e va lo ri za ção do fre te.

O au men to foi ques ti o na do pe lo Exér ci to por es cri to
à em pre sa de pois da com pra ter si do fi na li za da e pas sar
a ser in ves ti ga da pe lo TCU, em ju lho.

Em no ta à CNN, o La bo ra tó rio do Exér ci to con fir mou
que não tem aces so às in for ma ções so bre o pre ço pa go
nas im por ta ções da Sul Mi nas. Ele tam bém diz que as
con tra ta ções e com pras fo ram fei tas com o me lhor va lor
e am pla pes qui sa de pre ços do mer ca do. O TCU in for- 
mou que o pro ces so es tá em fa se de cons tru ção e que,
após es sa eta pa, a in ves ti ga ção se rá en ca mi nha da pa ra
o re la tor.

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca (PGR) tam bém
re ce beu uma de nún cia de uma de pu ta da pe din do que
os mi nis tros da Saú de e De fe sa se jam res pon sa bi li za dos
pe la com pra dos in su mos e fa bri ca ção do me di ca men to
sem com pro va ção de efi cá cia.

São Luís, quinta-feira, 17 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O objetivo do curso é abordar o que há de novo na prestação de contas eleitorais 2020,
discutindo temas como: pré-requisitos para arrecadar e gastar na campanha

Em ví deo, Du ar te pe de     
des cul pas por aglo me ra ção
em con ven ção par ti dá ria

Em de cor rên cia de crí ti cas nas re- 
des so ci ais, de vi do ao gran de nú me ro
de pes so as na con ven ção que ocor reu
no úl ti mo dia 12, o pré-can di da to à
Pre fei tu ra de São Luís Du ar te Jú ni or
foi o úni co que se des cul pou a res pei- 
to do as sun to.

In clu si ve, além de se ma ni fes tar,
ele en ten de que re co nhe cer as crí ti cas
é mé ri to pa ra quem pre ten de as su mir
a ca dei ra do Exe cu ti vo Mu ni ci pal em
2021. “As crí ti cas às aglo me ra ções nas
con ven ções do úl ti mo fim de se ma na
não po dem ser ig no ra das por quem
pre ten de ser pre fei to de São Luís”.

Du ar te dei xou cla ro ain da que tu do
foi pen sa do pa ra que os pre sen tes ti- 

ves sem a de vi da se gu ran ça e que to- 
das as me di das re co men da das pe las
or ga ni za ções de saú de fos sem res pei- 
ta das.

O pré-can di da to pe diu des cul pas a
to da a po pu la ção de São Luís, em es- 
pe ci al a seus elei to res. “Que ro me des- 
cul par com to da a po pu la ção lu do vi-
cen se, pois ti ve ram mo men tos que
fu gi ram do nos so con tro le e fo ram in- 
de se ja dos, cau san do al guns ex ces sos.
Dei xo cla ro aqui, que tu do foi pen sa- 
do pa ra que o res pei to à saú de de to- 
dos vi es se em pri mei ro lu gar”, dis se
Du ar te. Du ran te o even to fo ram dis- 
po ni bi li za dos ál co ol em gel, afe ri ção
de tem pe ra tu ra, ca bi nes de sa ni ti za- 
ção e or ga ni za ção das ca dei ras com
dis tan ci a men to.

Du ar te afir mou ain da, que nos pró-
xi mos even tos de sua cam pa nha, tu do
se rá mi ni ma men te con ver sa do. “Va-
mos le var to das as crí ti cas em con si- 
de ra ção. Es ta mos aqui pa ra não re pe-
tir er ros, es ta mos aqui pa ra acer tar ca-
da vez mais. Ire mos res pon der e acei-
tar to das es sas crí ti cas, pois é atra vés
de las que nos tor na re mos ca da vez
me lhor”, afir mou.

ELEIÇÕES 2020

TSE faz curso online
de prestação de contas

Ins cri ções

J
á es tá dis po ní vel no por tal do Tri- 
bu nal Su pe ri or Elei to ral o cur so 
de Pres ta ção de Con tas Elei to rais 
2020, na mo da li da de EaD, des ti- 

na do a re pre sen tan tes de par ti dos po- 
lí ti cos, con ta do res, ad vo ga dos e ou- 
tros pro fis si o nais que atu am com o 
as sun to.

 
O ob je ti vo do cur so é abor dar o que 

há de no vo na pres ta ção de con tas 
elei to rais 2020, dis cu tin do te mas co- 
mo: pré-re qui si tos pa ra ar re ca dar e 
gas tar na cam pa nha, re gis trar ade- 
qua da men te as re cei tas e os gas tos, 
enu me rar os li mi tes de gas tos e con- 
tra ta ções, re gis trar ade qua da men te 
dí vi das e so bras de cam pa nha, en tre 
ou tros.

 
A car ga ho rá ria é de 15 ho ras di vi di- 

do em 7 mó du los, hos pe da do no Am- 
bi en te Vir tu al de Apren di za gem do 
TSE até o dia 18 de de zem bro de 2020. 
Em ca da mó du lo se rão dis po ni bi li za- 
dos ma te ri ais es cri tos, ví de os e ma te- 
ri ais de apoio. A na ve ga ção dos mó- 
du los é se quen ci al, ten do co mo re qui- 
si to pa ra a pro gres são a con clu são do 
mó du lo an te ri or.

 
Cur so a dis tân cia so bre Pres ta ção 

de Con tas Elei to rais 2020 já es tá dis- 
po ní vel no Por tal do TSE

O aces so ao cur so de ve ser efe tu a do 
pe lo link: https://edu ca- 
cao.tse.jus.br/cour se/vi ew.php?
id=613. No ato da ins cri ção, uti li ze a 
cha ve “PUBLICO2020”. EM CADA MÓDULO E  DISPONIBILIZADOS MATERIAIS ESCRITOS E  VÍDEOS  

AGLOMERAÇÕES NA CAMPANHA

Candidatos  devem se explicar, diz Bira
Ain da re per cu te as aglo me ra ções

cau sa das por al gu mas con ven ções
par ti dá ri as re a li za das em São Luís no
úl ti mo fim de se ma na. Os en con tros
par ti dá ri os dos pré-can di da tos Ne to
Evan ge lis ta (DEM), Du ar te Jr (Re pu- 
bli ca nos), Ru bens Jr (PC doB) e Edu ar- 
do Brai de (Po de mos), de so be de ce- 
ram o de cre to do go ver na dor Flá vio
Di no e pro mo ve ram gran de aglo me- 
ra ção de pes so as, con tra ri an do to dos
os atu ais pro to co los sa ni tá ri os do Go- 
ver no do Es ta do, que pre vê even tos
pú bli cos com no má xi mo 100 pes so- 
as.

Pré-can di da to a pre fei to de São
Luís, e um dos úni cos a cum prir à ris- 
ca to das as nor mas sa ni tá ri as, in- 
cluin do o nú me ro li mi te de pes so as
na con ven ção re a li za da no úl ti mo sá- 
ba do (12), o de pu ta do fe de ral Bi ra do
Pin da ré (PSB), afir mou que dis cor da
com ple ta men te da ati tu de dos par ti- 
dos e pré-can di da tos que pro mo ve- 
ram aglo me ra ções nas con ven ções
par ti dá ri as.

“Nos sa con ven ção se guiu as nor- 
mas sa ni tá ri as que es ta be le ce em São
Luís, even tos com no má xi mo 100

pes so as em ra zão da pan de mia. Nós
res pei ta mos is so. In fe liz men te não foi
a ati tu de vis ta nas con ven ções de ou- 
tros can di da tos, que pre ci sam se ex- 
pli car, por que já que se pro põem a ser
pre fei to da ci da de, a pri mei ra coi sa
que têm que fa zer é ser vir de exem plo,
pre ser var a vi da dss pes so as e res pei- 
tar as nor mas sa ni tá ri as, so bre tu do
di an te des sa pan de mia pa vo ro sa que
es ta mos en fren tan do”, pon tu ou.

“Se um can di da to não res pei ta as
nor mas no mo men to em que es tá se
pro pon do a di ri gir a ci da de, ima gi na
quan do ele che gar ao co man do da ad- 
mi nis tra ção mu ni ci pal? É la men tá vel
e es pe ro que a so ci e da de pos sa ter
dis cer ni men to e sa ber quem tem
com pro mis so e quem não tem com a
vi da hu ma na”, con cluiu.

A con ven ção do PSB, re a li za da no
Jar dim Re nas cen ça e trans mi ti da ao
vi vo pe las re des so ci ais do par ti do.
Com pú bli co de 100 pes so as, dis tan ci- 
a men to, uso de más ca ra por to dos os
pre sen tes e dis po ni bi li za cao de ál co ol
em gel, a con ven ção do PSB foi fe cha- 
da ape nas pa ra os con ven ci o nais.
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É Fa to

Mais Sarney

“Re e lei ção não é di rei to ad qui ri do”

Dá pra rir

Meia vol ta!

É pre ci so lu tar
As dis pa ri da des en tre as mu lhe res ne gras e as bran cas

no Bra sil es tão por to da par te e nem pre ci sa ir lon ge pa ra
cons ta tar es sa du ra re a li da de. Ho je, no Bra sil, 21% das
ne gras são em pre ga das do més ti cas e ape nas 23% de las
têm Car tei ra de Tra ba lho as si na da. As bran cas são 12,5%
no mes mo em pre go e 30% de las têm re gis tro em Car tei- 
ra de Tra ba lho. Ou tro da do alar man te: 46,27% das ne- 
gras nun ca pas sa ram por um exa me clí ni co de ma ma –
con tra 28,73% de bran cas. Por tan to, é pre ci so mui ta lu ta
e des te mor pa ra mu dar is so.

Tan to mu lhe res ne gras quan to bran cas que es tão no
mer ca do de tra ba lho têm es co la ri da de mai or que a dos
ho mens. Po rém, is so não se re fle te nos sa lá ri os. A ren da
mé dia men sal das mu lhe res ne gras no Bra sil, se gun do a
PNAD do IB GE, as ne gras ga nham ao re dor de 60% me- 
nos que as bran cas. Os ne gros es tão na mes ma si tu a ção
de de si gual da de sa la ri al no Bra sil em re la ção aos bran- 
cos. Já nas pe ni ten ciá ri as, os ne gros são mai o ria es ma- 
ga do ra, en quan to nas uni ver si da des pú bli cas e pri va- 
das, eles são ver go nho sa mi no ria.

No que si to vi o lên cia, um ter ço dos es ta dos do país
não di vul ga a ra ça das mu lhe res ví ti mas de as sas si na tos,
es pan ca men to, es tu pros e dis cri mi na ção. Mas os nú- 
me ros apon tam que 75% das mu lhe res as sas si na das no
pri mei ro se mes tre des te ano no Bra sil são ne gras. Le- 
van do em con ta es tu pros e agres sões co me ti das por
com pa nhei ro em ca sa o per cen tu al di mi nui pa ra qua se
50%. Es se é o lu gar on de qua se tu do ocor re, mas pou co
apa re ce nas es ta tís ti cas.

O ra cis mo se ma ni fes ta das mais di ver sas for mas no
Bra sil: es tá na fal ta de re pre sen ta ti vi da de de ho mens e
mu lhe res ne gras nos es pa ços pú bli cos, nas ca sas le gis- 
la ti vas, nos po de res da Re pú bli ca. Em São Luís, por
exem plo, são 12 can di da tos a pre fei to em no vem bro,
mas ne nhu ma mu lher li de ran do cha pa. As que fo ram
con vo ca das es tão na con di ção de vi ce. Mes mo as sim,
ocor reu um avan ço, pois elas apa re cem na mé dia de
50%, al gu mas de cor ne gra, co mo se fos se uma tí mi da
ten ta ti va de re con ci li a ção. Se rá?

Tem ra zão o de pu ta do Gas tão Vi ei ra, quan do ques ti o- 
na se, num tem po de te le me di ci na, con sul tas mé di cas e
à dis tân cia, é pos sí vel fa zer pe rí ci as mé di cas sem a pre- 
sen ça fí si ca de um mé di co, ca te go ria que mais pa ra no
INSS, pre ju di can do mi lhões de ido sos e do en tes.

De pois do de pu ta do Adri a no Sarney, can di da to a pre- 
fei to de São Luís, ou tro so bre no me do clã Sarney es tá na
cam pa nha elei to ral da ca pi tal. Kar la Sarney é can di da ta
a ve re a do ra, mas não pe lo PV de Adri a no e sim pe lo PSD.

 

Do de pu ta do Ales san dro Mo lon (PSB-RJ) au tor da
PEC que aca ba com a re e lei ção já em 2022, com o pre si- 
den te Jair Bol so na ro e os atu ais go ver na do res.

 

O des ca so no Pan ta nal e Amazô nia vol ta a
ame a çar a eco no mia do Bra sil, en quan to Go- 
ver no se isen ta de res pon sa bi li da de. Car ta as si- 

na da por oi to paí ses eu ro peus há aler ta pa ra di fi cul da de
em man ter ne gó ci os com o Bra sil e em pre sas.

 
Até o ra mo agro ne gó ci os que vem con se guin do

sus ten tar a que da do Pro du to In ter no Bru to
(PIB), co mo o ra mo que acu mu la su ces so nas
im por ta ções, se une a ONGs pa ra co brar ações

con tra des ma ta men to amazô ni co, que as sus ta o
pla ne ta.

 
Além das ame a ças dos fun dos de in ves ti men tos

e ban cos so bre o in con clu so acor do co mer ci al
en tre a União Eu ro peia e o Mer co sul, o vi ce-
pre si den te Ha mil ton Mou rão re ce beu du ro re- 

ca do da Ale ma nha, Rei no Uni do, Fran ça, Itá lia,
Ho lan da, No ru e ga, Di na mar ca e Bél gi ca.

Iro nia da po lí ti ca. Em Co dó, a fa mí lia Fi guei re do, da
ve lhís si ma guar da, se uniu a ou tros ca be ças bran cas sob
o slo gan “Li ber ta Co dó”. E lan çou o mé di co Zé Fran cis co
à pre fei tu ra, pa ra en fren tar a du pla de pe so Zi to Ro lim
(can di da to) e o pre fei to Fran cis co Na gib, que abriu mão
de con cor rer à re e lei ção.

Deus nos acu da! Ape nas 24hs de pois de ve tar o pro- 
gra ma Ren da Bra sil, Jair Bol so na ro vol ta atrás e au to ri za
cri a ção. “Não adi an ta es pe cu lar de on de vai ti rar ou cor- 
tar, o pre si den te deu si nal ver de”, dis se o re la tor do Or- 
ça men to de 2021, se na dor Már cio Bit tar.

São Luís, quinta-feira, 17 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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GER SON PI NHEI RO
Se cre tá rio de Es ta do da Igual da de Ra ci -
al do Ma ra nhão

AU RE LI A NO NE TO*
Mem bro da AML e AIL au ri ne to@hot -
mail.com

Hoje e sempre é dia de Negro Cosme

Há 178 anos, em 17 de se tem bro de 1842,
foi exe cu ta do pe lo Im pé rio Bra si lei ro um
dos mais des ta ca dos he róis da his tó ria do
Ma ra nhão, es tre la mai or na vas ta cons te la- 
ção de ne gros e ne gras que com põem a an- 
ces tra li da de dos afro des cen den tes ma ra- 
nhen ses. Fa lo de Cos me Ben to das Cha ga, o
Ne gro Cos me, que era ho mem li vre e que co- 
man dou um con tin gen te de apro xi ma da- 
men te três mil ne gros e ne gras res ga ta dos
das sen za las e/ou re cru ta dos nos qui lom- 
bos, as su min do um pos to de co man do à
fren te da clas se opri mi da e ge ra do ra de ri- 
que zas da en tão Pro vín cia do Ma ra nhão. Po- 
de mos di zer que vi su a li zou ali a pos si bi li da- 
de de con tri buir com a su pe ra ção his tó ri ca
do mo de lo es cra vo cra ta no Bra sil.

Cons ci en te da di fi cul da de do su ces so de
uma lu ta iso la da, de ca rá ter ét ni co, or ga ni- 
za da a par tir dos qui lom bos e ten do co mo
ban dei ra úni ca o fim do re gi me es cra vis ta,
Cos me te ve a sa ga ci da de de en xer gar no le- 
van te dos “Bem-te-vis” a am pli a ção das con- 
di ções ne ces sá ri as pa ra a vi tó ria, e, as sim,

en gros sou as fi lei ras da Ba lai a da. So mou aos
in te res ses dos po pu la res das ci da des, mai o- 
ria de les ne gros e dos va quei ros mes ti ços, as
rei vin di ca ções qui lom bo las. Es ta ria Cos me
a nos dar uma pis ta? A mos trar a tá ti ca pa ra
os que pre ci sam das mu dan ças que elas po- 
dem e só cos tu mam acon te cer en tre la ça das
a mu dan ças de in te res se de ou tras tri bos
que lu tem, as sim co mo nós, con tra a gang
prin ci pal do mo men to?

Cons ci en te ou não, te ria acen di do um fa- 
cho a cla re ar os ca mi nhos de fu tu ras ba ta- 
lhas. Ne gro Cos me tam bém nos ins pi ra a re- 
fle tir so bre ou tra te má ti ca con tem po râ nea:
a bus ca do co nhe ci men to e da ci ên cia en- 
quan to con quis tas a se rem trans mi ti das, de- 
mo cra ti ca men te com par ti lha das, em con- 
tra po si ção ao obs cu ran tis mo se gre ga ci o nis- 
ta es tru tu ral men te con so li da do e ins ti tu ci o- 
na li za do, de for ma bem mais agres si va em
nos sos di as. Con for me men ci o na Clo vis
Mou ra, Cos me foi um edu ca dor em épo ca de
di fi cul da des ex tre mas: é de le a pri mei ra ini- 
ci a ti va da cri a ção de uma es co la em ter ri tó- 
rio qui lom bo la: a es co la de en si nar a ler e es- 
cre ver no Qui lom bo de La goa Ama re la, ho je
si tu a do no mu ni cí pio de Cha pa di nha, Ma ra- 
nhão. Qua se dois sé cu los de pois de Ne gro

Cos me, em me mó ria da lu ta por li ber da de e
igual da de dos que o an te ce de ram e dos que
o su ce de ram con ti nua-se a tra var a lu ta por
vi si bi li da de e igual da de.

Em bo ra o Es ta do do Ma ra nhão, em par-
ce ria com os mo vi men tos so ci ais e o Con se- 
lho de Igual da de Ra ci al te nha con cre ti za do
nos úl ti mos anos im por tan tes ações que for- 
ta le cem o per ten ci men to ét ni co, co mo a lei
de co tas pa ra ne gros nos con cur sos pa ra car- 
gos no ser vi ço pú bli co, cons tru ção de es pa- 
ços pú bli co em ho me na gem a he róis ne gros,
co mo Ne gro Cos me e Ma ria Fir mi na dos
Reis, edi tais vol ta dos pa ra o for ta le ci men to
da cul tu ra po pu lar, apoio às cer ti fi ca ções de
qui lom bos e efe ti va ção de re gu la ri za ção
fun diá ria de ter ri tó ri os qui lom bo las, ins ti-
tui ção da po lí ti ca de saú de in te gral da po pu-
la ção ne gra, den tre ou tras, mui to ain da tem
por ser fei to pa ra que a con tri bui ção his tó ri-
ca do po vo ne gro re ce ba o me re ci do lu gar na
es tru tu ra so ci al e econô mi ca no Ma ra nhão e
no Bra sil.

O ide al de li ber da de dei xa do por Ne gro
Cos me nos ali men ta ho je e for ta le ce nos sas
lu tas con tra o fas cis mo, o ra cis mo e pe la
igual da de ra ci al. Ne gro Cos me vi ve, e ho je e
sem pre é seu dia.

Al te ra ções na Lei dos Jui za dos Es pe ci ais

Es tou ju di can do em Jui za dos Es pe ci ais
Cí veis há al guns anos. O sis te ma de Jui za dos
foi des ti na do à re so lu ção de cau sas de me- 
nor com ple xi da de. As sim, com es sa des ti na- 
ção de or dem prin ci pi o ló gi ca, os Jui za dos
Es pe ci ais tri lha vam, des de a sua ori gem (CF,
de 1824, art. 161), o ca mi nho da sim pli ci da- 
de, in for ma li da de e ti nham co mo prin ci pal
fo co al can çar e aten der o ci da dão nas pe- 
que nas ques tões ju rí di cas, de no mi na das de
me nor com ple xi da de. Co mo qual quer no vo
de sa fio, já que o seu tem po de vi da al can çou
a mai o ri da de na pres ta ção ju ris di ci o nal,
hou ve per cal ços no ca mi nho, mas a von ta de
de re a li zar dos juí zes e juí zas, atu an tes e
com pro me ti dos com o sis te ma, fez des sa
Jus ti ça Es pe ci al um di vi sor de águas na his- 
tó ria do Po der Ju di ciá rio bra si lei ro. Co mo
con seqüên cia, os Jui za dos Es pe ci ais so frem
to da es pé cie de agres são dis tó pi ca, ob je ti- 
van do des ca rac te ri zar o sis te ma, em vis ta do
seu êxi to, ou do êxi to que vi nha al can çan do,
so bre tu do nas ses sões con ci li a tó ri as obri ga- 
tó ri as, com apli ca ção de téc ni cas pa ra so lu- 
ção cons ren su al.

Du ran te es se lon go tem po de vi da – a Lei
9.099 tem vi gên cia des de 1995 -, mui tas das
prin ci pais di re tri zes dos Jui za dos Es pe ci ais
vêm sen do aban do na das, trans for ma das e
de for ma das. Os cri té ri os que de vem ori en tar
um pro ces so que ne le tra mi ta – ora li da de,
sim pli ci da de, in for ma li da de, eco no mia pro- 
ces su al e ce le ri da de – fo ram-se per den do no
cur so do tem po. As con ci li a ções, a pe dra de
to que dos Jui za dos, no di zer Ka zuo Wa ta na- 
be, pois sem elas, per dem os Jui za dos a sua
es sen ci a li da de, pas sa ram a ser tra ta das co- 
mo um ato de pas sa gem. E tem po de du ra- 
ção do pro ces so, se fos se ob je to de uma cri- 
te ri o sa pes qui sa, per deu o seu es co po de ce- 
le ri da de, dei xan do de aten der a uma das ga- 
ran ti as do ci da dão bra si lei ro, pre vis ta no in- 
ci so LXX VI II do art. 5º da Cons ti tui ção Fe de- 
ral, que fi xa co mo di rei to fun da men tal, e is so
de for ma isonô mi ca, a ra zoá vel du ra ção do
pro ces so, com a uti li za ção dos mei os que
pos si bi li tam a sua efe ti va tra mi ta ção.

In te gro o FO NA JE – Fó rum Na ci o nal de
Jui za dos Es pe ci ais -, ór gão que reú ne ma gis- 
tra dos e ma gis tra dos do Bra sil in tei ro pa ra o
de ba te dos mais per ti nen tes te mas re fe ren- 
tes aos Jui za dos. Con fes so que te nho sen ti do
os ven tos no vos, ou ven ta ni as avas sa la do- 
ras, so pra dos de um la do pa ra ou tro, que
têm co mo fi na li da de al te rar subs tan ci al- 
men te a pres ta ção ju ris di ci o nal, pro ces sa da
nes se sis te ma de de man das me nos com ple- 
xas. Tam bém con fes so que es sas mu dan ças
tão avan ça das, ori gi na das das for ças dos Es- 
ta dos mais de sen vol vi dos, não têm si do do
meu agra do. Te nho

re sis ti do, mas em vão. La men to ape nas
que vi ve mos num país de ex tre ma de de si- 
gual da de. Is so a nos di zer que Es ta dos co mo
Pa ra ná, São Pau lo, San ta Ca ta ri na re pre sen- 
tam ou tro mun do, ra ra men te en con tran do-
se no seu ter ri tó rio re a li da des tão in dig nas
co mo nos Es ta dos do Nor te e Nor des te.

O que me pre o cu pa? Se rei bre ve e es cla re- 
ço. No sí tio do FO NA JE, em pos ta gem por
um ilus tre ma gis tra do, ami go a quem de vo to
es pe ci al ad mi ra ção, Dr. Erick Li nha res, to- 
mei co nhe ci men to de um pro je to de lei, em
tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal, em fa se
fi nal, no qual a Lei 9.099/95, é for te men te al- 
te ra da, co mo acrés ci mo de pa rá gra fos ao
seu art. 14. E o que traz de no vi da de? Sim- 
ples, mas não tão sim ples.

Pas sa a dis por que o pe di do de in de ni za- 
ção por da no mo ral so men te se rá apre ci a do
ca so o con su mi dor pro ve que pro cu rou os
ca nais de aten di men to da em pre sa ou ou tro
ca nal de ne go ci a ção ou me di a ção, an tes da
pro po si tu ra da ação, e, ain da, fi xa um pra zo
de aten di men to de trin ta di as, se hou ver res- 
pos ta ne ga ti va. Des se mo do, es ta be le ce es se
dis tó pi co pro je to de lei (por tan to, a meu
sen tir, in cons ti tu ci o nal) uma con di ção pa ra
que o con su mi dor, mes mo ti do por vul ne rá- 
vel, e as sim de fen di do pe lo Es ta do (inc. XX- 
XII do art. 5º da CF), pos sa plei te ar o da no
mo ral. Ora, pois, pois, nem CPC, uma lei
pro ces su al ex tre ma men te for mal, che gou a
tan to ab sur do. Aliás, de ve ser di to que a Ca sa
Gran de, com o apoio do Con gres so e da nos- 
sa eli te, es tá des truin do os di rei tos do ci da- 
dão bra si lei ro. Um exem plo: a fa mi ge ra da
re for ma tra ba lhis ta – Lei 13.467/2017 – es tá

re ple ta de in cons ti tu ci o na li da de. Uma de las
es tá, aber ran te men te, no art. 223-C, na ta ri- 
fa ção do da no mo ral, ofen den do o prin cí pio
da iso no mia (art. 5º, ca put, da CF). A res pei- 
to, há ações tra mi tan do no STF, e nos sa Cor te
Cons ti tu ci o nal es tá em si lên cio. E o pi or: es- 
sa pro pos ta foi fei ta por um cons ti tu ci o na- 
lis ta de fan ca ria: Mi chel Te mer. A Ca sa Gran- 
de ado rou.

E tem mais.
A al te ra ção do art. 21 da Lei 9.099/95 pas- 

sa a dis por que, nas ações ju di ci ais, em que
for ad mis sí vel a au to com po si ção, e es ta não
te nha si do bus ca da na fa se pré-pro ces su al, o
juiz de ve rá sub me ter ex-off cio à pla ta for ma
pú bli ca ou pri va da de ne go ci a ção ou de me- 
di a ção. Dis so de cor re que a con ci li a ção – até
en tão obri ga tó ria nos Jui za dos – dei xa rá de
exis tir, ou, se exis tir, per de a sua fi na li da de.
Em nos so Es ta do – e me re fi ro a es ta ca pi tal
dos azu le jos, pa la fi tas e po bre za –, a Ca sa
Gran de vai dan çar bumb-meu-boi de ma- 
tra ca, por que o ci da dão ou ci da dã com pram
pro du to ou con tra tam ser vi ço, ha ven do ví-
cio que o tor ne im pró prio ou ina de qua do
pa ra o con su mo, não mais re cor re rá aos Jui- 
za dos, em bo ra es te ja de fren te à por ta de um
de les. Te rá que bus car uma pla ta for ma ou
ou tro ca nal qual quer pa ra so lu ção. Não ten-
do êxi to, vi rá ao Jui za do pa ra, ape nas, o jul-
ga men to, per den do a con ci li a ção pré via nos
Jui za dos to da a sua fi na li da de.

Co mo fa cil men te se de duz, os tem pos são
ou tros. A por ta da jus ti ça es tá ca da vez mais
se fe chan do. Jus ti fi cam os de fen so res des ses
no vos tem pos: é mui ta de man da, o bra si lei- 
ro ado ra li ti gar, são mais de no ven ta mi lhões
de ações, a as sis tên cia ju di ciá ria de ve aca-
bar. O Es ta do (no ca so, o Ju di ciá rio) não su- 
por ta is so. Coi ta di nho! São ne ces sá ri as ou- 
tras al ter na ti vas.

 De fa to, con cor do. Que se fi xem al ter na- 
ti vas viá veis. Não es sas que es tão aí. Mas
des truir os Jui za dos nas su as pre cí pu as fi na- 
li da des, não. O te ma re quer, e ain da é pos sí- 
vel, se hou ver ssen sa tez, um pro du ti vo de-
ba te, no qual as vai da des de vem ser pos tas
atrás da por ta e se pos sam pre ser var os di rei-
tos à am pla jus ti ça do ci da dão bra si lei ro. Os
tem pos no vos tam bém pas sam. E ou tras
tem pes ta des po dem vir.

GA BRI E LA LA GES GON ÇAL VES E RI TA DE CÁS SIA GON -
ÇAL VES

TRAN SI ÇÃO

O fu tu ro che gou e já é se tem bro do ano mais pe cu li ar de nos sas
vi das. Tan to mu dou, tan to mu da mos! Hou ve quem se aven tu ras se
na co zi nha, quem “re des co bris se” os pró pri os fi lhos e até – em nú- 
me ro con si de ra vel men te gran de – quem cor tas se o pró prio ca be- 
lo, aqui in cluí da sua co lu nis ta de sem pre. Es te não é (mas po de ria
ser) um tex to so bre uma mu lher que, em um ar rou bo de im pul si- 
vi da de e in sa tis fei ta com a pró pria ima gem no es pe lho, re sol ve
pe gar a te sou ra e des truir o tra ba lho de anos de “cui da do ca pi lar”,
mas o re la to de uma tra je tó ria his tó ri ca de apa ga men to de uma
apa rên cia, de uma co lo ni za ção que atin giu até o bul bo ca pi lar.

Mas vol te mos no tem po: fi lhas de ne gros que so mos, cou be-
nos nas cer com os ca be los cres pos, ou, no di zer da épo ca de nos- 
sos pais, com os “ca be los ruins”. Ca be los de pre to, sa be? Dis ci pli- 
nar os fi os era o mais im por tan te e tra ba lho so ato de vai da de de
nos sa in fân cia e ado les cên cia, e ele men tos quí mi cos for tes e mal- 
chei ro sos com pu nham nos sa ces ta bá si ca na per fu ma ria do mês.
Mu da da a es tru tu ra dos fi os des de 1 cen tí me tro da raiz, es tá va- 
mos pron tas, li sas e pen te a das, pa ra nos mos trar ao mun do.

De vol ta pa ra o fu tu ro: com o even to pan dê mi co que as so la es- 
te ano, res ta ram sus pen sos os re to ques de raiz, as es co vas e as
mas sa gens, ca ta pul tan do a co lu nis ta pa ra uma in de se ja da “tran- 
si ção ca pi lar”. No di ci o ná rio, tran si ci o nar sig ni fi ca “pas sar de um
lu gar ou de um es ta do de coi sas a ou tro”. Pas sar por tran si ção ca- 
pi lar é trans for mar-se, mas sem dei xar de ser a mes ma, em al go
que vo cê sem pre foi, mas não vi nha sen do. Con fu so, mas sig ni fi- 
ca ti vo. Fa ci li te mos: tran si ci o nar é re des co brir a mu lher es con di- 
da em si mes ma.

Es pe ci al men te pa ra as mu lhe res, os ca be los são a “mol du ra do
ros to”, e tam bém uma co ber tu ra, um es con de ri jo ou até mes mo
um aces só rio de se du ção. Ab di car de seus ca be los é mui to mais
do que sim ples men te mu dar a apa rên cia – é tor nar-se in com ple- 
ta, vul ne rá vel e es tra nha, pe lo me nos até acos tu mar-se à ou tra no
es pe lho.

Nos sa so ci e da de não aco lhe to das as apa rên ci as, e tal vez por
is so mui tas de nós não se con for mem com o “en cai xe apa ren te- 
men te per fei to cri a do por Deus” e bus quem ser o mais pa re ci das
pos sí veis com aqui lo que é ti do por be lo, ar ru ma do e ele gan te. Em
um país co lo ni al e ra cis ta co mo o Bra sil, o be lo sem pre foi o pa- 
drão bran co-eu ro peu. Que ga ro ti nha gos ta ria de se pa re cer à es- 
cra va de seus pais em vez de sê-lo com a prin ce sa dos con tos de
fa das?

Mas al go es tá mu dan do. Ve mos, com frequên cia cres cen te,
mu lhe res as su mi rem (as su mir = apro pri ar-se, to mar a apa rên cia)
seus ca be los na tu rais sem que se jam ri di cu la ri za das. Con tu do,
ain da que ul ti ma da a tran si ção, pa re ce não bas tar, pa ra a be le za
dos nos sos tem pos, sim ples men te exe cu tar um cor te ra di cal nos
fi os. Co mo tu do den tro do ca pi ta lis mo, as pra te lei ras das lo jas de
cos mé ti cos fo ram abar ro ta das de pro du tos pa ra os “ca chos per- 
fei tos” e pa ra o “cres po de fi ni do”, por que mes mo pa ra de sa fi ar a
es té ti ca ca pi ta lis ta pa dro ni za da exis te uma for ma de li mi ta da. A
ilu são de que após cor tar o úl ti mo fio qui mi ca men te tra ta do sur- 
gi rão, glo ri o sos, os ca chos da Taís Araú jo em sua ca be ça, faz par te
de mais um mo vi men to pro po si tal pa ra nu trir a in sa tis fa ção das
mu lhe res tran si ci o na das (das mu lhe res em ge ral, na ver da de).

Co mo bom cri a dor de ne ces si da des, o ca pi ta lis mo tam bém es- 
ti cou seus ten tá cu los pa ra a ca be ça das cres pas e ca che a das, que
amiú de se quei xam de seus ca be los com mui to frizz e res se ca- 
men to, efei tos ab so lu ta men te na tu rais, mas que a de man da de
con su mo exi ge que se jam re me di a dos, de pre fe rên cia com aque le
lan ça men to da se ma na pas sa da. Cri ou-se, as sim, uma “me ri to- 
cra cia do ca be lo”, em que os ca be los per fei tos, bri lho sos, e com
vo lu me só per ten ce rão àque las que “se cui dem” o su fi ci en te. E,
por via re fle xa, res tam ex cluí das des ta per fei ção aque las que, pe la
es tru tu ra na tu ral dos seus fi os, não lo gram de fi ni ção ou bri lho ou
vo lu me con tro la do. Con cluí mos, as sim, que há ti pos de ca chos
que pos su em “pas sa bi li da de” den tro da es tru tu ra so ci al. Não por
aca so, os ca chos mais “bo ni tos” re si dem na ca be ça das pre tas
mais cla ras, mais mis ci ge na das. No fun do, a au to es ti ma da mu- 
lher ne gra no to can te ao ca be lo ter mi na por se cons ti tuir em mais
uma for ma de vi o lên cia, de re a fir ma ção do ra cis mo es tru tu ral. O
re pú dio à es té ti ca da mu lher ne gra não foi de fi ni ti va men te su pe- 
ra do, mas dis far ça do e en fei ta do de on das per fei ta men te si mé tri- 
cas e re lu zen tes. Ain da as sim, as su mir-se é de fi nir-se, é lo ca li zar-
se den tro do mun do, o que abre por tas pa ra ou tras mu dan ças e
pa ra o com ba te aos sis te mas de opres são. De pa ra mo-nos, ao
olhar no es pe lho, com fra ções das for ças dos deu ses an ces trais
que nos pro te ge ram até aqui. Al go tão in sig ni fi can te quan to um
fio de ca be lo con se gue car re gar for mas de re co nhe ci men to, au to- 
es ti ma e iden ti da de – tal qual as tran ças que re pre sen ta vam os
ma pas que gui a ram nos so po vo à so bre vi vên cia. Vis ce ral e po de- 
ro so.

São Luís, quinta-feira, 17 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Trump negocia acordos históricos entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, e
prevê que cinco nações seguirão exemplo

ACORDO

Trump pretende isolar
o Irã no Oriente Médio

P
or trás do no me sim bó li co e
da re tó ri ca de paz no Ori en te
Mé dio, es tá um pla no pa ra
am pli ar o iso la ci o nis mo do

Irã na re gião. O pre si den te dos Es ta- 
dos Uni dos, Do nald Trump, me di ou a
as si na tu ra dos cha ma dos Acor dos de
Abraão, o prin ci pal pac to de paz as si- 
na do em 42 anos. Ao re ce ber, na Ca sa
Bran ca, o pri mei ro-mi nis tro de Is ra el,
Ben ja min Netanyahu, e os mi nis tros
das Re la ções Ex te ri o res dos Emi ra dos
Ára bes Uni dos, Ab dul lah bin Zayed
bin Sul tan Al Nahyan, e do Bah rein,
Ab dul la tif bin Rashid Al Zayani,
Trump bus cou ca pi ta li zar po li ti ca- 
men te o even to e apre sen tar-se co mo
o pa ci fi ca dor, a 49 di as das elei ções. O
re pu bli ca no dis se que os qua tro es ta- 
vam ali pa ra “mu dar o cur so da his tó- 
ria”. “Após dé ca das de di vi são e de
con fli tos, mar ca mos o ama nhe cer de
um no vo Ori en te Mé dio”, de cla- 
rou.“Gra ças à co ra gem dos lí de res
pre sen tes, da mos um gran de pas so
ru mo a um fu tu ro no qual pes so as de
to das as fés e ori gens pos sam vi ver,
jun tas, em paz e pros pe ri da de”, acres- 
cen tou. Ape nas Egi to (em 1979) e Jor- 
dâ nia (em 1994) ti nham nor ma li za do
re la ções di plo má ti cas com Is ra el.

Além de Emi ra dos Ára bes e Bah rein
— ini mi gos do Irã —, Trump ga ran te
que “mais cin co ou seis paí ses” em
bre ve as si na rão acor dos com o Es ta do
ju deu. “Te mos pe lo me nos cin co ou
seis paí ses que vão se jun tar a nós
mui to em bre ve, já es ta mos con ver- 
san do com eles”, afir mou, sem ci tar
no mes.

Netanyahu en vi ou uma men sa gem
aos de mais paí ses ára bes do Ori en te
Mé dio, ao si na li zar a in ten ção de am- 
pli ar a fren te con tra o Irã. “A to dos os
ami gos de Is ra el no Ori en te Mé dio,
aque les que es tão co nos co ho je e
aque les que unir-se-ão a nós ama nhã,
eu di go, ‘As-sa la mu alaykum’ (‘Que a
paz es te ja so bre vós’, em ára be). ‘Sha- 
lom’ (‘Paz’, em he brai co)”, dis se o pre- 
miê, que não eco no mi zou na do se de
oti mis mo. “As bên çãos da paz que fa- 
ze mos ho je se rão enor mes. (Is so) Po- 
de aca nar com o con fli to ára be-is ra e- 
len se de uma vez por to das.” Se gun do
o si te de no tí ci as Blo om berg, Lolwah
Al-Kha ter, por ta-voz do Mi nis té rio
das Re la ções Ex te ri o res do Ca tar, des- 
car tou que Doha si ga os exem plos de
Bah rein e dos Emi ra dos Ára bes Uni- 
dos — com quem man tém uma re la- 
ção con fli tu o sa. “Não acha mos que a
nor ma li za ção foi o cer ne des te con fli- 
to, e, por tan to, não po de ser a res pos- 
ta”, dis se Lolwah. “O cer ne do con fli to
são as drás ti cas con di ções às quais os
pa les ti nos vi vem, sem um país e sob
ocu pa ção mi li tar.”

Lo go após a as si na tu ra dos Acor dos
de Abraão, o pre si den te da Au to ri da de
Pa les ti na, Mah mud Ab bas, ad ver tiu
que “não ha ve rá paz, se gu ran ça ou es- 
ta bi li da de pa ra nin guém na re gião
sem o fim da ocu pa ção e (sem) res pei- 
to pe los ple nos di rei tos do po vo pa les- 
ti no”. Ibrahim Al ze ben, em bai xa dor
pa les ti no no Bra sil, dis se ao Cor reio
que o Ori en te Mé dio en fren ta “pe ri go
sé rio” de con fron to mi li tar. “Os po vos
ir mãos do Gol fo Pér si co e seus re cur- 

sos, tu do o que foi cons truí do em oi to
dé ca das, com gran des es for ços e sa-
cri fí ci os, es ta rão em gra ve ris co”, ad- 
mi tiu. “Os EUA pre ten dem iso lar o Irã,
de ter a in fluên cia a Tur quia, da Rús sia
e da Chi na. Além dis so, ori en tar a Eu-
ro pa a acei tar su as am bi ções ge o po lí- 
ti cas. A cam pa nha elei to ral de Trump
é de sas tro sa pa ra nós e pa ra mui tas
ou tras re giões do mun do”, de sa ba fou
o di plo ma ta. Se gun do Al ze ben, o pre- 
si den te nor te-ame ri ca no usa “to dos
os ele men tos” na am bi ção de con tro- 
lar o Gol fo Pér si co. “Não tem li mi tes
pa ra em pre gar to dos os re cur sos dos
paí ses da re gião em seu con fli to con- 
tra o Irã. Por is so, os po vos ára bes pa-
gam um al to pre ço.” Pa ra o pa les ti no
Bisha ra Bah bah, pro fes sor da Uni ver- 
si da de de Be lém (Cis jor dâ nia) e da
Uni ver si da de de Al-Quds, não há dú- 
vi das de que EUA, Is ra el, Bah rein e
Emi ra dos Ára bes Uni dos pre o cu pam-
se com as pre ten sões do Irã no Gol fo,
bem co mo por sua in fluên cia em ali a-
dos, co mo Iê men, Ira que, Sí ria, Lí ba- 
no e Ga za. “Até 1969, Te e rã rei vin di ca-
va o Bah rein co mo par te do ter ri tó rio
ira ni a no. É in dis cu tí vel que, ago ra,
ha ve rá mai or co or de na ção em re la-
ção ao Irã. Além dis so, exis te o me do
ge nuí no de que o Irã ten te de sen vol- 
ver ca pa ci da des nu cle a res. Os acor- 
dos as si na dos ho je (on tem), em
Washing ton, pre ju di ca rão sig ni fi ca ti- 
va men te as am bi ções ira ni a nas”, ex- 
pli cou ao Cor reio.

Bah bah re co nhe ce que o mun do
ára be es tá cons ter na do com a atu al li- 
de ran ça pa les ti na.

FÓSSIL

Leilão deT-Rex pode alcançar US$ 8 milhões

APENAS CERCA DE 50 T-REX FORAM ENCONTRADOS APÓS A DESCOBERTA DO PRIMEIRO, EM 1902

Um dos es pé ci mes de T-Rex mais
com ple tos do mun do se rá lei lo a do
pe la Ch ris tie’s em 6 de ou tu bro, em
No va York, e po de que brar o re cor de
ab so lu to de sua ca te go ria.

Stan, um dig no re pre sen tan te da
es pé cie rai nha dos di nos sau ros que
fas ci na o mun do in tei ro, pe sa va de se- 
te a oi to to ne la das quan do vi veu há 67
mi lhões de anos. Ti nha qua tro me tros
de al tu ra e 12 me tros de lar gu ra.

Foi des co ber to em 1987 per to de
Buf fa lo, no es ta do ame ri ca no da Da- 
ko ta do Sul.

Pa le on tó lo gos do Ins ti tu to de Pes- 
qui sa Black Hills, na Da ko ta do Sul,
tra ba lha ram mais de 30 mil ho ras pa- 
ra de sen ter rar e re com por seu es que- 
le to, que pos sui 188 os sos.

Seus res tos fo ram usa dos pa ra fa zer
mol des de ges so pa ra de ze nas de mu- 
seus no mun do que de se ja vam ad qui- 
rir uma có pia des te ex cep ci o nal
Tyrannosaurus rex. O ani mal mor reu

apro xi ma da men te aos 20 anos, se- 
gun do es ti ma ti vas dos pes qui sa do res.

Após uma vi a gem pa ra o Ja pão,
Stan foi ex pos to no mu seu do Ins ti tu- 
to Black Hills des de 1996.

A ven da ocor re após um de sa cor do
en tre os ad mi nis tra do res do ins ti tu to,
ex pli cou Ja mes Hyslop, res pon sá vel
pe lo De par ta men to de Ins tru men tos
Ci en tí fi cos, Glo bos e His tó ria Na tu ral
na Ch ris tie’s, em Lon dres.

A lei au to ri za a ven da quan do o es- 
pé ci me é des co ber to em um ter re no
pri va do, o que foi o ca so de Stan.

O pre ço de ven da es ti ma do do es- 
que le to fos si li za do é de seis a oi to mi- 
lhões de dó la res, o que o co lo ca jun to
ao re cor de ab so lu to, es ta be le ci do por
Sue, ou tro T-Rex ven di do em ou tu bro
de 1997 na Sotheby’s, por 8,4 mi lhões
de dó la res, ao Mu seu de His tó ria Na- 
tu ral de Chi ca go.

Ape nas cer ca de 50 T-Rex fo ram en- 
con tra dos após a des co ber ta do pri- 

mei ro, em 1902.

“Não há mui tos es que le tos com- 
ple tos”, dis se Hyslop. “As oca siões de
com prar um T-Rex tão com ple to
acon te cem ape nas uma vez por ge ra- 
ção”, acres cen tou.

A Ch ris tie’s es pe ra que ha ja um for- 
te in te res se de co le ci o na do res es tran-
gei ros. “Se ria a obra-pri ma de qual- 
quer mu seu de his tó ria na tu ral”, des-
ta cou Hyslop.

“O T-Rex tem um sta tus de íco ne”,
afir mou, o que é re fle ti do em seu pre- 
ço. “É o di nos sau ro que atrai mul ti- 
dões”.

Stan se rá ex pos to em uma das vi tri- 
nes da se de da Ch ris tie’s em No va
York, no co ra ção de Ma nhat tan, des de
es ta quar ta-fei ra até 21 de ou tu bro.

Co mo a ca be ça é mui to pe sa da, foi
co lo ca da uma ré pli ca no es que le to. A
ver da dei ra ca be ça se rá ex pos ta ao la- 
do.

Ov nis x ali e ní ge nas

ESCÂNDALO

Banco negocia devolver
milhões da Fifa

DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DOS EUA INDICIOU 14 PESSOAS

O ban co suí ço Ju lius Ba er anun ci ou nes ta quar ta-fei- 
ra que es tá “em ne go ci a ções avan ça das” com o sis te ma
de jus ti ça dos Es ta dos Uni dos e po de ria en tre gar vá ri os
mi lhões de dó la res re la ci o na dos ao es cân da lo de cor- 
rup ção den tro da Fi fa.

A so ma po de che gar a “du as ci fras em mi lhões de dó- 
la res”, in for mou o ban co es pe ci a li za do em ges tão de
for tu nas, acres cen tan do que “não po de fa zer ne nhum
co men tá rio adi ci o nal até o fe cha men to das ne go ci a- 
ções”.

Em maio de 2015, o De par ta men to de Jus ti ça dos Es- 
ta dos Uni dos in di ci ou 14 pes so as, no ve das quais eram
fun ci o ná ri os do al to es ca lão da Fi fa, em uma in ves ti ga- 
ção que le vou a uma sé rie de pri sões em um gran de ho- 
tel em Zu ri que. O Ju lius Ba er é uma das ins ti tui ções fi- 
nan cei ras cu jo no me cons ta da lis ta de es ta be le ci men- 
tos uti li za dos pa ra re a li zar tran sa ções mo ne tá ri as in ves- 
ti ga dos pe las au to ri da des ame ri ca nas. O ban co di vul- 
gou que co o pe ra com a jus ti ça dos Es ta dos Uni dos des- 
de 2015.

Em fe ve rei ro de 2020, a Fin ma, a au to ri da de suí ça de
fis ca li za ção do mer ca do, san ci o nou a ins ti tui ção fi nan- 
cei ra de pois de en con trar gra ves fa lhas na sua ges tão
que per mi ti ram a la va gem de di nhei ro en tre 2009 e o
iní cio de 2018.

O ban co foi san ci o na do por não ter es cla re ci do a
iden ti da de de seus cli en tes e o ob je ti vo de su as re la ções
co mer ci ais, no âm bi to de uma in ves ti ga ção lan ça da por
su pos ta cor rup ção na Fi fa, mas tam bém no gru po pe- 
tro lí fe ro ve ne zu e la no PDV SA.

A Fin ma proi biu o Ju lius Ba er de fa zer gran des aqui si- 
ções até que im ple men tas se um pro ce di men to pa ra
iden ti fi car seus cli en tes de ris co.

RECOMENDAÇÃO

Japão orienta pilotos  à
filmar e analisar Ovnis

O mi nis tro da De fe sa do Ja pão, Ta ro Ko no, ins truiu as
for ças de de fe sa aé rea do país a “gra var em câ me ra”
qual quer ob je to vo a dor não iden ti fi ca do (Ov ni) que en- 
con tra rem e “ana li sá-lo o má xi mo pos sí vel”, in for mou a
agên cia de no tí ci as Kyodo News.

A ori en ta ção foi pas sa da na se gun da-fei ra (14) e é re- 
sul ta do de con ver sas que Ko no te ve com o se cre tá rio de
De fe sa dos Es ta dos Uni dos, Mark Es per, que vi si tou o Ja- 
pão em agos to.

A me di da to ma da pe lo go ver no ja po nês re pre sen ta
uma no va fren te de co o pe ra ção na área de de fe sa en tre
os dois paí ses. Os mi li ta res ja po ne ses tam bém de vem
ana li sar ima gens de Ov nis que re ce be rem da po pu la ção.

Ko no, lem bra a agên cia de no tí ci as ja po ne sa, ha via
de cla ra do em oca siões an te ri o res que “não acre di ta em
Ov nis”. O go ver no ja po nês, ago ra, pa re ce ado tar uma
mu dan ça de pos tu ra em re la ção ao as sun to, se guin do os
pas sos dos ali a dos ame ri ca nos.

Em abril pas sa do, o Pen tá go no ad mi tiu a au ten ti ci da- 
de de três ví de os que mos tram ob je tos es tra nhos no es- 
pa ço aé reo dos Es ta dos Uni dos. Os ví de os (as sis ta abai- 
xo) ti nham si do di vul ga dos em 2017 na in ter net, mas
pas sa ram-se qua se três anos pa ra que fos sem con fir ma- 
dos co mo ver da dei ros.

Após a con fir ma ção das ima gens (que po dem ser bai- 
xa das no si te do Co man do de De fe sa Na val ame ri ca no
— com os tí tu los Flir, Go fast e Gim bal), o De par ta men to
de De fe sa dos EUA anun ci ou a cri a ção da For ça-Ta re fa
pa ra Fenô me nos Aé re os não In den ti fi ca dos.

Ao anun ci ar a no va ori en ta ção às for ças aé re as ja po- 
ne sas, o mi nis tro Ko no dis se que ain da se rão de fi ni dos
os pro ce di men tos a se rem ado ta dos quan do tais ob je tos
fo rem lo ca li za dos e fil ma dos no céu do Ja pão.

Não se sa be, por tan to, se o go ver no ja po nês pre ten de
li be rar as ima gens pa ra o pú bli co. Até o mo men to, o país
asiá ti co não ad mi te a de tec ção de ne nhum Ov ni. Em ju- 
nho pas sa do, uma fil ma gem que exi bia um ob je to es tra- 
nho so bre vo an do o país pro vo cou al vo ro ço.

Va lem lem brar que a de no mi na ção Ov ni, pa ra mi li ta- 
res de to do o mun do, não tem o sig ni fi ca do de na ves tri- 
pu la das ou co man da das por ali e ní ge nas. São, co mo a
no men cla tu ra dei xa cla ra, ob je tos vo a do res cu ja na tu re- 
za não é cla ra.

No âm bi to da co o pe ra ção en tre EUA e Ja pão, por
exem plo, as au to ri da des men ci o nam no vos ti pos de
ame a ças, co mo os dro nes.

São Luís, quinta-feira, 17 de setembro de 2020
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Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

EDUCAÇÃO

Rede municipal de ensino 
da Prefeitura de São Luís apresenta
crescimento histórico no Ideb
Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica refletem os investimentos 
feitos pela gestão do prefeito Edivaldo na área ao longo dos últimos anos

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, CNPJ 

nº 00.399.857/0029-27, torna público que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – 

SEMA/MA a Licença Previa - LP para a construção de uma Ponte sobre o Rio Munim, localizada no município de Nina 

Rodrigues – MA, conforme processo SEMA nº 128437/2020.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

EESTADO DO MARANHÃO

CARTÓRIO DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO 

LUÍS

OFICIAL REGISTRADORA

ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2058

MATRICULA

0300070155 2020 6 00007 258 0002058 72

OFICIAL DO REGISTRO DA 2ª ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS. FAZ SABER A QUEM 
INTERESSA QUE LEONARDO HENRIQUE NUNES FERNADES, NACIONALIDADE 
BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO B. DO CAMPO - MA, PROFISSÃO AUTONOMO, 
ESTADO CIVIL SOLTEIRO, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHO DE JOSE LUIZ NUNES 

FERNADES E DE IONE CRUZ FERNADES .SARAH DOS SANTOS MELO 
NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUIS - MA, PROFISSÃO 
VENDEDORA DE LOJA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, RESIDENTE NESTA CAPITAL, 
FILHA DE REGINALDO DOS REIS MELO E DE SONIA MARIA DOS SANTOS 

MELO.REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO DE 
ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART.1525 E SEGUINTES DO CÓDIGO 
CIVIL) PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

DADO E PASSADO ESTE, EM 15 DE 09 DE 2020.
São Luís – MA, 15  DE 09 DE 2020.

Jacqueline Costa Ribeiro
Escrevente Autorizada

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Três Poderes, s/n – Centro – São Félix de Balsas - MA
E-mail: cplsaofelixdebalsas@gmail.com – 
CNPJ Nº 05.490.420/0001-17

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA através do seu Pregoeiro torna 
público a retificação do aviso de licitação públicado no diario oficial do estado (DOE) 
Publicação Terceiros15.06.2020 Edição 108, Diario oficial do municipio (DOM) QUARTA * 10 DE 
JUNHO DE 2020 * ANO III * Nº 92, cujo objeto é o Registro de preços para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para suprimento da Prefeitura Municipal 
de São Felix de Balsas.  
ONDE SE LÊ: Pregão Presencial nº 004/2020
LEIA-SE: Pregão Presencial nº 007/2020

São Félix de Balsas/MA, 15 de junho de 2020.
RAMON DE SOUZA MOREIRA.

Pregoeiro Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Três Poderes, s/n – Centro – São Félix de Balsas - MA
E-mail: cplsaofelixdebalsas@gmail.com – 
CNPJ Nº 05.490.420/0001-17

AVISO DE LICITAÇÃO/REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020/SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA através do seu Pregoeiro torna 
público, para conhecimento dos interessados que realizará no dia 30 de setembro de 2020, às 
14:00 horas, Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, tipo menor preço, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para prestar serviços de limpeza pública (coleta 
de resíduos sólidos) no município de São Felix de Balsas/MA.  O Edital e seus Anexos poderão ser 
consultados e retirados gratuitamente pelo site oficial www.saofelixdebalsas.ma.gov.br e 
encontram-se a disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
localizada na Praça Três Poderes, s/n, centro, CEP: 65.890-000 – São Félix de Balsas/MA, no horário 
das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou através do e-mail 
cplsaofelixdebalsas@gmail.com ou pelo celular (99) 984606012. São Félix de Balsas/MA, 14 de 
setembro de 2020. RAMON DE SOUZA MOREIRA. Pregoeiro Municipal.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 

Pregão eletrônico, do tipo Menor Preço, auferível mediante a MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, 
pelo critério de julgamento por item, objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada em serviços de emissão de cartões eletrônicos destinados ao benefício de vale 
alimentação, anteriormente marcada para o dia 25 de setembro de 2020, fica REMARCADA para o dia 
30 de setembro de 2020 às 14h, por meio do site comprasnet.gov.br. O Secretário Adjunto informa ainda 

que, o edital encontra-se disponível na página web www.comprasnet.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 14 de setembro de 2020.

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093523/2020– SARP/SEGEP

 CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 13ª REGIÃO – CRB13/MA
COMUNICADO DE EDITAL DE ELEIÇÕES nº 01/2020 (TRIÊNIO 2021-2023)

A Presidente do CRB13/MA, em cumprimento à Resolução CFB Nº 221/2020, torna público que as 
eleições para 14ª Gestão do CRB13/MA serão realizadas no período de  09 a 13/11/2020 (início 9h, 
do dia 09/8 e término 17h, do dia 13/11), via internet, pelo site do www.crb13.org.br. O prazo para 
registro de chapas encerra-se no dia 22/09/2020. As inscrições devem ser feitas na Secretaria da 
sede do CRB13, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h, sito na Rua da Alegria, 395, Centro, Cep 
65020-010, São Luís -MA. O pedido de impugnação de candidaturas poderá ser realizado por 
Bibliotecário em dia com o CRB-13, no prazo de dois dias úteis, contados da data de publicação do 
edital de homologação das chapas, em petição fundamentada e com as provas do alegado. O voto 
é individual e obrigatório. Só poderá votar o Bibliotecário em dia com todas as suas obrigações 
perante o CRB-13. 
A regulamentação do processo eleitoral está detalhada na Resolução Nº 221/2020, disponível no 
site institucional. Cópias deste Edital estão afixadas na sede do CRB-13. 

Leoneide Maria Brito Martins – CRB13/320, Presidente do CRB13

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 019/2020-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro Substituto, designado pela Portaria nº 047-A, de 17 de maio de 2020, torna 
público que o Pregão Presencial nº 019/2020-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de 
Preços para aquisição de Combustíveis e Lubrificantes, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 
02/10/2020, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, 
localizada na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi 
redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complemen-
tar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais 
normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, 
de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta 
Prefeitura ou no site carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 
Carolina/MA, 16 de setembro de 2020. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Pregoeiro Substituto

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) 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, Decreto Federal nº 10.024/2019,  Lei Complementar nº 123/2006, Lei 13.7262018 
e demais normas pertinentes, vem divulgar a remarcação da  licitação do Pregão Eletrônico 
de nº 006/2020-DPE/MA, contratação de serviços de telefonia móvel com fornecimento de 
aparelhos, para o dia 30/09/2020 às 09:00, devido à alterações no Edital. Data/Hora Abertura 
do Certame: dia 30/09/2020 às 09:00 horas, a ser realizado no portal Comprasnet, pelo site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital se encontra à disposição dos interessados nas 
páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br 

São Luís, 15/setembro/2020. 
Hilton Rafael Carvalho Costa - Pregoeiro CPL/DPE.

REQUERIMENTO DE LICENÇA 
A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº 
06.272.793/0001-84, torna público, que requereu junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, a Licença 
de Operação, conforme processo N.º 127845/2020, para o Sistema 
Tabuleiros, contemplando todas as linhas de Distribuição de Energia 69 
kV e Subestações (SE) associadas, localizadas nos municípios de Tutóia, 
Água Doce do Maranhão, Araioses e Magalhães de Almeida no estado do 
Maranhão.

REQUERIMENTO DE LICENÇA 
A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº 
06.272.793/0001-84, torna público, que requereu junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, a Licença 
de Operação, conforme processo Nº 127590/2020, para o Sistema 
Caxias, contemplando todas as linhas de Distribuição de Energia 69 kV 
e Subestações (SE) associadas, localizadas nos municípios de Caxias, 
Timon e Matões no estado do Maranhão.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº 05.296.298/0001-42

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2020–CPL - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020.

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ICATU, ESTADO DO MARANHÃO realizará, às 09:30hs do dia 1º 
de outubro de 2020, na sala na CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Icatu/MA, situada na Rua Coronel 
Cortes Maciel nº 01, Centro, Icatu/MA, CEP 65.170-000, licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, 
do tipo menor preço, objetivando Registro de Preços para eventual e futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, visando o bom 
desenvolvimento das atividades nelas desenvolvidas e em apoio a Prefeitura Municipal de Icatu/MA, na forma 
da Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações, Decreto Federal nº 7.892/2013, e suas alterações, Decreto 
Municipal SRP nº 003, de 03 de janeiro de 2019, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, 
aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas pertinentes à 
espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL, no horário de 08 às 12hrs, 
para consulta gratuitamente ou adquirido ao custo de 02 (duas) resmas de papel A4. Informações adicionais 
no mesmo endereço.  Icatu/MA, 14 de setembro de 2020. Caroline Melo Menezes - Pregoeira Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA
REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020PMNO O município de Nova Olinda/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, CNPJ: 01.612.625/0001-77, por meio do Pregoeiro 
da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo decreto nº 016/2020, de 09/07/2020, torna 
público para conhecimento dos interessados que com base na Lei nº 10.520/02, decreto nº 10.024/2019, 
lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem 
a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na 
forma eletrônica, do tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico nº 001/2020, tendo como objeto a 
aquisição de 02 (duas) ambulâncias e aquisição de equipamentos de UTI móvel para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. A realização do certame está prevista para o dia 02/10/2020 às 
10:00hs (horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente 
por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980951 – Prefeitura de 
Nova Olinda-MA. O edital completo está a disposição dos interessados nos sites: http:www.novaolinda.-
ma.gov.br,www.comprasgovernamentais. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: cplnovaolindadonaranhao@outlook.com. Pregoeiro Oficial:  ADJANE THAYS LIMA SOUSA.  Nova 
Olinda/MA, 15 de setembro de 2020. ADJANE THAYS LIMA SOUSA Pregoeira Oficial

 DU MOÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA
CNPJ n° 22.493.931/0001–01

Estabelecida no endereço na ROD. MA 040, Km 12, s/n°, 
localidade Bom Jardim, Zona Rural, município de Timon/MA, 
torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Outorga 
do Direito do Uso da Água com finalidade de uso indústria 
para atividade de fabricação de águas envasada adicionadas 
de sais, conforme e-processo n° 118118/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2020/CPL/PMVM. O município de Vitória do 
Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio do Pregoeiro da Comissão 
Permanente de Licitação, designado pelo Decreto nº 234, de 03/12/2019, torna público aos interessados 
que, com base na Lei n° 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela Lei 
nº 147/2014 e aplicando subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes 
à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica,  do tipo menor preço por item, 
Pregão Eletrônico SRP nº 02/2020, tendo por objeto o registro de preços para eventuais aquisições de 
medicamentos da farmácia básica, medicamentos hospitalares e psicotrópicos atendendo assim as 
necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Vitória do Mearim/MA. A realização do certame 
está prevista para o dia 30 de setembro de 2020 às 09h00min (horário local). O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.com.br. 
O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: www.vitoriadomearim.ma.gov.br e 
www.licitanet.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplvitoriadomea-
rim@hotmail.com. Pregoeiro Oficial: Carlos Augusto Teixeira de Carvalho. Vitória do Mearim/MA, 11 de 
setembro de 2020.

O 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), 
divulgado nesta semana, 
mostra que a rede muni-

cipal de educação da Prefeitura de São 
Luís garantiu melhorias importantes 
na área na capital. De acordo com o 
Ideb 2019, a capital maranhense atin-
giu a nota 5.1 nos anos iniciais do En-
sino Fundamental (1º ao 5º anos). Em 
2013, quando o prefeito Edivaldo Ho-
landa Junior assumiu, este índice era 
de 4,1. Este também é o maior cresci-
mento de São Luís na série histórica 
do Ideb desde a criação do índice, em 
2007 e é resultado dos investimentos 
do gestor na área.

“Com esse resultado, nós vislum-
bramos um futuro bem melhor do que 
o presente, uma vez que, tendo ha-
vido um maior crescimento nas sé-
ries iniciais, isto significa que, nos 
próximos anos, esses alunos cons-
tituirão os alunos das séries finais, 
onde chegarão com maior proficiên-

cia e, consequentemente, terão um 
desempenho melhor. É um resultado 
muito bom e resultado da gestão do 
prefeito Edivaldo”, disse o secretário 
municipal de Educação, José Cursi-
no Raposo.

Dados sobre estes avanços foram 
apontados pelo Sistema de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb 2019), do 
Ministério da Educação. Os núme-
ros mostram que a educação públi-
ca municipal de São Luís avançou no 
aprendizado de Língua Portuguesa 
nos anos iniciais (1º ao 5º anos) e 
finais (do 6º ao 9 º anos) do Ensino 
Fundamental. As médias de desem-
penho do Saeb, com os dados sobre 
aprovação, obtidos no Censo Esco-
lar, compõem o Ideb, que apontou 
ainda o dado de 3,9 nos anos finais 
do Ensino Fundamental.

De acordo com os resultados divul-
gados pelo Saeb 2019, os estudantes 
da rede pública municipal de ensino 
de São Luís obtiveram crescimento 

na proficiência de Língua Portuguesa 
e Matemática na Escala de Proficiên-
cia do Saeb, que varia de 0 a 500. Ou 
seja, os alunos estão saindo dos anos 
iniciais com maior nível de aprendi-
zado nas duas disciplinas.

Em Língua Portuguesa a rede mu-
nicipal de ensino de São Luís saiu de 
171,97 pontos em 2013 para 197,75 
pontos em 2019, um crescimento de 
25,83 pontos. Já em Matemática a pon-
tuação era 181,15 em 2013 e chegou 
a 206,46 em 2019. O crescimento foi 
de 25,31 pontos.

Nos anos finais do Ensino Funda-
mental também houve um crescimento 
na proficiência em Língua Portugue-
sa na média da rede. Em 2013 eram 
de 230,87 pontos. Em 2019 o índice 
ficou em 242,43 pontos, crescimen-
to de 11,56 pontos. Em Matemática 
o crescimento foi de 4,66 pontos no 
mesmo período, passando de 227,61 
pontos em 2013 para 232,27 pontos 
em 2019.

AVANÇOS NA 
EDUCAÇÃO

Os índices são resultado das polí-
ticas públicas implantadas pelo mu-
nicípio na área da Educação. Nessa 
perspectiva, com a elaboração e apro-
vação do Plano Municipal de Educação 
(Lei 6001/2015, de 9 de novembro de 
2015), foi elaborado um planejamento 
para a década, com metas e estraté-
gias que centralizam esforços para a 
melhoria dos indicadores de acesso, 
permanência e qualidade do ensino, 
constituindo-se ação estratégica o en-
frentamento dos desafios revelados 
pelas avaliações sistêmicas munici-
pais e nacionais.

Uma das ações da Prefeitura de 
São Luís diz respeito à implantação 
do programa Educar Mais baseado na 

consolidação de uma política pública 
educacional com foco em cinco pila-
res desenvolvidos de forma articula-
da: Sistema de Avaliação, Gestão, For-
mação Docente Continuada, Melhoria 
da Infraestrutura e Monitoramento e 
Acompanhamento do Programa.

Entre os avanços estão a reforma 
de unidades de ensino que ganharam 
salas de aula climatizadas. Além das 
reformas, o programa resultou na im-
plantação do sistema de avaliação, de-
nominado Simae. Através do sistema, a 
Semed obteve conhecimento científico 
sobre cada uma das salas de aulas e, in-
dividualmente, de cada aluno. A partir 
da avaliação das 15 habilidades que a 
criança tem que apreender até os 8 anos 
de idade, foi possível identificar o que 
ainda precisa ser melhorado. São ha-
bilidades fundamentais para o desen-
volvimento da trajetória educacional. 

A Formação Docente Continuada tam-
bém é um dos pilares do Educar Mais.

A secretária adjunta de Ensino da Se-
med, Maria de Jesus Gaspar Leite, frisa 
que esse crescimento é fruto de um tra-
balho de gestão feito entre 2013 e 2019, 
nas áreas de formação, avaliação, inves-
timentos em infraestrutura e alimen-
tação escolar, entre outros. “Inclusive 
na instituição de um sistema próprio 
de avaliação implantado na rede (Si-
mae), por meio do qual os professo-
res passam a observar os dados dessa 
avaliação para replanejar o trabalho 
pedagógico e melhorar o processo de 
aprendizagem. A rede de ensino mu-
nicipal está sempre em movimento e 
o objetivo é garantir a aprendizagem 
de todos os estudantes, seguindo as 
orientações do prefeito e do secretá-
rio municipal de Educação”, assinala 
Maria de Jesus Gaspar Leite.
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 São Luís, quinta-feira, 17 de setembro de 2020

Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001, de 11 de setembro de 2020 - Edital do Concurso Público nº 001, de 08 de novembro de 2019

A PREFEITA DE SANTA INÊS, MUNICÍPIO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna pública 
a CONVOCAÇÃO de candidatos aprovados no Concurso Público regulado pelo Edital do Concurso Público nº 001, de 08 de 
novembro de 2019, Resultado Final Homologado pelo Decreto nº 40, de 28 de julho de 2020, nos termos do Capítulo 14, do Edital 
nº 001, de 08/11/2019 e conforme lista constante nos anexos I e II.
1. Os candidatos abaixo relacionados - ANEXOS I E II, classificados no Concurso Público regulado pelo Edital nº 001, de 08 de 
novembro de 2019, deverão comparecer na sede Prefeitura Municipal de Santa Inês - auditório, na Avenida Luiz Muniz, Centro, 
Santa Inês - MA, do horário de 08h às 11h e de 14h às 17h, no período de 23 de setembro de 2020 à 25 de setembro de 2020, 
para entrega da documentação prevista no capítulo 14 do Edital nº 001, de 08/11/2019 CÓPIAS E APRESENTAÇÃO DOS 
ORIGINAIS PARA CONFERÊNCIA.
2. O candidato deve satisfazer as condições previstas no item 1 do capítulo 14, do Edital nº 001, de 08/11/2019, bem como 
apresentar a documentação exigida no item 1.1 do capítulo 14 do referido edital, no prazo acima fixado.
3. A falta de comprovação, no prazo legal, de qualquer das condições exigidas no item 1, do capítulo 14, do Edital nº 001, de 
08/11/2019, no ato da convocação, acarretará, automaticamente, a eliminação do candidato.
4. Além da documentação descrita no item 1 do presente Edital de Convocação, o candidato deverá apresentar, quando for o 
caso, os originais dos títulos enviados online, conforme previsto no item 1.14, do edital de divulgação nº 001-033, de 29/05/2020, 
sob pena de eliminação e apuração de eventual responsabilização criminal.

Santa Inês, 14 de setembro de 2020.
MARIA VIANEY PINHEIRO BRINGEL

Prefeita Municipal

ANEXO I - Relação dos convocados por ordem de classificação - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CARGO 105 - VIGIA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81252161 ELIZIAN BARROS DO NASCIMENTO 0134405619996 SSP MA 47,5
2 81168561 ELIEONAY MONTEIRO DOS SANTOS 443118 POLITEC AP 45,0
CARGO 201 - AGENTE ADMINISTRATIVO / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81153864 WILLAMS SILVEIRA LIMA JUNIOR 0440421620121 SSP MA 52,5

CARGO 205 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81435436 ROSELMA FERREIRA DE SOUSA 1969291 SSP PI 47,5

CARGO 304 - ENFERMEIRO PLANTONISTA - HOSPITAL / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81417578 ALYSLANNE PINHEIRO ROCHA NESPOLO 0001014064985 SSP MA 75,0

CARGO 306 - ENFERMEIRO - ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81302835 FRANCISCA VIVIANE MARTINS DO NASCIMENTO 136574620005 SSP MA 62,5

ANEXO II - Relação dos convocados por ordem de classificação - AMPLA CONCORRÊNCIA
CARGO: 101 - AOSG / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81211368 JAQUELINE DE SOUSA DOS SANTOS 8356156 SSP PA PA 60,0
2 81410867 RAIMUNDO NONATO PENHA BATA 0424301920113 SSP MA 55,0
3 81101181 TATIANA SOUSA ABREU 0349696620084 SSPMA MA 52,5
4 81104448 DORIS MARIA CORTEZ MACIEL 169768937 SSP MA 52,5
5 81200439 SAVIO ROCHA SOARES 0525879120148 SSP MA 52,5
6 81348101 MILITANA CAMILA SANTOS AS 0509599620136 SSP-MA MA 52,5
7 81394926 SIMONE DE LIMA SILVA 2098665 SSP PI 50,0

8 81351054 LAIANE DE MELO ALVIM 0471264220130
República Feder 50,0

9 81474598 ANTONIO FERNANDO PEREIRA MATOS 750564970 SEJUSP MA 50,0
10 81047231 JESSICA DONNARA FERREIRA BATISTA 043458152011-0 SSP MA 50,0
11 81264011 DAVI MARINHO TORRES 052082572014-2 SSP MA 50,0
12 81145993 RUBEM DUTRA CRUZ 0411101920109 SSP MA 50,0
13 81160682 FRANCISCA ONDEYSSA BRITO LINDOSO 0477305220135 SSPMA MA 47,5
14 81356201 RAYLANE CONCEIÇÃO RODRIGUES 0517785620149 SSP MA 47,5
15 81185375 SIMONE KÉSSIA CARNEIRO VIEIRA 0240452520033 SJTP MA 47,5
16 81145748 MAISE GOMES ALVES 0609930220177 Sspma MA 47,5
17 81172583 DEUSLY SUELEN DA SILVA 2.720.261 SSP PI 45,0
18 81438176 FABIANA CORREA DA CONCEICAO 0482486920130 SSP MA 45,0
19 81035543 ANA KAROLINE DA CRUZ ALVES 0451968820127 SSP MA 45,0
20 81411073 FELIPE ALVES PESSOA NETO 0518677320149 SSP MA 45,0
21 81189061 INGRIA BATISTA DE SOUSA 0688633120193 SSP/MA MA 45,0
22 81019602 MICAELE SILVA DOS SANTOS 0147852020002 SSP MA 45,0
23 81138865 DIANA CANTANHEDE SERRA PINHEIRO 0314130220068 SSP MA 45,0
24 81179847 THAIS DA SILVA MOREIRA CANTANHEDE SANTOS 0500608120139 SSPMA MA 45,0
25 81278594 FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA 0339734020077 SSP MA 45,0

CARGO: 102 - MAQUEIRO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81389825 WEIDER THIAGO SOUSA PAES 226835220020 SSP MA 57,5
2 81012705 EVANDO PEREIRA DE OLIVEIRA 0402764620104 SSP-MA MA 57,5
3 81433301 LEANDRO PEREIRA BRITO 039190202010-8 SSP MA 52,5

4 81200511 MESSIAS PEREIRA CAMPOS 2685472
SECRETARIA DE S PI 50,0

5 81054475 FRANCIVALDO RODRIGUES PEREIRA 039582512010-0 Ssp MA 50,0

CARGO: 103 - MOTORISTA - AMBULÂNCIA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81107196 ALEXSANDRO VIEIRA DA CRUZ 0000650251962 SSP MA 57,5
2 81000901 WILLIAMS FRAZÃO DA SILVA 26897369 Sesp MT 55,0
3 81329822 JOSÉ MARIA FERREIRA FILHO 234640220029 SSP MA 55,0

CARGO: 104 - MOTORISTA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81241984 ARLAN DE SOUSA FERNANDES 0001033051982 SSP MA 57,5
2 81463545 JOÃO WYCLIFFE DA SILVA E SILVA 0423118420114 SSP MA 55,0
3 81085249 THEOMAR DE JESUS BEZERRA SOUZA 0322615620066 SSP MA 55,0
4 81027583 WILSON RIBEIRO ARAUJO 1150332 Secretaria de S PI 55,0

CARGO: 105 - VIGIA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81081821 AYRTON DA SILVA LIMA 1377127620096 SSP MA 62,5
2 81420986 ALESSANDRO DE CARVALHO SANTOS 0235376820021 SSP MA 60,0
3 81102933 ADRIANO DA CONCEICAO ARAUJO 0345096020074 SESP MA 60,0
4 81167121 VALDENIR LIMA MONTEIRO 0419374220116 SSP MA 60,0
5 81010575 FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA 351931920081 SESP MA 60,0
6 81340494 RAIMUNDO NONATO DE MORAES 0619071520179 SSP MT 57,5
7 81254385 FRANKCIEL PINTO MESQUITA 0434495020113 SSP MA 57,5

8 81448899 ANTONIO EMERSON PINHEIRO VERAS 0415326720119
Secretaria de S 55,0

9 81313021 ISMAEL DE ASSUNÇÃO RODRIGUES 0539485220147 Ssp MA 55,0
10 81469829 ELIAS GOMES FERREIRA 3596415 SSP PI 55,0
11 81374666 ROBERTO PAULO DE LIMA CASTRO 0442170420129 SSP MA 55,0
12 81106262 KAROLINE DANIELLE GOMES DE SOUSA 039507502010-5 SSP/MA MA 55,0
13 81263767 DERICK WILLIAM OLIVEIRA PINHEIRO 0472846620132 SSP MA 55,0
14 81107651 ANTONIO FERNANDES CABRAL DO NASCIMENTO 206190020026 SSP MA 55,0
15 81297785 ILDERLAN RODRIGUES SILVA 025710512003-3 PCMA MA 52,5
16 81265948 RAIMUNDO NONATO CLEMENTE DA SILVA 0332995020074 SSP MA 52,5
17 81182236 GRACIELMA ROZARIO FURTADO 0346780320085 SSP MA 52,5
18 81282893 JONAS FERREIRA DAMASO 0470663120139 SSP MA 52,5
19 81246307 MARCOS ALVES DA SILVA 0283198020049 SSP MA 52,5
20 81100434 CHARLES ADRIANO DA CRUZ SILVA 0159275220006 SSP MA 52,5
21 81379765 SARA DA CONCEICAO SILVA 209270820021 SSP MA 52,5
22 81030398 MALAN SILVA QUEROIS 0426779620117 SSP-MA MA 52,5
23 81351321 NATHANAEL MOTA SANTOS 0480623920134 SSP MA 52,5
24 81087802 PAULO CESAR SOARES FILHO 6209548 Polícia civil PA 52,5
25 81113102 GEORGE MOURA BARROS 0253893320039 SSP MA 52,5
26 81462476 ABDENEGO DO NASCIMENTO 135169933 SSP MA 52,5
27 81318341 JOSÉ SILVIO SOUSA SILVA 0362040920085 SSP MA 52,5
28 81298676 FERNANDO MAGALHÃES ALVES JÚNIOR 035309182008-9 SSP MA 52,5
29 81172915 ANTONIO WANDERSON SOUSA CORREIA 0401151820108 SSP MA 52,5
30 81008775 LUAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0485635920139 SSP MA 52,5
31 81418681 ADRIANO AGUIAR PEREIRA 0459535620129 SSP MA 52,5

32 81147295 JOEL SILVA E SILVA
0430389920110
Secretaria de S 52,5

33 81099835 IRAN DA SILVA ALMEIDA 197988720016 SSP MA 50,0

CARGO: 201 - AGENTE ADMINISTRATIVO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81227221 KAIQUE SILVA CUTRIM 049241932013-4 SSPMA MA 80,0
2 81355084 GUSTAVO RAMON SILVA DA CONCEIÇÃO 041785902011-7 SSP MA 75,0
3 81400837 WELLINGTON MENDONÇA FERREIRA 0501290220132 SSP MA 72,5
4 81095899 VICENTE DE SOUSA DIAS NETO 026337532003-1 MA MA 72,5
5 81260288 RENAN DE ANDRADE CORREA 0504352220133 SESP MA 72,5
6 81053649 ZENILDE SALAZAR BRANDAO 273759320046 SSP MA 72,5
7 81436221 FRANCISCO EDNEY DE CARVALHO SILVA 116535099-5 SSP MA 70,0
8 81395604 DEMÉTRIOS CADETE DOS SANTOS NETO 820157970 SSP MA 70,0
9 81032749 GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA 0001224219993 SSP MA 70,0
10 81031238 MATEUS SILVA ANCHIETA 0247451720035 SSP MA MA 70,0

11 81308515 ÍTALO WÉCYLON PAIXÃO REIS 0434745920116
Secretaria de E 70,0

12 81092288 LUAN DE MORAIS LOPES 0553870420155 SSP MA 70,0
13 81063261 RAFAEL MAGALHAES DE SOUSA 0223455820022 SESC MA 70,0

CARGO: 202 - ARTESÃO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81258569 MARIA JORDANEA SILVA 0321688220067 SSP MA 47,5

CARGO: 203 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81192266 LUCYCLEIDE AROUCHE RODRIGUES 0413651320114 SSP MA 65,0
2 81373627 NAIARA CRISTINA GONCALVES MORAIS 0414085120118 SSP MA 60,0
3 81425201 JOÃO PAULO AMORIM BRANDAO 3551830 SSP PI 55,0

4 81134151 ADRIANE DOS SANTOS BEZERRA 060582402013-3
Secretaria de E 55,0

CARGO 204 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81314698 ADRIELE LOPES MEDEIROSS 0502093120136 sao luis MA 55,0
2 81025581 ALICE ALMEIDA DA SILVA 0441859020120 SSP MA 55,0
3 81339631 MARIA CRISTINA SILVA SANTOS 0589597720168 SSP/MA MA 52,5
4 81139781 NATHALIA ROCHA E SILVA 0435158720110 SSP MA 52,5
5 81196482 JARDIEL DE LIMA SILVA 0424488320115 SSP/MA MA 52,5
6 81327803 ANTONIA DAS SALETES PEREIRA LIMA 0000707708966 SSSP MA 50,0
7 81182971 FRANCISCA DAS CHAGAS FEITOSA NETA 051022462014-3 SSP MA 50,0
8 81118147 LUCIANA MIRANDA DO AMARANTE 177967720018 SSP MA 50,0
9 81213981 ALAYSA OLIVEIRA ARAUJO 0374705520097 SSP MA 50,0
10 81127952 ARLEANDRA DOS SANTOS CARDOSO 260850020030 SSP MA 50,0
11 81334796 THALICE GONÇALVES DE SOUZA 0413877420110 SSP MA MA 50,0
12 81018231 GIOVANNA HENRIQUE DA SILVA 0553582320155 SSP MA 50,0

CARGO 205 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81287054 JOUDEN LIMA CONCEICAO 141460720000 SSP MA 67,5
2 81219229 AUGUSTO CESAR PASSOS FREITAS 0431204320112 SSP MA 65,0
3 81000502 MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA 0001149407996 SSP MA 65,0

4 81111878 RAISSA MACHADO COSTA 049746992013-0
Estado do Maran 65,0

5 81346166 TASSIO PEREIRA CAMPOS 176393320010 SSP MA 65,0

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
6 81172281 MARCOS VINICIUS RODRIGUES SANTOS 0449949420124 SSP MA 65,0
7 81404621 LETICIA PEREIRA FERREIRA 0364742120080 SSP MA 62,5
8 81420595 LUZIA MONTEIRO DA CUNHA 730853977 SSP MA 62,5
9 81458819 LEIDE SUANY GASPAR BASTOS 0253153520034 SSP MA 62,5
10 81319746 LETICIA SAMARA PEREIRA SILVA 0535839320146 SSP MA 62,5
11 81024401 SIMONE SILVA DE AMORIM 0217704620025 SSP MA 62,5
12 81454686 FIAMA SUILA MATOSO AGUIAR 033104252007-5 Ssp MA 62,5
13 81170831 TATIANA DE OLIVEIRA ALEXANDRE 044946352012-3 SSP MA 62,5
14 81185171 FRANCISCA OLIMPIO DE OLIVEIRA 504890956 SSP MA 62,5
15 81114397 JUCILEIDE NABATE FERREIRA 0320308820066 SSP MA 62,5
16 81189826 SIMONE MORAIS REGO 0332477120071 SESP MA 62,5

17 81444631 NARIANE MENDES 0425043420114
Estado do Maran 62,5

18 81090031 NIRLENE DE SOUSA SILVA 0330033420070 SSP MA 62,5
19 81255501 ELISVANIA NASCIMENTO FRANCA 253991720031 SSP MA 60,0
20 81016646 ROSAMALIA DA SILVA BASTOS 0463418620127 SSP MA 60,0
21 81093161 MIKAEL BARBOSA SILVA 0345105220077 SSP MA 60,0
22 81460716 KLEYTON DIEGO DA SILVA 0665169220188 SSP MA 60,0
23 81268041 SAMARA RIOS OLIVEIRA 0326168320070 SSP MA 60,0
24 81016735 THAIS STEFFANY DOS SANTOS NASCIMENTO 0522954020149 SSP MA 60,0
25 81322951 JOSE AUGUSTO LIMA SILVA 0329093720079 SSP MA 57,5
26 81357966 CAMILA JOANA DE SOUSA COSTA 2604598 SSP PI 57,5
27 81162286 THAYS DE JESUS ARAUJO DA SILVA 053140562014-6 SSP/MA MA 57,5
28 81087675 ITALO RODRIGO CAMELO FERREIRA 0427576420114 SESP MA 57,5
29 81078706 NAYARA COELHO DE SOUSA 0371877020090 SSP MA MA 57,5
30 81036604 DEURY LOURRANY VIEIRA CUNHA 0493047920136 SSP MA 57,5
31 81278136 ANDREIA SOUSA SANTOS 0391673820101 SSP MA 57,5

CARGO 206 - TÉCNICO DE GESSO / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81156766 JANISVALDO MENDES CORREA 708296963 SSP MA 45,0
2 81034695 ELAINE RAYANNE SILVA DOS SANTOS 0278037120046 SSP MA 40,0

CARGO 207 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81041331 LEUDOMAR AMORIM SOARES 5251636 SSP GO 55,0
2 81448619 NOELYA MINEIRO REIS FERREIRA 0400260420100 SSP MA 45,0
3 81457561 ROSANA AGUIAR DA SILVA 175759020017 SSP/MA MA 42,5
4 81131712 MARLON CAMELO FERREIRA 0464581820122 SSP MA 42,5
5 81077432 CARLOS HENRIQUE DA SILVA REIS 472246950 SSP MA 40,0

CARGO 208 - TÉCNICO DE RAIO X / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81204493 RÔNNIO MONTEIRO NAPOLEÃO IBIAPINA 2818978 SSP PI 75,0
2 81362201 DINAELSON ALENCAR BARROS LOPES 0206993120026 SSP MA 67,5

CARGO 209 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULIDOS / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81127375 VALDENIR DE SOUSA LIMA 0417831120117 SSP MA 62,5

CARGO 301 - ASSISTENTE SOCIAL - NASF / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81074972 LAISY ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE 0382973920099 SSP-MA MA 90,0
2 81153627 MICHELE DA SILVA NASCIMENTO 0315310020068 SSP MA 87,0

CARGO 302 - ASSISTENTE SOCIAL - SAE/CTA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81033753 ANTONIO COSTA MORAES 1016165983 SSP MA 82,0

CARGO 303 - EDUCADOR FÍSICO - NASF / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81297841 THÂMARA FERNANDA SILVA RODRIGUES 039805452010-1 SSP MA 55,0
2 81134339 ISAAC WELLINGTON NERI DE CARVALHO 1157567 SSP PI 47,5
3 81028733 LUANDA KAROLINE SOARES 0189588420016 SSP MA 42,5

CARGO 304 - ENFERMEIRO PLANTONISTA - HOSPITAL / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81386052 FERNANDA PATRICIA DUARTE DE ANDRADE 176849220011 SSP MA 89,5
2 81077531 MAURO MACIEL PEREIRA OLIVEIRA 273730720046 SSP MA 87,5
3 81075928 ELIKA MARIA DANTAS CARLOS 526627964 SSP MA 87,0
4 81456492 ALEXSANDRO RODRIGUES VIEIRA 1034885984 SSP MA 87,0
5 81308817 JOMARIA SILVA BARBOSA SANTOS 2914647 SSP PI 87,0
6 81390548 ROBSON SOUSA PRASERES 350972320088 SSP MA 87,0

CARGO 305 - ENFERMEIRO - CENTRO CIRÚRGICO / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81299354 ALINNE SUELMA DOS SANTOS DINIZ 0265783720034 SSP MA 74,5
2 81211325 GABRIELA CAROLINA RIBEIRO PEREIRA FERREIRA 0309649020068 SSP MA 72,0

CARGO 306 - ENFERMEIRO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81201575 DANIELLE MILLENA FERREIRA CABRAL 1131501990 SSP MA 87,5

2 81023219 HORTENCIA NASCIMENTO DA SILVA 0268240120039
MARANHAO MA 82,0

3 81352026 FERNANDA LIMA DE ARAUJO 2005010131690 SSP CE 82,0
4 81138131 RAQUEL ALVES CARVALHO 032791332007-3 SSP MA 80,0
5 81228481 HERLANE FERREIRA DOS SANTOS 806923970 SSP MA 79,5

CARGO 307 - ENFERMEIRO - CAPS / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81000847 PAULA DANIELLY MACHADO SILVA 178397520010 SSP MA 72,0

CARGO 308 - ENFERMEIRO - SAE/CTA/SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81294425 ANDERSON RYAN ALVES 0302976720058 SSP MA 87,0

CARGO 309 - FARMACÊUTICO - SAE/CTA/SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81145063 LETICIA ALVES DA COSTA CRUZ 0372094120095 SSP MA 77,0

CARGO 310 - FARMACÊUTICO - NASF / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81227231 DAVID ERICEIRA DE LACERDA 142119120000 SSP MA 74,5

CARGO 311 - FISIOTERAPEUTA - NASF / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81328516 GERLANE TATYLA CRUZ RIBEIRO FRAZÃO 020292302002-5 SSP MA 74,5
2 81354398 VALERIA LIMA SILVA VERAS 2278125 SSP PI 73,0
3 81449143 RAPHAELLY COSTA 040588220100 SSP MA 72,0

CARGO 312 - FISIOTERAPEUTA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81236239 MARIA JOAQUINA DO CARMO NETA 3018221 SSP PI 84,5
2 81269951 MARIA GABRIELLA NUNES LIMA 021645372002-3 SSP MA 70,0

CARGO 313 - FONOAUDIOLÓGO - NASF / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81171871 ENEDINA CLELIA MORAES DE LIMA SAMPAIO 2230859 SSP PI 72,5
2 81255021 THALIA RODRIGUES REIS 3657572 SSP/PI PI 67,5

CARGO 314 - FONOAUDIOLÓGO - / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81209071 SARAH TEIXEIRA DE GALIZA 0198690520026 SSP MA 75,0

CARGO 315 - MÉDICO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81054726 ROBSON VINICIUS ABREU VARAO 0249329020034 SSP MA 70,0
2 81276303 THAYNA CATARINO LEITE 0185293320015 Ssp MA 67,5
3 81091966 BRUNO MACHADO PEREIRA 2299533 Ssp PI 67,0
4 81471521 TARCÍSIO CAMPOS MARQUES 0167488620016 SSP MA 65,0
5 81329342 GUILHERME ARAGÃO BRINGEL 15946842000-8 SSP MA 65,0
6 81200668 LEONARDO AUGUSTO DE CARVALHO SANTOS 2240075 SSP PI 65,0

CARGO 316 - NUTRICIONISTA - NASF / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81298242 FLAVIANA MARTINS LEITE 230557820029 SSP MA 74,5
2 81368844 VANESSA FERREIRA SANTOS 0179601320017 SSP MA 69,5

CARGO 317 - NUTRICIONISTA - / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81414471 MARIA CLAUDIA BARBOSA OLIVEIRA 0398309720100 SSP MA 57,5

CARGO 318 - ODONTÓLOGO - ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81254024 LAYNA CRISTINE DE BRITO ROCHA 0207580720023 SESP MA 77,0
2 81061731 CÁSSIO BERNARD ALVES CAMPOS 964930986 SSP-MA MA 67,0
3 81380283 SIDNEIA BRITO DE CASTRO GOMES 0185962020012 SSP MA 62,5

CARGO 319 - PSICÓLOGO - NASF - / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81427794 FILLIPE RODRIGUES SANTOS PEREIRA 038736032010-5 SSP MA 80,0

2 81129531 DAPHINE ROLIM VELOSO 162733520017
Secretaria de E M 79,5

3 81164149 MAYRA RAAB PEREIRA DA SILVA 0287578720054 SSP MA 70,0

CARGO 321 - TERAPEUTA OCUPACIONAL / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81049366 LUCYNAYRA NAZARÉ GALVÃO GONÇALVES 0287920520050 SSP MA 59,5

CARGO 322 - VETERINÁRIO / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 81366108 EVANÁRIA CRUZ DE AGUIAR 029531742005-5 SSP MA 82,5

ANEXO III - DOCUMENTOS

a) apresentar cópia e original do diploma/certificado exigidos no Anexo I, do Edital nº 001, de 08/11/2019;
b) apresentar cópia e original da carteira de identidade, da certidão de nascimento ou de casamento, do CPF e do PIS ou PASEP;
c) apresentar cópia e original do Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou certidão expedida pela Justiça Eleitoral;
d) apresentar cópia e original do Certificado de Alistamento Militar, se do sexo masculino;
e) certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Justiça Estadual onde tenha residido o candidato nos últimos 5 
(cinco) anos;
f) atestado de antecedentes criminais e de conduta, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado onde tenha 
residido o candidato nos últimos 5 (cinco) anos;
g) folha corrida expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado onde tenha residido o candidato nos últimos 5 (cinco) anos;
h) Certidão Negativa de Condenação Criminais nas esferas Estadual e Federal e da Justiça Eleitoral, bem como certidão negativa 
relativa ao TCE e TCU;
i) declaração de bens;
j) 1 (uma) foto tamanho 3x4
k) Entrega de declaração de não ocupação de cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos de 
acumulação expressamente permitida pela legislação vigente;
l) 01 (Cópia do Cartão do Banco Bradesco (número da agência e conta, ou da Proposta/Contrato de Abertura de Conta, ou cópia 
de cheque em branco, ou cópia de extrato de conta corrente), caso possua;

Santa Inês, 14 de setembro de 2020.
MARIA VIANEY PINHEIRO BRINGEL

Prefeita Municipal

A
pós uma longa 
trajetória de re-
dução, o Banco 
Central (BC) de-

cidiu manter a taxa básica 
de juros da economia no 
atual patamar de 2% ao ano. 
A decisão do Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) 
foi unânime, em reunião 
encerrada nesta quarta-fei-
ra (16). A manutenção do 
índice era esperada pelos 
analistas financeiros, que 
apostam na Selic neste pa-
tamar até o final do ano.

Em nota, o Copom in-
formou que a inflação deve 
se elevar no curto prazo, 
principalmente por causa 
do movimento de alta tem-
porária nos preços dos ali-
mentos e a normalização 
parcial do preço de alguns 
serviços, no contexto de re-
tomada maior da ativida-
de econômica. “O Comitê 
entende que essa decisão 
[manutenção da taxa Selic] 
reflete seu cenário básico 
e um balanço de riscos de 
variância maior do que a 
usual para a inflação pros-
pectiva e é compatível com 
a convergência da inflação 
para a meta no horizonte 
relevante, que inclui o ano-
calendário de 2021 e, em 
grau menor, o de 2022”, diz 
um trecho do comunicado 
oficial.

Sobre futuros ajustes 
nos juros básicos, o Co-
mitê ressaltou que novas 
mudanças, caso ocorram, 
serão graduais e depende-
rão da situação das contas 
públicas. “O Copom enten-
de que a conjuntura econô-
mica continua a prescrever 
estímulo monetário extra-
ordinariamente elevado, 
mas reconhece que, devi-
do a questões prudenciais 
e de estabilidade financei-
ra, o espaço remanescente 
para utilização da política 
monetária, se houver, deve 
ser pequeno. Consequen-
temente, eventuais ajustes 
futuros no atual grau de es-
tímulo ocorreriam com gra-
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Centro de Valorização da Vida 
Ligue 188

Saúde é ter 

amor 
pelo outro

O setembro amarelo é um mês dedicado 
à valorização da vida. Por isso, a gente quer 
lembrar da importância de estar disponível 
para quem a gente gosta. Ouvir e falar 
sobre o que sentimos é o primeiro passo 
para criar uma rede de afeto. Às vezes, a ajuda 
de um profissional é fundamental também. 
Nesses casos, conte com a gente.

NEDILSON MACHADO

Cultura em Caxias

Os Cen tros Cul tu rais Ban co do Nor des te
se guem com a ter cei ra se ma na de sua pro-
gra ma ção in te gra da e vir tu al. As exi bi ções
con tem plam ar tes cê ni cas, ar tes vi su ais,
mú si ca e ati vi da des in fan tis e são re a li za das
por meio do ca nal Cen tro Cul tu ral Ban co do
Nor des te, no YouTube. Nes ta sex ta, 18, às
17h, em Ca xi as (MA), a atra ção é o es pe tá cu-
lo Rei Egeu Poc ket Show, do ar tis ta ma ra- 
nhen se Alen car Egeu.

Turismo de proximidade

As vi a gens de car ro e den tro do pró prio
es ta do de ca da tu ris ta, vêm au men tan do
bas tan te.To da via, ape sar da al ta, o ní vel de
ati vi da de do se tor ain da se en con tra 56,7%
abai xo do ve ri fi ca do no pri mei ro bi mes tre
de 2020, an tes da pan de mia. A sa ber, a Con- 
fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio de Bens
Ser vi ços e Tu ris mo re vi sou de 5,7% pa ra
5,6% a pre vi são de re tra ção no vo lu me de re-
cei tas do se tor de ser vi ços em 2020.

Che gan do o fim de se ma na e os ar -
tis tas ma ra nhen ses tem bons mo ti -
vos pa ra co me mo rar. Na se gun da-
fei ra, 14, os 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 Jú ni or (D), abri ram as
ins cri ções pa ra cin co edi tais na pla -
ta for ma “Ca das tro Au xí lio Emer gen -
ci al Cul tu ra”. Um de les, se rá pa ra be -
ne fi ci ar os ar te sãos ma ra nhen ses,
por meio da Lei Al dir Blanc (Lei nº
14.017/2020), com R$ 2 mi lhões de
re ais pa ra fo men to da pro du ção e
for ne ci men to de ar ti gos ar te sa nais
de 30 ti po lo gi as di fe ren tes. Se gun do
o se cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo,
Ca tu lé Jú ni or, o edi tal re for ça a im -
por tân cia do ar te sa na to co mo pro -
du to cul tu ral do Ma ra nhão ge ran do
opor tu ni da de de tra ba lho e ren da.

Um dos acon te ci men -
tos em des ta que nes ta
quin ta-fei ra é a inau -
gu ra ção do Cen tro AMI
(Cen tro Avan ça do de
Me di ci na In te gra da),
que vai re ce ber ami gos
e cli en tes pa ra um co -
que tel, às 17h, na sua
se de no Edi fí cio Mi che -
lân ge lo, Jar dim Re nas -
cen ça. No qua dro de
pro fis si o nais es tão o
ci rur gião plás ti co Ga -
bri el Ca val can te (fo to)
e a nu tri ci o nis ta e te ra -
peu ta or to bi o mo le cu -
lar, Isis Vi dal. Su ces so

O em pre sá rio e pro fes -
sor Ri car do Car rei ra
(na fo to com a es po sa
Mi chel le), di re tor da
Fa cul da de de Ne gó ci os
Fa e ne, par ti ci pou, co -
mo pa les tran te,
do Con gres so de Ad mi -
nis tra ção de San ta
Inês, re cen te men te, de
for ma on li ne. Ele foi o
res pon sá vel por ex pla -
nar a no va fa se da lo -
gís ti ca no Bra sil, um
te ma que es tá em al ta
e que, por es sa ra zão,
de ve ser ana li sa do e
com pre en di do. 

Petrobras Cultural I

A Pe tro bras re ce beu 490 ins cri ções pa ra pro- 
je tos de ani ma ção no Pe tro bras Cul tu ral pa ra
Cri an ças. A se le ção, no va lor to tal de R$ 4 mi- 
lhões, é des ti na da a pro je tos de cur ta e mé dia
me tra gens de ani ma ção com con teú do vol ta do
pa ra cri an ças de até 6 anos de ida de. As pro pos- 
tas se rão ana li sa das pe la Pe tro bras, com o au xí-
lio de es pe ci a lis tas ex ter nos em ci ne ma de ani-
ma ção e pri mei ra in fân cia. A pre vi são é di vul gar
os re sul ta dos em no vem bro. A Pe tro bras lan ça
em 2020 uma sé rie de três cha ma das pa ra pa tro- 
cí ni os, que te rão va lor to tal de R$ 10 mi lhões.

Petrobras Cultural II

A pri mei ra cha ma da, no va lor de R$ 4 mi- 
lhões, se le ci o nou oi to pro je tos de dan ça e te a- 
tro. Ain da nes te ano, es tá pre vis ta se le ção pa ra
fei ras li te rá ri as. O fo co em cri an ças até 6 anos se
dá pe la im por tân cia des ta fa se, na qual a Pe tro- 
bras vem in ves tin do. Di ver sas pes qui sas re for- 
çam que é na pri mei ra in fân cia que se de sen vol- 
vem as ha bi li da des cog ni ti vas fun da men tais
que vão du rar pa ra to da a vi da. Além dis so, até
os 6 anos, o cé re bro da cri an ça tem um enor me
po der de ab sor ção, sen do ter ri tó rio fér til e aber- 
to pa ra as prá ti cas ar tís ti cas, edu ca ti vas, etc.

Estácio oferece descontos

Se vo cê es tá com as au las sus pen sas por con- 
ta da pan de mia e ne ces si ta fi na li zar a gra du a ção
no tem po pre vis to, a Es tá cio São Luís po de ser a
sua me lhor op ção. Com a Cam pa nha de Trans- 
fe rên cia, que vai até o dia 19 de se tem bro, os no- 
vos alu nos po de rão con tar com 90% de des con- 
to por até um se mes tre e 60% de bol sa du ran te
to do o cur so. Além de uma gran de va ri e da de de
cur sos co mo Ad mi nis tra ção, Bi o me di ci na, Ci- 
ên ci as Con tá beis, Di rei to, Edu ca ção Fí si ca, En- 
fer ma gem, En ge nha ria Ci vil, En ge nha ria de
Pro du ção, Jor na lis mo, en tre ou tras gra du a ções.

Pra curtir

O ator e pro du tor, Jô
San ta na, es tá em vi -
si ta à São Luís es tá
se ma na pa ra tra tar
dos as sun tos acer ca
do es pe tá cu lo “Mar -
rom, O mu si cal” que
es treia no pró xi mo
ano. 

Na ter ça-fei ra, 17, ele
se reu niu com o se -
cre tá rio es ta du al de
cul tu ra, An der son
Lin do so e o pro du tor
lo cal Mo ra es Jr.

O De par ta men to Es -
ta du al de Trân si to do
Ma ra nhão (De tran-
MA) an te ci pou a
aber tu ra da Se ma na
Na ci o nal de Trân si to
pa ra es ta quin ta-fei -
ra, às 7h30, na se de
do ór gão, no bair ro
Vi la Pal mei ra. 

Na oca sião, se rá lan -
ça do do si te da Edu -
ca ção pa ra o Trân si to
e re a li za da uma ação
na fai xa de pe des tre,
com a pre sen ça das
mas co tes do De tran-
MA. 

O ob je ti vo é pre ser var
vi das por meio de
ações edu ca ti vas, se -
guin do as re co men -
da ções do Con se lho
Na ci o nal de Trân si to
(CON TRAN) que, es te
ano, de fi niu co mo te -
ma: “Per ce ba o ris co.
Pro te ja a vi da”.

A 1ª Li ve Ma ra -
nhão/Pi auí de Si nu ca
che ga a eta pa prin ci -
pal. Os jo gos acon te -
ce rão nes te sá ba do,
19, das 14h às 20h, e
do min go, 20, das 13h
às 17h. Na tar de de
do min go acon te ce rá
ain da a gran de fi nal e
a so le ni da de de pre -
mi a ção.

São Luís, quinta-feira, 17 de setembro de 2020
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14 mil empregos
para beneficiários

Co mo par ti ci par

O
fer tas de em pre go, cur sos de 
qua li fi ca ção e apoio ao em- 
pre en de do ris mo.

O pro gra ma Pro gre dir, do 
Mi nis té rio da Ci da da nia, es tá com 14 
mil va gas aber tas, de for ma vir tu al, 
pa ra pes so as que são aten di das pe lo 
Bol sa Fa mí lia e es tão ins cri tas no Ca- 
das tro Úni co. São pos tos de em pre go 
pa ra co mér cio, in dús tria, cons tru ção 
ci vil e trans por te, en tre ou tras áre as.

A mai or par te das opor tu ni da des 
não exi ge ex pe ri ên cia e al to ní vel de 
es co la ri da de.

De acor do com a co or de na do ra-
ge ral de Mo bi li da des e Par ce ri as do 
Mi nis té rio da Ci da da nia, Ales san dra 
Xa vi er Nu nes, a ini ci a ti va es ti mu la a 
ge ra ção de em pre go e ren da, além de 
dar au to no mia aos be ne fi ciá ri os de 
pro gra mas so ci ais.

“O Pro gre dir é re sul ta do de uma ar- 
ti cu la ção que en vol ve par cei ros pú- 
bli cos e pri va dos pa ra pro mo ver a in- 
clu são pro du ti va do pú bli co do Ca- 
das tro Úni co”, afir mou.

O pro gra ma tam bém apoia o em- 
pre en de do ris mo e in ves te em qua li fi- 
ca ção pro fis si o nal, dis po ni bi li zan do 
cen te nas de cur sos nas mais di ver sas 
áre as.

“Tu do is so é pa ra con tri buir, pa ra 
for ta le cer ca pa ci da des in di vi du ais e 
ge rar in de pen dên cia so ci o e conô mi- 
ca”, dis se a co or de na do ra. “O Pro gre- 
dir as su me um pa pel pri mor di al de 
re co lo ca ção des sas pes so as no mun- 
do do tra ba lho, que a gen te acre di ta 
que é on de elas re al men te que rem fi- 
car”, com ple tou.

Ei xos do Pro gre dir

• In ter me di a ção de mão de obra: fer- 

ra men ta pa ra ela bo ra ção de cur rí cu- 
los, iden ti fi ca ção do per fil dos can di- 
da tos, cru za men to dos per fis dos can- 
di da tos e das va gas de em pre go ofe re- 
ci das por em pre sas par cei ras, en ca- 
mi nha men to pa ra o mer ca do de tra- 
ba lho;
• Qua li fi ca ção pro fis si o nal: cur sos 
gra tui tos pro fis si o na li zan tes, edu ca- 
ção fi nan cei ra e in clu são di gi tal;
• Em pre en de do ris mo (MEI): con ces- 
são de mi cro cré di to pa ra as fa mí li as 
do Ca dÚ ni co in ves ti rem em pe que- 
nos ne gó ci os, e as sis tên cia téc ni ca e 
in clu são fi nan cei ra pa ra tra ba lha do- 
res autô no mos ins cri tos no Ca das tro.

OS EMPREGO SÃO PARA COMÉRCIO, INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E TRANSPORTE

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Além de par ti ci par do Bol sa Fa mí lia 
e do Ca das tro Úni co, o in te res sa do 
de ve rá fa zer o re gis tro no por tal do 
Pro gre dir com seu CPF. A fer ra men ta 
de ca das tro per mi te ela bo rar um cur- 
rí cu lo, de for ma rá pi da e sim ples. O 
do cu men to fi ca dis po ní vel a em pre- 
sas par cei ras.

Co or de na do pe la Se cre ta ria de In- 
clu são So ci al e Pro du ti va do Mi nis té- 
rio da Ci da da nia, o Pro gre dir atua de 
for ma con jun ta e in te gra da em três ei- 
xos:

ILHINHA

Traficante se passava por
entregador de aplicativo

O SUSPEITO USAVA ATÉ A BOLSA DE UM APLICATIVO 

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por in ter mé dio da Su pe- 
rin ten dên cia de Po lí cia Ci vil da Ca pi tal (SPCC) – De le ga- 
cia do 20º DP – em ação con jun ta com mi li ta res do
20ºBPM, pren deu em fla gran te um jo vem de 20 anos,
pe lo cri me de trá fi co de dro gas.

A pri são foi re a li za da no bair ro da Ilhi nha, em São
Luís. O sus pei to se pas sa va co mo en tre ga dor de co mi- 
das via apli ca ti vo de ce lu lar. Ele uti li za va uma bol sa con- 
ten do o no me do apli ca ti vo, que ne la es ta vam as dro gas
que ven dia.

Na bol sa fo ram en con tra das 16 por ções de co caí na,
um pi no com co caí na, dois tu bos de li nha, uma ma la
com ma co nha, uma quan tia de R$ 46, bem co mo vá ri os
re ci bos e ano ta ções da con ta bi li da de do trá fi co.

Após a pri são foi em fla gran te, e o sus pei to en ca mi- 
nha do ao Cen tro de Tri a gem de Pe dri nhas, on de per ma- 
ne ce rá à dis po si ção da Jus ti ça.

En si no re mo to e hí bri do, co mo
fun ci o nam?

Pro to co lo sa ni tá rio de ve rá ser
cum pri do nas au las pre sen ci ais

• As au las de vem ser com tur mas me no res
• De ve rá ha ver es pa ça men to de 1,5 m en -
tre uma ca dei ra e ou tra
• To dos de ve rão usar más ca ra
• O es pa ço de ve rá ser aber to e ven ti la do

Es tá gi os obri ga tó ri os e uti li za -
ção de la bo ra tó ri os

VEJA COMO FUNCIONA

Aulas da UFMA de forma híbrida
Na úl ti ma se gun da-fei ra (14), a Uni ver si- 

da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA) re a li- 
zou a aco lhi da aos es tu dan tes do pri mei ro
se mes tre de 2020. O re tor no aca dê mi co foi
de fi ni do após reu nião do Con se lho de En- 
si no, Pes qui sa e Ex ten são, no dia 17 de ju- 
lho. Na oca sião foi apro va da a Re so lu ção nº
2078, que re gu la o en si no emer gen ci al re- 
mo to ou hí bri do na uni ver si da de du ran te a
pan de mia do no vo co ro na ví rus.

O pe río do de re a li za ção do se mes tre
2020.1 é do dia 14 de se tem bro ao 19 de de- 
zem bro de 2020. De acor do com a pró-rei- 
to ra de en si no Isa bel Ibar ra, os do cen tes
tem au to no mia pa ra de ci dir os ajus tes ne- 
ces sá ri os dos com po nen tes cur ri cu la res
que le ci o nam ou le ci o na rão. No en tan to, é
re co men da do que após seis me ses de in- 
ter va lo en tre mar ço, quan do co me çou o
se mes tre le ti vo de 2020, e ago ra, o do cen te
de ve rá ini ci ar do ze ro, con si de ran do que o
pla ne ja men to das au las se rá di fe ren te no
for ma to re mo to e que po de ha ver no vos
es tu dan tes ma tri cu la dos nos com po nen- 
tes cur ri cu la res ofer ta dos.

Se gun do a pró-rei to ra, os com po nen tes

cur ri cu la res que são ofer ta dos por meio do
en si no re mo to se rão re a li za dos com o
apoio das tec no lo gi as di gi tais, atra vés de
pla ta for mas co mo a do SI GAA e por apli ca- 
ti vos que pos si bi li tem as au las vir tu ais, a
exem plo do Go o gle Me et e do Go o gle Clas- 
s ro om. Já os com po nen tes ofe re ci dos na
mo da li da de hí bri da tam bém uti li za rão as
tec no lo gi as, mas as au las ocor re rão de for- 
ma re mo ta e pre sen ci al. No ca so das au las
pre sen ci ais, obe de ce rão às nor mas e ao
pro to co lo sa ni tá rio da Uni ver si da de e a au- 
to ri za ção do Co mi tê de Ope ra ções Emer- 
gen ci ais (COE-UF MA).

Isa bel Ibar ra ain da res sal ta que as au las
pre sen ci ais ocor re rão, ex cep ci o nal men te,
em al guns cur sos com me nos alu nos pa ra
obe de cer ao dis tan ci a men to so ci al. A mai- 
o ria dos cur sos tem pla ne ja do a ofer ta des- 
sas au las pre sen ci ais pa ra os me ses de no- 
vem bro ou de zem bro.

Ain da de acor do com a pró-rei to ra de
en si no, o co or de na dor do cur so de ve rá en- 
vi ar um me mo ran do pa ra a Su pe rin ten- 
dên cia de In fra es tru tu ra (SIN FRA), com
có pia pa ra a Rei to ria e a Pro en, in for man do
quan do se rão re a li za das as au las. Além dis- 
so, as au las de ve rão obe de cer ao pro to co lo
sa ni tá rio da Uni ver si da de:

Os es tá gi os tam bém po de rão ser ofer ta- 
dos no for ma to re mo to ou hí bri do. Isa bel
Ibar ra ain da des ta ca que o uso de la bo ra tó- 
ri os se gui rá o mes mo pro to co lo de fun ci o- 
na men to dos la bo ra tó ri os de pes qui sa que
es tão em fun ci o na men to. Além dis so, re co- 
men da-se que o pro fes sor gra ve as au las
prá ti cas e man te nha re ve za men to dos es- 
tu dan tes com a fi na li da de de ga ran tir o dis- 
tan ci a men to so ci al.

Ou tros cri mes

RESERVA DO ITAPIRACÓ

Suspeito de estupros seguidos é preso

O SUSPEITO DOS ABUSOS SEXUAIS FOI ENCAMINHADO PARA A CASA DA MULHER, NO JARACATI

A po lí cia con se guiu pren de um ho mem
sus pei to de es tu prar, no mí ni mo, três mu- 
lhe res na re gião da Re ser va do Ita pi ra có,
re gião me tro po li ta na de São Luís. 

Além do abu so se xu al, o ho mem ain da
rou ba va as ví ti mas e se mas tur ba va em via
pú bli ca.

De acor do com in for ma ções da de le ga- 
da Car la Si mo ne, res pon sá vel pe lo ca so,
ele foi cap tu ra do em sua re si dên cia, lo ca- 
li za da na Es tra da da Vi tó ria. O sus pei to ti- 
nha dois man da dos de pri são em aber to.

O sus pei to uti li za va uma fa ca pa ra ata- 
car as ví ti mas e as le va va pa ra um ma ta- 
gal, on de re a li za va os es tu pros. Ele rou ba- 
va os apa re lhos ce lu la res das ví ti mas, sen- 
do que foi pre so após ser ras tre a do o apa- 
re lho de uma das mu lhe res ata ca das. O
ce lu lar es ta va com ele no mo men to da
pri são.

O pri mei ro re la to de um abu so se xu al
co me ti do pe lo sus pei to foi em 2018,
quan do uma ví ti ma de nun ci ou o ca so.
Ho je, ela foi na Ca sa da Mu lher Bra si lei ra,
on de o ca so es tá sen do acom pa nha do, e
fez o re co nhe ci men to fa ci al do sus pei to.
Além dos três es tu pros con fir ma dos, exis- 
te a pos si bi li da de de ter mais cri mes na
Re gião do Ita pi ra có de sua au to ria.

O sus pei to de mons tra va ser uma pes- 
soa cal ma e tran qui la. Ele é ca sa do e fi- 
lhos, Ele tra ba lha co mo aju dan te de pe- 
drei ro. Após a pri são, a po lí cia aguar da
que ou tras ví ti mas pos sam fa zer o re co- 
nhe ci men to de le.

Após os pro ce di men tos de pra xe, o sus- 
pei to de ve ser en ca mi nha do pa ra o sis te- 
ma pe ni ten ciá rio de São Luís, on de es ta rá
à dis po si ção da Jus ti ça.

São Luís, quinta-feira, 17 de setembro de 2020
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Nova ação do Serasa Limpa Nome permite quitar dívidas pela metade do valor. Desta
vez, podem beneficiar 20 milhões de brasileiros negativados ou com dívidas atrasadas

1º Pas so

2º Pas so

3º Pas so

4º Pas so

Aten di men to di gi tal

Aten di men to pre sen ci al

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Veja como limpar o
nome passo a passo

O
Se ra sa Lim pa No me, mai or
pla ta for ma de re ne go ci a ção
de dí vi das do Bra sil, aca ba
de di vul gar mais uma gran- 

de opor tu ni da de pa ra quem quer se
li vrar das dí vi das. Em uma ação con- 
jun ta com os par cei ros Ati vos S.A. e
Recovery, os con su mi do res que ti ve- 
rem dé bi tos com am bas po de rão ga- 
nhar 50% de des con to – ou mais.

A ini ci a ti va con tem pla dí vi das, que,
em sua mai o ria, são dos seg men tos fi- 
nan cei ros, co mer ci ais e de ser vi ços
(lo jas, car tões de cré di to, che que es- 
pe ci al, em prés ti mos e con tas). Va le
lem brar que ape nas no mês de agos to,
a pla ta for ma foi res pon sá vel por ne- 
go ci ar mais de 2.9 mi lhões de dí vi das
de R$ 200 a R$ 1.000 por ape nas R$
100.

Se gun do Lu cas Lo pes, di re tor do
Se ra sa Lim pa No me, a ação vi sa aju- 
dar ain da mais bra si lei ros a se li vra- 
rem das dí vi das. “Te mos es tu da do o
per fil dos con su mi do res e o com por- 
ta men to de les em re la ção às opor tu- 
ni da des de pa ga men to de dí vi das, pa- 
ra cri ar sem pre no vas op ções que au- 
xi li em a po pu la ção a lim par seu no me
nes te mo men to de pan de mia, e re to- 
mar o con su mo e o cré di to. Com a
aju da dos nos sos par cei ros, se gui mos
na mis são de ofer tar con di ções im- 
per dí veis de ne go ci a ção e sa be mos
que is so faz mui ta di fe ren ça na vi da
de tan tos bra si lei ros”, afir ma Lo pes.

Pa ra que o con su mi dor pos sa apro- 
vei tar a ini ci a ti va, bas ta aces sar a pla- 
ta for ma do Se ra sa Lim pa No me e ve ri- 
fi car se pos sui al gu ma dí vi da em seu
CPF; se hou ver al gu ma que se ja da
Ati vos S/A ou da Recovery, apa re ce rá

au to ma ti ca men te.
Pa ra as se gu rar uma jor na da di gi tal

sim ples e se gu ra, além de evi tar que
os usuá ri os cai am em gol pes que le- 
vam o no me da em pre sa, a Se ra sa cri- 
ou um ro tei ro prá ti co pa ra que os
con su mi do res pos sam apro vei tar a
opor tu ni da de:

Aces sar o si te www.se ra sa.com.br
ou bai xar o apli ca ti vo no ce lu lar; di gi- 
tar o CPF e pre en cher um bre ve ca- 
das tro. Com is so, é pos sí vel usar os
ser vi ços com a ga ran tia de que só vo cê
tem aces so aos seus da dos. O con su- 
mi dor tam bém po de re gu la ri zar dé bi- 
tos fi nan cei ros pe lo What sApp, atra- 
vés do nú me ro: (11) 98870-7025.

Ao en trar na pla ta for ma, to das as
in for ma ções fi nan cei ras do con su mi- 
dor já apa re ce rão na te la, de vi da men- 
te ex pli ca das, in cluin do as dí vi das
que ti ver. Se qui ser co nhe cer as con di- 
ções ofe re ci das pa ra pa ga men to, bas- 
ta cli car pa ra ser di re ci o na do até uma
no va pá gi na, on de se rão apre sen ta- 
das as mais va ri a das op ções pa ra re- 
ne go ci ar ca da dé bi to.

De pois que vo cê es co lher uma das
op ções de va lor, é só es co lher se vai
ser à vis ta ou em par ce las, e a me lhor
da ta de ven ci men to.

A pla ta for ma da Se ra sa ge ra um ou
mais bo le tos, de pen den do da for ma
de pa ga men to es co lhi da, já com a da-
ta de ven ci men to es co lhi da. 

Com o bo le to o con su mi dor po de
op tar em pa gar pe lo apli ca ti vo do
ban co em que ti ver con ta, que con se- 
gue ler o ar qui vo di re ta men te do
com pu ta dor, ou en tão im pri mir a via
e pa gar na agên cia ou nas ca sas lo té ri-
cas.

Va le lem brar que, se guin do as re co-
men da ções das au to ri da des de saú de,
as agên ci as da Se ra sa, que for ne cem
aten di men to pre sen ci al, per ma ne- 
cem fe cha das. Po rém, além do si te do
Se ra sa Lim pa No me e do app da Se ra- 
sa, o con su mi dor tam bém po de re gu-
la ri zar seus dé bi tos fi nan cei ros pe lo
What sapp, atra vés do nú me ro: (11)
99575-2096. To dos es ses ca nais con- 
tam com as mes mas con di ções de re- 
ne go ci a ção.

Já pa ra quem não ti ver co mo uti li- 
zar a in ter net, a op ção é se di ri gir até
uma das 7.000 agên ci as do Cor rei os
em to do o país, que es tão ofe re cen do
os ser vi ços da Se ra sa, in cluin do a re- 
ne go ci a ção de dí vi das com as mes- 
mas con di ções e fa ci li da des en con- 
tra das nos ca nais di gi tais da em pre sa.

RESGATE DE INADIMPLENTES

SPC Brasil abre nova funcionalidade em São Luís
A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas 

(CDL) São Luís es tá dis po ni bi li zan do 
a seus as so ci a dos a opor tu ni da de de 
uti li za rem gra tui ta men te até o dia 30 
de se tem bro, uma no va fun ci o na li da- 
de do SPC Bra sil, adap ta da às exi gên- 
ci as da Lei Ge ral de Pro te ção de Da dos 
(LGPD).

O SPC Bra sil es tá ope ra ci o na li zan- 
do mu dan ças no tra ta men to das in- 
for ma ções ca das trais dos do cu men- 
tos de sua ba se. Com is so, a for ma co- 
mo os da dos são exi bi dos nas con sul- 
tas fei tas pe los as so ci a dos à CDL foi 
re for mu la da, e os lo jis tas pre ci sam in- 
cor po rar es sa no va re a li da de ao co ti- 
di a no de su as em pre sas.

Pa ra fa ci li tar a adap ta ção de seus 
as so ci a dos, a CDL es tá dan do su por te 
às em pre sas no que se re fe re ao ma ne- 
jo das in for ma ções, e dis po ni bi li zou 
al guns da dos adi ci o nais, que po dem 
ser con sul ta dos gra tui ta men te até o 
fi nal do mês.

O ge ren te Co mer ci al da CDL, Ma ri- 
nil son Cu trim, ex pli ca que são da dos 
que po dem apoi ar os lo jis tas nas 
ações de ven das e res ga te de ina dim- 
plen tes. “Com es sas in for ma ções qua-

A CDL SÃO LUÍS ESTÁ OFERECENDO GRATUIDADE EM SERVIÇO DO SPC BRASIL

li fi ca das é pos sí vel aci o nar cli en tes 
an ti gos, co brar com mais efi ci ên cia e 
até evi tar frau des, che can do da dos 
com ple men ta res de um cli en te na 
con ces são de cré di to”, diz.

O SPC Bra sil é o mai or ban co de da- 
dos so bre cré di to da Amé ri ca La ti na, 

que con cen tra in for ma ções so bre 
adim plên cia, ina dim plên cia, che ques 
sem fun dos, pro tes tos em car tó ri os e 
vá ri as ou tras con di ções que per mi- 
tam aos lo jis tas co nhe cer o per fil de 
con su mo e ava li ar os ris cos e po ten ci- 
a li da des dos seus cli en tes.

VILA EMBRATEL

PMs fazem surpresa para criança em São Luís
Na úl ti ma ter ça-fei ra (15), por vol ta

das 16h30, na Vi la Em bra tel, uma vi a- 
tu ra foi con tac ta da com uma ocor rên- 
cia um pou co di fe ren te. Tra ta va-se da
Do na Ja ni e le, mãe do pe que no Ben ja- 
mim. Ja ni e le pe dia que, se pos sí vel,
uma vi a tu ra se fi zes se pre sen te no
ani ver sá rio do fi lho Ben ja mim, uma
cri an ça PcD, que é fã da Po lí cia Mi li- 
tar. Ao re ce ber o cha ma do, o ca bo Fá- 
bio e o sol da do Ga bri el, que fa zi am
ron das pe la área, aten de ram pron ta-
men te ao pe di do, fo ram até a fes ta e
fi ze ram a ale gria de Ben ja mim.

Quem foi Ne gro Cos me

Mor te

17 DE SE TEM BRO

Ma ra nhão
co me mo ra o dia
do Ne gro Cos me

Des de 2016, foi san ci o na da a lei nº 10.524/2016 que
ins ti tui o dia 17 de se tem bro co mo da ta co me mo ra ti va
em ho me na gem a Cos me Ben to das Cha gas, o Ne gro
Cos me, lí der da Ba lai a da, re be lião ocor ri da no Ma ra- 
nhão e Pi auí en tre 1838 a 1841.

A ini ci a ti va de ins ti tuir uma da ta co me mo ra ti va vi sa
exal tar a per so na gem his tó ri ca Ne gro Cos me, que li de- 
rou es cra vos de vá ri as fa zen das às mar gens do Rio Ita pe- 
cu ru e fi cou co nhe ci do co mo Im pe ra dor da Li ber da de.

Além do dia 17 de se tem bro, Ne gro Cos me, tam bém,
foi ho me na ge a do pe lo Go ver no do Es ta do com uma
pra ça que le va seu no me no bair ro Fé em Deus e com a
pla ta for ma Ne gro Cos me, uma fer ra men ta que ofe re ce
pe la in ter net a cons tru ção de co nhe ci men tos em di ver- 
sas áre as.

Cos me foi pi o nei ro em in cen ti var a edu ca ção em um
qui lom bo, cri an do em La goa Ama re la uma es co la pa ra
que os ne gros pu des sem apren der a ler e es cre ver, o que
na que la épo ca foi um fei to no tá vel, ten do em vis ta que
so men te os mais abas ta dos usu fruíam des se di rei to.

Ne gro Cos me foi con de na do por li de rar mais de três
mil es cra vos nu ma das mais im por tan tes lu tas pe la re- 
sis tên cia do po vo ne gro no Ma ra nhão e no Bra sil.

Cos me Ben to das Cha gas, nas ci do em So bral (CE),
en tre 1800 e 1802, tam bém co nhe ci do co mo Ne gro Cos- 
me, foi um lí der qui lom bo la bra si lei ro.

Em 1830, já al for ri a do, foi pre so em São Luís, no Ma- 
ra nhão, por ter as sas si na do Fran cis co Rai mun do Ri bei- 
ro. Fu giu da pri são e, após um pe río do em que pou co se
sa be so bre sua vi da, se tor na lí der de qui lom bos.

Em de zem bro de 1838, o mo vi men to co nhe ci do co- 
mo Ba lai a da eclo diu no Ma ra nhão a par tir da in va são da
ca deia da Vi la da Man ga por Rai mun do Go mes. Com a
re pres são efe tu a da por Luís Al ves de Li ma e Sil va, a re- 
sis tên cia só pô de ser man ti da com o apoio mi li tar de
Cos me Ben to e seus mais de três mil co man da dos à re- 
vol ta.

Cos me ado tou o tí tu lo de “Dom Cos me Ben to das
Cha gas, Tu tor e Im pe ra dor da Li ber da de Bem-Te-Vi” e
fun dou na fa zen da To can gui ra, em La goa Ama re la, o
mai or qui lom bo da his tó ria do Ma ra nhão.

Com a pri são de Cos me Ben to, da va-se fim a Ba lai a- 
da. Seu pro ces so foi aber to em mar ço de 1841, ar ras tan- 
do-se por mais de um ano. Le va do a jú ri em um tri bu nal
na vi la e ca be ça de co mar ca do Ita pe cu ru Mi rim, o jul ga- 
men to fo ra re a li za do ape nas em 5 de abril de 1842, sen- 
ten ci a do com a pe na ca pi tal, con de na do à for ca.

Exe cu ta do na Pra ça do Mer ca do, em fren te a Ca deia
Pú bli ca de Ita pe cu ru, ho je Ca sa da Cul tu ra Pro fes sor
João Sil vei ra, em se tem bro de 1842, Cos me, gran de lí der
dos qui lom bo las, vi rou um sím bo lo da lu ta con tra a es- 
cra vi dão, fi can do co nhe ci do pe la re gião co mo o Zum bi
ma ra nhen se.

No li vro “O ca ti vei ro”, do au tor João Dunshee de
Abran ches Mou ra, en con tram-se re la tos e do cu men tos
sig ni fi ca ti vos so bre a so ci e da de ma ra nhen se do sé cu lo
XIX.

Den tre eles, uma car ta de sua avó, Mar ta Alon so Al va- 
rez de Cas tro Abran ches, ao ma ri do, Gar cia de Abran- 
ches, que se en con tra va em Por tu gal, na qual ela dis cor- 
re so bre a pa ci fi ca ção, a anis tia e, prin ci pal men te, co mo
a pri são de Cos me Ben to deu fim à Ba lai a da.

São Luís, quinta-feira, 17 de setembro de 2020
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O Moto Club está garantido na final do Campeonato Estadual e pede adiamento dos
jogos por conta da disputa a Série D do Brasileiro deste ano

MOTO CLUB

Dejair arma estratégia
para encarar maratona
NERES PINTO

M
ui tos jo gos,  vi a gens de 
lon ga du ra ção e pou co 
tem po pa ra trei nar. Es tes 
são, ago ra, os de sa fi os do 

Mo to Club no Es ta du al e na Sé rie D do 
Bra si lei ro. A ma ra to na te rá que ser en- 
fren ta da com cal ma e in te li gên cia pa- 
ra que os ob je ti vos se jam al can ça dos. 
É o que en ten de o téc ni co De jair Fer- 
rei ra, dis pos to a en ca rar a si tu a ção 
num tra ba lho em con jun to com a co- 
mis são téc ni ca ru bro-ne gra. “Va mos 
ter que sen tar com a co mis são téc ni ca 
e con ver sar di rei ti nho so bre qual nos- 
sa me lhor es tra té gia e o pla ne ja men- 
to, ha ja vis to que te mos mui tos jo gos, 
co me çan do com o de do min go em 
Bo a vis ta, Ro rai ma, con tra o Ba ré, pri- 
mei ra ro da da da Sé rie D, e em se gui da 
es tá pre vis ta pa ra quar ta-fei ra a pri- 
mei ra par ti da da fi nal do Ma ra nhen- 
se. Não é fá cil es sa si tu a ção, mas va- 
mos lu tar pe los nos sos ob je ti vos”, de- 
cla rou o téc ni co, à re por ta gem de O 
Im par ci al.

O Mo to es tá ga ran ti do na fi nal do 
Cam pe o na to, tem va ga na Co pa do 
Bra sil 2021 e na pré-Co pa do Nor des- 
te, mas De jair Fer rei ra quer mui to 
mais. Sua me ta é con quis tar o tí tu lo 
es ta du al, que con si de ra mui to im por- 
tan te na sua car rei ra pro fis si o nal. 
Além dis so, ele quer le var o Pa pão à 
Sé rie C do Bra si lei ro, on de es treia fo ra 
de ca sa e en ca ra um ad ver sá rio bas- 
tan te mo ti va do por ter eli mi na do o 
Ypiranga-AP na fa se pre li mi nar da 
com pe ti ção. Por is so, a união do gru- 
po é con si de ra da co mo fa tor mui to 
im por tan te.

“Va mos con ver sar tam bém com os 
atle tas. Acho que é ho ra da gen te se

Al te ra ções nas da tas

Adi a men to

O MOTO TEM MARATONA DE JOGOS  E A COMISSÃO TÉCNICA FAZ PLANEJAMENTO

unir,  po der nos for ta le cer mos ain da 
mais, até por que além do Bra si lei ro da 
Sé rie D,  te mos a de ci são do Es ta du al 
on de o nos so ob je ti vo é a con quis ta 
do tí tu lo”, con cluiu.

Quan to ao ti me que vai vi a jar pa ra 
o ter ri tó rio ro rai men se no fim de se- 
ma na, ain da não ha via, no iní cio da 
tar de pas sa da, uma de fi ni ção do téc- 
ni co do Mo to so bre o lan ça men to de 
um mis tão ou for ça to tal.

Com o ob je ti vo de “pre ser var o in- 
ter va lo re gu la men tar en tre as par ti das 
do Mo to Club”, a Con fe de ra ção Bra si- 
lei ra de Fu te bol (CBF) fez no vas al te- 
ra ções na ta be la de jo gos do Ru bro-
Ne gro na Sé rie D do Bra si lei ro.  A ade- 
qua ção da ta be la é con sequên cia   da 
par ti ci pa ção do ti me no Cam pe o na to 
Ma ra nhen se. O jo go do dia 27 de se- 
tem bro, no Cas te lão, con tra o Si nop-
MT, foi trans fe ri do pa ra quin ta-fei ra 
(8 de ou tu bro, às 20h), no Nho zi nho 

San tos, lo cal de to das as par ti das do 
clu be, ago ra. Tam bém foi al te ra da a 
da ta da par ti da con tra o Rí ver-Pi, que 
pas sou do dia 4 de ou tu bro pa ra 3 (sá-
ba do, 19h) do mes mo mês, por tan to, 
an te ci pa ção em um dia.

Es tá man ti da a da ta do jo go Mo to x 
São  Rai mun do-RR,  14 de ou tu bro 
(quar ta-fei ra), sain do do Cas te lão pa- 
ra o Es tá dio Nho zi nho San tos. No dia 
11 de ou tu bro, do min go, o Mo to vai a 
São Ma teus en fren tar o Ju ven tu de, às 
15h30. Es te con fron to es ta va ini ci al-
men te pro gra ma do pa ra 10/10 (sá ba- 
do, 16h).

A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te-
bol es tá ana li san do um pe di do do 
Mo to Club pa ra adi a men to do jo go da 
pró xi ma quar ta-fei ra (23) se ja trans fe- 
ri da pa ra quin ta-fei ra (24).

Mo ti vo: a de le ga ção do Ru bro-Ne- 
gro tem che ga da de Bo a vis ta-RR na 
ter ça-fei ra (22) por vol ta do meio dia.

ELEIÇÕES

FMF vai debater o esporte com candidatos

Co nhe cer as pro pos tas dos can di- 
da tos às pró xi mas elei ções mu ni ci- 
pais é o ob je ti vo da Fe de ra ção Ma ra- 
nhen se de Fu te bol (FM),  que anun cia
a re a li za ção de um ci clo de en tre vis tas
com os can di da tos de São Luís e das
ci da des que são se de de clu bes par ti- 
ci pan tes de com pe ti ções da en ti da de.

In ti tu la do “De ba ten do o Es por te”, 
o de ba te pre ten de re a li zar en tre vis tas,
com du ra ção de até 15 mi nu tos pa ra
ca da can di da to. O pre si den te da FMF,
Antô nio Amé ri co, des ta ca a im por- 
tân cia dos de ba tes.  “O es por te, em es- 
pe cí fi co o fu te bol, pre ci sa de po lí ti cas
pú bli cas cla ras por par te das fu tu ras
ad mi nis tra ções mu ni ci pais. Bus ca- 
mos, com es sa ini ci a ti va, co nhe cer,

de ba ter e pro por ações que irão fo- 
men tar ain da mais o es por te em nos- 
sos mu ni cí pi os”,  de cla ra.

Hans Ni na, vi ce de Com pe ti ções da
Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol,
res pon sá vel pe la or ga ni za ção do pro- 
je to, in for ma que nos pró xi mos di as
as as ses so ri as dos can di da tos se rão
pro cu ra das pa ra o agen da men to das
en tre vis tas. “O for ma to pre vê a pre- 
sen ça do can di da to e de re pre sen tan- 
tes de Fe de ra ções de ou tras mo da li- 
da des tam bém. Que re mos pro mo ver
o de ba te do fu te bol, mas tam bém do
es por te em ge ral. To da a so ci e da de
tem in te res se nes sa pau ta. A ideia é
en tre vis tar to dos os can di da tos”.

As en tre vis tas te rão vei cu la ção no

ca nal da Fe de ra ção Ma ra nhen se de
Fu te bol no Youtube e no per fil do Ins- 
tra gram. As da tas e a sequên cia dos
can di da tos se rão di vul ga das pos te ri-
or men te.

Es ta é a pri mei ra vez que a FMF
pro mo ve es se ti po de en con tro. As
pro pos tas apre sen ta das pe los can di- 
da tos se rão co bra das dos elei tos ao
lon go dos man da tos. Hans Ni na dei xa
bem cla ro, no en tan to, que o de ba te
não tem fins po lí ti cos, até por que a
en ti da de não se apre sen ta rá co mo
apoi a do ra de ne nhum can di da to. Por
is so, as dis cus sões são in tei ra men te
de mo crá ti ca, daí uti li zar o mes mo
tem po dis po ní vel pa ra to dos os par ti- 
ci pan tes. (N.P)

EQUADOR

Fla volta à Libertadores
e já disputa a liderança

O ÚLTIMO JOGO NA LIBERTADORES FOI CONTRA O BARCELONA

“O cam peão es tá on” na Li ber ta do res. O Fla men go
de sem bar cou na ma dru ga da de on tem, quar ta-fei ra
(16), em Qui to, no Equa dor. O ti me de Do me en ca ra o
In de pen di en te Del Val le e os 2.850m de al tu ra, ho je,
quin ta-fei ra, às 21h, no es tá dio Ca sa blan ca, pe la ter cei- 
ra ro da da do Gru po A.

No Equa dor, on de o Fla men go per ma ne ce até ter ça-
fei ra, quan do vi si ta o Bar ce lo na, em Guayaquil, o fu so-
ho rá rio é de du as ho ras a me nos do que em Bra sí lia.

Se rá a pri mei ra ex pe ri ên cia do es pa nhol na al ti tu de e
já va le a li de ran ça da cha ve. Fla men go e Del Val le têm
seis pon tos, mas os equa to ri a nos le vam van ta gem no
sal do de gols: 6 a 4. Bar ce lo na e Ju ni or de Bar ran quil la,
que me dem for ças tam bém ho je, às 23h, em Guayaquil,
es tão ze ra dos.

Domènec Tor rent foi pa ra o Equa dor com pra ti ca- 
men te to do elen co. Ape nas Di e go Al ves, que se re cu pe ra
de Co vid, João Lu cas, Pe dro Ro cha e o jo vem Pe pê fi ca- 
ram no Bra sil. A no vi da de na de le ga ção com 25 jo ga do- 
res é o jo vem vo lan te Go mes, de 19 anos.

Pa ra par ti da no es tá dio da LDU, Do me te rá Bru no
Hen ri que à dis po si ção. O cra que da úl ti ma edi ção da Li- 
ber ta do res foi des fal que con tra Bahia, For ta le za, Flu mi- 
nen se e Ce a rá por con ta de uma le são no jo e lho di rei to.

Co mo de há bi to, Do me não deu in dí ci os do ti me que
man da rá pa ra cam po, mas a ten dên cia é que o Fla men- 
go co me ce com Cé sar, Is la, Ro dri go Caio, Léo Pe rei ra
(Gus ta vo Hen ri que) e Fi li pe Luís; Wil li an Arão e Thi a go
Maia (Ger son); Éver ton Ri bei ro, Ar ras ca e ta e Bru no
Hen ri que (Di e go); Ga bi gol.

A úl ti ma par ti da do Fla men go na Li ber ta do res foi dis- 
pu ta da em 11 de mar ço, com vi tó ria por 3 a 0 so bre o
Bar ce lo na de Guayaquil, no Ma ra ca nã. Gus ta vo Hen ri- 
que, Ga bi gol e Bru no Hen ri que fi ze ram os gols. Des de
en tão, o Ru bro-Ne gro não en trou mais em cam po com o
apoio do tor ce dor na ar qui ban ca da.

VITÓRIA

Nadal retorna ao
circuito do tênis

RAFAEL NADAL VENCEU O TAMBÉM ESPANHOU PABLO BUSTA

Nú me ro 2 do mun do, Ra fa el Na dal es co lheu o Mas- 
ters 1000 de Ro ma, na Itá lia, pa ra mar car seu re tor no às
qua dras des de a pa ra li sa ção dos tor nei os por cau sa da
pan de mia do co ro na ví rus. On tem, o es pa nhol ven ceu o
con ter râ neo Pa blo Car reño Bus ta (18º no ran king da
ATP ) por 2 sets a 0, du plo 6/1, em 1h14min de jo go. O
pró xi mo ad ver sá rio de Ra fa sai rá do du e lo do ca na den se
Mi los Ra o nic con tra o sér vio Du san La jo vic.

O do no de 12 tí tu los de Ro land Gar ros se mos trou
bas tan te em pol ga do com a vol ta às com pe ti ções. O te- 
nis ta con tou em su as re des so ci ais que en tra ria em qua- 
dra com um tê nis de se nha do por Ti ger Wo ods, gran de
no me do gol fe.

Se al guém pen sou que o tem po pa ra do se ria um obs- 
tá cu lo pa ra ele, pen sou er ra do. Após ver seu ser vi ço
ame a ça do no 1º ga me da par ti da, e ter uma chan ce de
que bra no 2º, Na dal não des per di çou as opor tu ni da de
se guin tes, e que brou o sa que de Pa blo Car reño Bus ta no
4º e 6º ga mes da par ti da, e fe chou o pri mei ro set – com
ace – em 6/1.

En fren tan do Na dal no pi so de mais su ces so de sua
car rei ra, o sai bro, Car reño Bus ta te ve seu sa que que bra- 
do no 3º,5º e 7º ga mes do se gun do set. O ad ver sá rio de
Na dal deu de pre sen te pa ra ele o úl ti mo pon to da par ti- 
da ao man dar a bo la na re de. Ra fa el Na dal ga nhou 80%
dos pon tos dis pu ta dos com o seu se gun do ser vi ço e fe- 
chou a par ti da com 20 bo las ven ce do ras.

A úl ti ma dis pu ta de Na dal ti nha si do no ATP 500 de
Aca pul co, no Mé xi co, quan do ven ceu o tor neio con tra o
nor te-ame ri ca no Taylor Frit. A com pe ti ção em Ro ma se- 
rá uma das pre pa ra tó ri as pa ra Ro land Gar ros, o Grand
Slam dis pu ta do no sai bro, e que, nes te ano, se rá jo ga do
a par tir do dia 27 de se tem bro. Em Ro land Gar ros, Na dal
já foi cam peão 12 ve zes e bus ca rá o 13º tro féu.

São Luís, quinta-feira, 17 de setembro de 2020
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Após ter vencido a covid-19, o cantor e compositor que foi reconhecido como Mestre da
Cultura Popular está produzindo novo trabalho e divulgando o Boi de Perizes de Cima

Boi de Pe ri zes de Ci ma

MÚSICA

A nova fase musical do
cantor Ribão Doludo
SAMARTONY MARTINS

O
can tor e com po si tor, Jo sé de 
Ri ba mar de Je sus Pe rei ra, 
co nhe ci do ca ri nho sa men te 
na ce na ar tís ti ca de São Luís 

co mo Ri bão Do lu do es tá de vol ta às 
su as pro du ções mu si cais. O ar tis ta 
que con traiu o no vo co ro na ví rus (co- 
vid-19) e ven ceu a do en ça es tá cheio 
de pro je tos cul tu rais que fo ram ide a li- 
za dos an tes e du ran te o pe río do de 
qua ren te na da pan de mia.

Ri bão Do lu do que re cen te men te 
re ce beu o tí tu lo de Mes tre de Cul tu ra, 
na ca te go ria Mú si ca Po pu lar Ma ra- 
nhen se, con ti nua com a sua car rei ra 
ar tís ti ca com pon do e pro du zin do 
mú si cas no vas. O can tor que é fi gu ra 
pre sen te no car na val ma ra nhen se, re- 
ve lou a O Im par ci al que já te ve pas sa- 
gem pe la Es co la de Sam ba Man guei ra 
do João Pau lo, Es co la de Sam ba Uni- 
dos da Cam boa, Flor do Sam ba, Fa ve- 
la do Sam ba, Uni dos do São Cris tó vão 
e Im pé rio Ser ra no. Atu al men te o ar- 
tis ta es tá na Es co la de Sam ba Uni dos 
de Fá ti ma on de é pre si den te da es co la 
de sam ba, além de ser um dos com po- 
si to res e “pu xa dor ofi ci al” da agre mi a- 
ção. “Fi co mui to fe liz de ter pas sa do 
por to das es tas es co las de sam ba de 
São Luís on de em de ter mi na do mo- 
men to con fi a ram a mim a de fe sa do 
tí tu lo em ques tão por do meu can to, 
da mi nha voz, da per for man ce de ca- 
da uma de las du ran te os des fi les. Fa- 
zer par te do car na val ma ra nhen se é 
uma gran de hon ra pa ra mim, pois o

CANTOR RIBÃO DO OLODUM ESTÁ EM ESTÚDIO GRAVANDO NOVAS COMPOSIÇÕES 

nos so car na val, tem tra di ção e tem 
uma ri ca his tó ria que es tá sen do es- 
que ci da e tem que ser res ga ta da. Pre- 
ci sa mos de um olhar mais sen sí vel 
por par te do po der pú bli co pa ra que a 
gen te pos sa con ti nu ar fa zer a nos sa 
mis são que é le var a ale gria pa ra as 
pes so as”, res sal tou Ri bão Do lo du.

No mun do do sam ba tem dois re- 
cor des con quis ta do co mo o úni co 

can tor de sam ba en re do que con du- 
ziu du as es co las em um mes mo des fi-
le.  Um dos mo men tos mais mar can-
tes de sua car rei ra ar tís ti ca foi quan do 
Ri bão Do lu do pas sou 2h30 na pas sa-
re la can tan do sam ba en re do da Flor 
do Sam ba em 1984 aon de sa grou-se 
cam peão no des fi le na Pra ça De o do- 
ro, Cen tro de São Luís.

Compositor está na expectativa para o carnaval 2021

RIBÃO DOLODU QUE É “PUXADOR” DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE FÁTIMA, CANTOU  ESTE ANO,  A HISTÓRIA DO BAIRRO DO ANIL

Ri bao tem co mo mú si ca gra va da e
re co nhe ci da, “Pi er rot do Mar”, “Co- 
que tel de ma ris co”, pa go de que par ti- 
ci pou do Fes ti val de Sam ba do Jor nal
Pe que no, na Ca te go ria Bre ga, além de
seu mai or su ces so “ Xi ri zal do Os car
Fro ta”, mú si ca que faz re fe rên cia ao
mai or “in fer ni nho” ain da em ati vi da- 
de no Cen tro His tó ri co de São Luís.

Com uma lon ga tra je tó ria mu si cal,
o can tor con ta com oi to CD’s gra va- 
dos, sen do que o pri mei ro CD foi “Na
asa do ven to” aon de o tra ba lho tem
co mo des ta que a gra va ção da mú si ca
do po e ta João do Va le.  “Co mo can tor e
com po si tor, e ho je Mes tre de Cul tu ra,
ja mais per de rei a mi nha ma ra nhen si- 
da de. Vou sem pre can tar coi sas re la ci- 
o na das à nos sa ter ra, pois pre ci sa mos
va lo ri zar a nos sa ri ca cul tu ra pa ra que
não caia no es que ci men to. Es se tí tu lo
de Mes tre de Cul tu ra, é um re co nhe ci- 
men to que não per ten ce só a mim e
sim a to dos os ma ra nhen ses. Eu sou
ape nas mais um re pre sen tan te de
nos sa cul tu ra que lu ta por seu for ta le- 
ci men to e res pei to. O sen ti men to que
car re go ho je co mi go é o de gra ti dão a
to dos que sem pre apoi a ram as nos sas

ini ci a ti vas, e prin ci pal men te a Deus
que eu agra de ço por to das as con- 
quis tas que nós con se gui mos até
aqui”, acres cen tou Ri bão Do lu do.

Tris te com o pos sí vel adi a men to do
car na val em 2021 por con ta da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus (co vid-19),
Ri bão Do lu do lem brou que a Es co la
de Sam ba Uni dos de Fá ti ma le vou pa- 
ra ave ni da no ano pas sa do o en re do
“O me ni no rei e a sa ga de um guer rei- 
ro de Ogum – Pai Air ton da Li ber da- 
de”, que con tou na pas sa re la do sam- 
ba do Anel Viá rio a his tó ria de vi da de
Air ton Gou veia, um dos mais tra di ci o- 
nais pais de san to de São Luís. E em
2020, es co la do Bair ro de Fá ti ma con- 
tou  a his tó ria do tra di ci o nal bair ro do
Anil, mos tran do na ave ni da su as me- 
ta mor fo ses vi vi das e a veia tra ba lha- 
do ra com des ta ques pa ra fá bri cas e
to do seu pro gres so, além da re li gi o si- 
da de com des ta que pa ra os fes te jos de
Nos sa Se nho ra da Con cei ção e São Se- 
bas tião que foi pon to de emo ção. A
es co la tam bém abor dou em seu des fi- 
le o es pa ço pa ra ar te co mo ci ne ma e
po e sia. “Va mos aguar dar as ori en ta- 
ções das au to ri da des na área da saú de

de ter mi na rem quais os pro ce di men- 
tos que se rão ado ta dos. Es ta mos na
ex pec ta ti va, mas so mos cons ci en tes
que a vi da é mais im por tan te e que te- 
mos ser res pon sá veis”, acres cen tou o
com po si tor.

O can tor e com po si tor tam bém es- 
tá di vul gan do o ca nal do Youtube do
Boi de Pe ri zes de Ci ma Ofi ci al, no qual
é can ta dor prin ci pal.  O gru po fol cló- 
ri co con ta com 40 anos de exis tên cia e
tem fei to li ves que es tão sen do trans- 
mi ti das no ca nal do Youtube, nas re- 
des so ci ais e pe la TV Ro sá rio, ca nal
40.1. A brin ca dei ra tem co mo can ta- 
dor, além de Ri bão D’Oludô, o can tor
Pau lo Ro ber to com quem di vi de a res- 
pon sa bi li da de das apre sen ta ções das
to a das nos ar rai ais du ran te o pe río do
ju ni no. “Es ta mos re a li zan do li ves pa ra
ho me na ge ar a prin ci pal ma ni fes ta ção
cul tu ral do es ta do que foi re co nhe ci- 
do com o tí tu lo de Pa trimô nio Cul tu- 
ral Ima te ri al da Hu ma ni da de, no ano
pas sa do. A cul tu ra do Ma ra nhão me-
re ce o nos so res pei to”, dis se Ri bão
Do lu do. (SM)

So bre a Lei de In cen ti vo do Ma ra nhão

FESTIVAL DE CINEMA

Curta maranhense é
vencedor em São Paulo

PRODUÇÃO CONTOU COM A DIREÇÃO DE ALUNOS DA UFMA

O cur ta-me tra gem “Que ri da!” trou xe pa ra o Ma ra- 
nhão o prê mio de Me lhor Cur ta-Me tra gem na ca te go ria
pro fis si o nal no 4º Gua ru Fan tás ti co, em Gua ru lhos, São
Pau lo. O Fes ti val con tou 101 fil mes de to do o Bra sil com
a nar ra ti va de fil mes de ter ror e fan tás ti co, exi bi do pe lo
Youtube nos di as 1° e 31 de agos to 

A pre mi a ção ocor reu na noi te do úl ti mo do min- 
go(13), com o fil me ar re ba tan do uma con ta gem de
1.646 li kes/vo tos e mais de 4 mil vi su a li za ções.

O fil me é di ri gi do por Ge o va ne

Ca mar go, ro tei ri za do por Bár ba ra

Liz e Lí via Li ma. 

A di re ção de Fo to gra fia é de Le an dro Va len te; a di re- 
ção de ar te, de Lí via Li ma; Pro du ção de Vi vi an Nu nes e
Som de Val do Ta va res e Kaio Li ma.

Gran de par te for ma da por es tu dan tes do cur so de Rá- 
dio e TV da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão cria (UF- 
MA). O cur ta-me tra gem foi gra va do em 2019, co mo pro- 
je to fi nal de uma dis ci pli na do cur so, ele é pro ta go ni za- 
do pe los ato res Ná dia D’Cás sia, Lú cia Reis e Adail ton Di- 
as e con ta a his tó ria de Ka ren, que após a che ga da da sua
avó, a sua vi da co me ça a vi rar de ca be ça pa ra bai xo e as
di ver gên ci as de ge ra ções fi cam ca da vez mais pre sen tes.

LEI DE INCENTIVO

Recebimento de projetos
vai até 10 de outubro

PROJETOS ENVIADOS PASSARÃO POR ANÁLISE CRITERIOSA

A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma) pu bli cou
por ta ria in for man do pra zo pa ra apre sen ta ção de pro je- 
tos cul tu rais pa ra o exer cí cio de 2020. Pe la nor ma, os so- 
li ci tan tes têm até o dia 10 de ou tu bro pa ra en tre ga rem
os pro je tos jun to à Co mis são de Aná li se de Pro je tos Cul- 
tu rais In cen ti va dos (Cap si). A Co mis são, por sua vez, te- 
rá pra zo mí ni mo de 30 di as pa ra aná li se dos pro je tos
cul tu rais apre sen ta dos.

A Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra é um ins tru- 
men to de fo men to e di fu são da pro du ção cul tu ral no Es- 
ta do, ins ti tuí do por meio da Lei 9.437, de 15 de agos to de
2011, que se des ti na ao fi nan ci a men to de pro je tos ar tís- 
ti cos e cul tu rais, por meio de re cur sos oriun dos da re- 
nún cia fis cal do ICMS (Im pos to so bre Cir cu la ção de
Mer ca do ri as e Ser vi ços) a par tir do fa tu ra men to da em- 
pre sa pa tro ci na do ra.

A Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra e Tu ris mo faz a in- 
ter me di a ção en tre pa tro ci na dor e in cen ti va do con tri- 
buin do pa ra di na mi zar o de sen vol vi men to cul tu ral do
es ta do. Os pro je tos que de man dam o in cen ti vo são ava- 
li a dos por uma co mis são téc ni ca que ana li sa as do cu- 
men ta ções com ba se nas nor mas que re gu la men tam a
Lei e pa râ me tros pa ra a con ces são do Cer ti fi ca do de Mé- 
ri to Cul tu ral – CMC. Com o Cer ti fi ca do em mãos, o pro- 
du tor ou a ins ti tui ção que en trou com o pro je to ga nha o
di rei to de cap tar re cur sos pe la Lei Es ta du al de In cen ti vo
à Cul tu ra jun to às em pre sas pa tro ci na do ras. As em pre- 
sas, por sua vez, além de te rem o be ne fí cio fis cal so bre o
va lor do in cen ti vo, for ta le cem sua ima gem ins ti tu ci o nal
apoi an do e cri an do con di ções pa ra o de sen vol vi men to
da cul tu ra no Es ta do. Po de en trar com pro je to qual quer
pes soa ju rí di ca, com pe lo me nos um ano de exis tên cia. 
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