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06H51 ................ 5.4M

13H11 ................ 0.8M

19H21 ................ 5.5M

Com uma extensa lista de decisões e projetos que acabam em recuo ou simples-
mente mudam de contexto, o mundo jurídico brasileiro recebeu com certo ceti-
cismo, a informação não oficial da batida do martelo do presidente Jair Bolsonaro 
pelo nome do desembargador federal do TRF-1 Kassio Nunes Marques para a vaga 
no STF, quando o ministro Celso de Mello se aposentar.

O homem do presidente 

Os motivos mais frequentes têm origem econômica, já que a maioria dos idosos são 
aposentados e familiares querem ou se apossar do cartão do benefício previdenciário
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Contos 
maranhenses  

em  programação 
virtual

Eleições EUA: O primeiro round da disputa Trump-Biden 
 

Polícia militar
 captura quadrilha
 de sequestradores 
que atuava na Ilha
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Homem cobrava 
para não expor fotos  
de imagens íntimas

CHANTAGEM

Prefeito  Edivaldo acompanha obras no 
bairros de  Matões Turu e Cohatrac

Desembargador
 do Piauí é indicado

 para o STF
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Órgão de combate ao 
trabalho infantil orientam

partidos e candidatos 
sobre proibições na 
campanha eleitoral 

ELEIÇÕES 2020 
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COVID-19
Banco Mundial 

quer vacina para 
países pobres 
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 Apresentações 
que contemplam 

categorias como artes 
cênicas, artes visuais, 
música e atividades 

infantis são veiculadas 
por meio do canal 

Centro Cultural Banco 
do Nordeste

Kassio Nunes, vice-presi-
dente do TRF-1, é a escolha do 
presidente. Nome surpreende, 
pois não tinha surgido nas lis-
tas de possíveis candidatos à 

vaga de Celso de Mello

Imunidade pode 
ser para todo tipo 

de coronavírus

Cinco dicas para melhorar a saúde mental dos idosos
PÁGINA 9

Homem que extorquia 
adolescente de 16 anos 

para não divulgar fotos ín-
timas é preso após na Ci-

dade Operária. PÁGINA 10 PÁGINA 3

No Matões Turu, a Prefeitura 
trabalha na implantação de 
5,5 km de drenagem profunda 
e no Cohatrac, na urbanização 
do canal; as ações vão 
garantir mais mobilidade 
urbana e qualidade de vida 
para a população
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Kassio Nunes, vice-presidente do TRF-1, é a escolha do presidente. Nome surpreende,
pois não tinha surgido nas listas de possíveis candidatos a vaga de Celso de Mello

Aná li se com lu pa

JUDICIÁRIO

Desembargador do
Piauí é indicado ao STF

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
afir mou, pa ra in ter lo cu to- 
res e al guns mi nis tros do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 

(STF), que vai in di car o de sem bar ga- 
dor Kas sio Nu nes, vi ce-pre si den te do 
Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral (TRF-1), 
pa ra ocu par a va ga do mi nis tro Cel so 
de Mel lo na Cor te. O no me do ma gis- 
tra do re pre sen tou uma sur pre sa, ten- 
do em vis ta que o mi nis tro da Jus ti ça, 
An dré Men don ça, era o fa vo ri to até 
en tão – ou tros no mes es pe cu la dos 
eram o do pro cu ra dor-ge ral da Re pú- 
bli ca, Au gus to Aras; do se cre tá rio-ge- 
ral da Pre si dên cia, Jor ge Oli vei ra; e o 
do ex-pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal 
de Jus ti ça, João Otá vio de No ro nha.

Kas sio foi ad vo ga do por 

15 anos, é pro fes sor de 

Di rei to e tem ex ten sa 

ati vi da de no meio 

aca dê mi co. Fa vo rá vel à 

pri são a par tir de 

con de na ção em 

se gun da ins tân cia, ele já 

de fen deu, no pas sa do, 

que o Po der Ju di ciá rio 

atue pa ra li mi tar ações

Pre o cu pa ção com eco lo gia

KASSIO NUNES É DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

do Exe cu ti vo que 

re pre sen tem 

ile ga li da des ou 

co lo quem em ris co 

di rei tos e ser vi ços 

pú bli cos.

O ma gis tra do é co nhe ci do por to- 
mar de ci sões em fa vor do meio am bi- 
en te, da fis ca li za ção con tra des ma ta- 
men tos e por de fen der o uso da in te li- 
gên cia ar ti fi ci al pa ra dar ce le ri da de às 
de ci sões ju di ci ais e de sa fo gar os tri- 
bu nais. Kas sio tam bém é um de fen sor 

das car rei ras da ma gis tra tu ra e, fre- 
quen te men te, fa la da ne ces si da de de 
au men tar o nú me ro de ser vi do res e 
ma gis tra dos nos tri bu nais, que es tão 
com ex ces so de pro ces sos.

Após a in di ca ção, Kas sio de ve pas- 
sar por sa ba ti na no Se na do. Ele pre ci- 
sa ter re pu ta ção ili ba da e no tá vel sa- 
ber ju rí di co pa ra con se guir ser al ça do 
à va ga no STF. Cel so de Mel lo dei xa o 
Tri bu nal em 13 de ou tu bro, e com ple-
ta 75 anos em no vem bro, ida de má xi-
ma pa ra per ma ne cer na Cor te. O ma-
gis tra do es tá no Su pre mo há 31 anos e 
foi in di ca do pe lo ex-pre si den te Jo sé 
Sarney.

Em 2021, mais uma va ga se abre no 
Su pre mo, des ta vez dei xa da pe lo mi- 
nis tro Mar co Au ré lio Mel lo. Ele tam- 
bém com ple ta rá 75 anos e se apo sen- 
ta rá com pul so ri a men te.

GUEDES

“Precatórios não vão bancar Renda Cidadã”

O MINISTRO DA ECONOMIA, PAULO GUEDES, AFIRMOU QUE O GOVERNO NÃO VAI USAR O DINHEIRO

O mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, afir mou que o go ver no não
vai usar o di nhei ro des ti na do ao pa ga- 
men to de pre ca tó ri os pa ra ban car a
cri a ção de um no vo pro gra ma so ci al,
o Ren da Ci da dã. Ele fa lou so bre o as- 
sun to em uma apa ri ção sur pre sa, na
apre sen ta ção do Ca ged, com o in tui to
de “fa zer um es cla re ci men to pa ra bai- 
xar o ba ru lho”. Gue des con fir mou que
o go ver no bra si lei ro es tá es tu dan do o
com por ta men to dos pre ca tó ri os, mas
não com o ob je ti vo de di re ci o nar es- 
ses re cur sos ao Ren da Ci da dã. Se gun- 
do o mi nis tro, o go ver no en ten de que
os pre ca tó ri os são “dí vi da lí qui da e
cer ta” e “vai pa gar tu do”. Ou se ja, não
vai dar ca lo te – re ceio que to mou con- 
ta do mer ca do de pois que o se na dor
Már cio Bit tar (MDB-AC) anun ci ou
que o or ça men to dos pre ca tó ri os po- 
de ria ser re ma ne ja do pa ra o Ren da Ci- 
da dã. Além dis so, o mi nis tro da Eco- 
no mia res sal tou que es se no vo pro- 
gra ma so ci al se rá uma po lí ti ca per- 
ma nen te e, por is so, não po de ser fi- 
nan ci a do por “pu xa di nhos”. “Co mo é
uma des pe sa per ma nen te, tem que
ser fi nan ci a do por uma re cei ta per- 
ma nen te. Não po de ser fi nan ci a do

por um pu xa di nho, por um ajus te.
Não é as sim que se fi nan cia o Ren da
Bra sil. É com re cei tas per ma nen tes”,
avi sou Pau lo Gue des.

Ele ad mi tiu, in clu si ve, que os pre- 
ca tó ri os não re pre sen tam uma saí da
ade qua da pa ra o im pas se or ça men tá- 
rio que en vol ve a cri a ção de um no vo
pro gra ma so ci al. “Não é re gu lar. Não é
uma fon te sau dá vel, lim pa, per ma- 
nen te, pre vi sí vel”, ava li ou.

Por con ta des se im pas se, Gue des
in di cou que a ques tão ain da es tá em
es tu do. “O se na dor faz os es tu dos de- 
les e nós es ta mos fa zen do os nos sos”,
avi sou. O mi nis tro, con tu do, vol tou a
de fen der a de sin de xa ção co mo uma
for ma de li be rar re cur sos e abrir uma
mar gem de ma no bra no Or ça men to.
Se gun do ele, es ta é a saí da pa ra en tre- 
gar a ges tão or ça men tá ria à clas se po- 
lí ti ca.

Ape sar de ga ran tir que o go ver no
vai pa gar to dos os pre ca tó ri os e não
vai usar es sa ver ba pa ra fi nan ci ar o
Ren da Ci da dã, Gue des ad mi tiu que o
Exe cu ti vo es tá ana li san do os pre ca tó- 
ri os com uma lu pa. Ele ale gou que

hou ve um cres ci men to ex plo si vo no
or ça men to des sas dí vi das e dis se que
o go ver no tem o di rei to de ana li sar es- 
se mo vi men to pa ra ten tar con tro lar o
au men to das des pe sas.

“Apa ren te men te, há uma in dús tria
de pre ca tó ri os no Bra sil. Os pre ca tó ri- 
os saí ram de R$ 13 bi lhões no go ver no
Dil ma pa ra R$ 30 bi lhões no Te mer, e
ago ra es tão che gan do a R$ 54 bi lhões
no ano que vem. É um cres ci men to
ga lo pan te, ex plo si vo. Es ta mos exa mi- 
nan do com o fo co no con tro le das
des pe sas”, ale gou. No va men te, ele ga- 
ran tiu que “não se tra ta de bus car re- 
cur sos” pa ra fi nan ci ar o Ren da Ci da-
dã. “Va mos exa mi nar, ver o que es tá
acon te cen do ali, mas ja mais pa ra fi-
nan ci ar o pro gra ma. É con tro le de
des pe sas”, de cla rou, di zen do que
que ria fa zer es se es cla re ci men to pa ra
“bai xar o ba ru lho”. Gue des ain da dis- 
se que a me di da é ne ces sá ria do pon to
de vis ta da res pon sa bi li da de fis cal, já
que o go ver no pre ci sa con tro lar o au- 
men to das des pe sas pú bli cas pa ra
não ul tra pas sar o te to de gas tos. E as- 
se gu rou que, ape sar de exis tir “mui to
ba ru lho a res pei to do que vai acon te- 
cer”, o go ver no vai res pei tar o te to.

In te res ses na ci o nais

CÚ PU LA

No vo mar co da
bi o di ver si da de de ve
con si de rar cri se

O pre si den te Jair Bol so na ro dis se on tem (30) que o
Mar co Glo bal da Bi o di ver si da de Pós-2020 de ve le var em
con si de ra ção o im pac to da cri se ge ra da pe la pan de mia
da co vid-19 so bre a eco no mia mun di al, “es pe ci al men te
no que se re fe re aos paí ses em de sen vol vi men to”. Bol so- 
na ro dis cur sou por meio de ví deo gra va do, du ran te a
Cú pu la da Bi o di ver si da de da 75ª As sem bleia Ge ral da
Or ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU).

“Es te jam cer tos de que o Bra sil con ti nu a rá fa zen do
sua par te nas ne go ci a ções, sem pre com o ob je ti vo de as- 
se gu rar re cur sos fi nan cei ros pa ra a pro te ção da bi o di- 
ver si da de, tan to por meio da re par ti ção de be ne fí ci os da
bi o e co no mia, quan to por meio de no vos me ca nis mos,
co mo o pa ga men to a for ne ce do res de ser vi ços am bi en- 
tais”, dis se o pre si den te.

Co mo exem plo, Bol so na ro ci tou o pro gra ma Flo res ta
Mais, do Mi nis té rio do Meio Am bi en te, que pre vê o pa- 
ga men to a agen tes que de sen vol vam pro je tos de con- 
ser va ção e uso sus ten tá vel dos re cur sos na tu rais. “Uma
ini ci a ti va des te ti po, em âm bi to in ter na ci o nal, se ria ca- 
paz de ge rar im pac tos ain da mais po si ti vos pa ra o meio
am bi en te e pa ra as co mu ni da des na ti vas do Bra sil. É
pre ci so que to dos os paí ses cum pram com su as res pon- 
sa bi li da des, ar quem com a par te que lhes ca be e se
unam con tra ma les co mo a bi o pi ra ta ria, a sa bo ta gem
am bi en tal e o bi o ter ro ris mo”, dis se.

O atu al Pla no Es tra té gi co pa ra Bi o di ver si da de 2011-
2020 e as res pec ti vas Me tas de Ai chi es tão con cluin do
seu ci clo e um no vo Mar co Glo bal da Bi o di ver si da de se- 
rá ado ta do du ran te a 15ª Con fe rên cia das Par tes da Con- 
ven ção da Di ver si da de Bi o ló gi ca (COP15), que se rá re a- 
li za da em maio do ano que vem, na Chi na. O even to
acon te ce ria em ou tu bro, mas foi adi a do em ra zão da
pan de mia da co vid-19. A Con ven ção so bre Di ver si da de
Bi o ló gi ca é um tra ta do in ter na ci o nal fir ma do na Cú pu la
da Ter ra das Na ções Uni das re a li za da no Bra sil em 1992.
Tem três ob je ti vos: a con ser va ção da di ver si da de bi o ló- 
gi ca; o uso sus ten tá vel da na tu re za; e a re par ti ção jus ta e
equi ta ti va dos be ne fí ci os de cor ren tes da ci ên cia ge né ti- 
ca. Pa ra Bol so na ro é pre ci so que to dos os paí ses re no- 
vem o com pro mis so com as ne go ci a ções no âm bi to da
con ven ção, “re co nhe cen do que os Es ta dos-mem bros
pos su em res pon sa bi li da des co muns, mas di fe ren ci a- 
das”. “Re cor do que a Con ven ção so bre Di ver si da de Bi o- 
ló gi ca con sa gra o di rei to so be ra no dos es ta dos de ex plo- 
rar seus re cur sos na tu rais, em con for mi da de com su as
po lí ti cas am bi en tais, e é exa ta men te is so o que pre ten- 
de mos fa zer com a enor me ri que za que exis te no ter ri tó- 
rio bra si lei ro”, dis se. O pre si den te des ta cou ain da as
ações do go ver no fe de ral na pro te ção dos re cur sos na tu- 
rais e as con quis tas am bi en tais al can ça das pe lo Bra sil e
dis se que a ex plo ra ção ra ci o nal e sus ten tá vel dos re cur- 
sos pre sen tes no ter ri tó rio bra si lei ro, “em prol de nos sa
so ci e da de”, é uma pri o ri da de do go ver no. Pa ra ele, é
pre ci so com bi nar sus ten ta bi li da de com de sen vol vi- 
men to e pre ser va ção am bi en tal com ino va ção econô- 
mi ca. “Te mos a obri ga ção de pre ser var nos sos bi o mas e,
ao mes mo tem po, pre ci sa mos en fren tar ad ver si da des
so ci ais com ple xas, co mo o de sem pre go e a po bre za,
além de bus car ga ran tir a se gu ran ça ali men tar do nos so
po vo”, dis se.

Bol so na ro dis se que há uma “co bi ça in ter na ci o nal so- 
bre a Amazô nia” e que seu go ver no vai de fen der a re gião
de “ações e nar ra ti vas” que afe tem os in te res ses na ci o- 
nais. “Não po de mos acei tar, por tan to, que in for ma ções
fal sas e ir res pon sá veis sir vam de pre tex to pa ra a im po si- 
ção de re gras in ter na ci o nais in jus tas, que des con si de- 
rem as im por tan tes con quis tas am bi en tais que al can ça- 
mos em be ne fí cio do Bra sil e do mun do. Nes se sen ti do,
re cor do que a Con ven ção so bre Di ver si da de Bi o ló gi ca
con sa gra o di rei to so be ra no dos Es ta dos de ex plo rar
seus re cur sos na tu rais, em con for mi da de com su as po lí- 
ti cas am bi en tais, e é exa ta men te is so o que pre ten de- 
mos fa zer com a enor me ri que za que exis te no ter ri tó rio
bra si lei ro”, dis se no dis cur so. Ain da em seu dis cur so na
Cú pu la, Bol so na ro des ta cou ações de sua ges tão pa ra
com ba ter o des ma ta men to e as quei ma das na Amazô- 
nia e no Pan ta nal. O pre si den te vol tou a acu sar or ga ni- 
za ções não go ver na men tais (ONGs) de en vol vi men to
com cri mes am bi en tais. “Des de 2019, meu go ver no vem
ado tan do po lí ti cas de pro te ção ao meio am bi en te de
for ma cons ci en te, sa ben do do du plo de sa fio que en- 
fren ta mos. Te mos a obri ga ção de pre ser var nos sos bi o- 
mas e, ao mes mo tem po, pre ci sa mos en fren tar ad ver si- 
da des so ci ais com ple xas, co mo o de sem pre go e a po bre- 
za, além de bus car ga ran tir a se gu ran ça ali men tar do
nos so po vo. Em 2020, avan ça mos nes sa di re ção e, mes- 
mo en fren tan do uma si tu a ção di fí cil e atí pi ca de vi do ao
co ro na ví rus, re for ça mos ações de vi gi lân cia so bre nos- 
sos bi o mas e  for ta le ce mos nos sos mei os pa ra com ba ter
a de gra da ção dos ecos sis te mas, a sa bo ta gem ex ter na e a
bi o pi ra ta ria. Na Amazô nia, lan ça mos a Ope ra ção Ver de
Bra sil 2, que lo grou re ver ter, até ago ra, a ten dên cia de
au men to da área des ma ta da ob ser va da nos anos an te ri- 
o res. Va mos dar con ti nui da de a es sa ope ra ção pa ra in- 
ten si fi car ain da mais o com ba te a es ses pro ble mas que
fa vo re cem as or ga ni za ções que, as so ci a das a al gu mas
ONGs, co man dam os cri mes am bi en tais no Bra sil e no
ex te ri or”. Foi o se gun do dis cur so de Bol so na ro a lí de res
mun di ais em me nos de 10 di as. Na se ma na pas sa da, o
pre si den te tam bém fa lou du ran te a aber tu ra da As sem- 
bleia Ge ral da ONU, que tam bém ocor reu de for ma vir- 
tu al. Na oca sião, ele afir mou que o Bra sil é al vo de uma
cam pa nha mun di al de de sin for ma ção.

São Luís, quinta-feira, 1 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Combate ao trabalho infantil é debatido em reunião virtual com representantes de
partidos políticos  e os Ministério Público do Trabalho no Maranhão

Jus ti fi ca ti va

Pro tes to da opo si ção

ELEIÇÕES 2020

Campanha eleitoral
sem trabalho infantil

O
Mi nis té rio Pú bli co do 
Tra ba lho no Ma ra nhão 
(MPT-MA), o Mi nis té rio 
Pú bli co Es ta du al (MP- 

MA) e a Su pe rin ten dên cia Re gi o nal 
do Tra ba lho (SRT-MA) re a li za ram 
uma reu nião vir tu al com re pre sen- 
tan tes de di re tó ri os re gi o nais de par ti- 
dos po lí ti cos na tar de des ta ter ça-fei ra 
(29). O ob je ti vo foi apre sen tar a no ti fi- 
ca ção re co men da tó ria pa ra que agre- 
mi a ções par ti dá ri as e can di da tos não 
uti li zem e não per mi tam a ex plo ra ção 
do tra ba lho de cri an ças e ado les cen- 
tes em cam pa nhas po lí ti co-par ti dá ria

A re co men da ção é as si na da por 
cin co ins ti tui ções: MPT-MA, Mi nis té- 
rio Pú bli co Elei to ral (MPE), Mi nis té- 
rio Pú bli co Es ta du al (Pro mo to ri as de 
Jus ti ça da In fân cia e Ju ven tu de de São 
Luís), Co or de na do ria do Pro je to de 
Pre ven ção e Com ba te ao Tra ba lho In- 
fan til da SRT-MA e Co mis são de Com- 
ba te ao Tra ba lho In fan til e Es tí mu lo à 
Apren di za gem do Tri bu nal Re gi o nal 
do Tra ba lho da 16ª Re gião, que uni- 
ram es for ços pa ra pro te ção in te gral 
do pú bli co in fan to-ju ve nil. 

O in tui to é evi tar que cri an ças e 
ado les cen tes tra ba lhem em ru as e lo- 
gra dou ros pú bli cos, ten do em vis ta 
que tal ati vi da de é con si de ra da uma 
das pi o res for mas de tra ba lho in fan til, 
por ex por as ví ti mas da ex plo ra ção à 
vi o lên cia, dro gas, as sé dio se xu al e trá- 
fi co de pes so as, além da ex po si ção à 
ra di a ção so lar, chu va e aci den tes de 
trân si to.  De acor do com a pro cu ra do- 
ra do Tra ba lho Vir gí nia de Aze ve do 
Ne ves, a reu nião bus cou con cla mar as 
agre mi a ções par ti dá ri as pa ra que não 
vi o lem o de ver cons ti tu ci o nal de de fe-

 FORAM PASSADAS RE CO MEN DAÇÕES PA RA  OS PAR TI DÁ RI OS E CAN DI DA TOS  

sa das cri an ças e ado les cen tes. “Que- 
re mos que os par ti dos po lí ti cos e fu- 
tu ros ges to res in gres sem nes sa cam- 
pa nha. A le gis la ção que proí be o tra- 
ba lho in fan til pre ci sa ser res pei ta da”, 
res sal ta ela. 

O pro mo tor de Jus ti ça Már cio Tha- 
deu Sil va Mar ques des ta cou a ação ar- 
ti cu la da en tre as ins ti tui ções que in te- 
gram a re de de pro te ção de cri an ças e 
ado les cen tes, e su ge riu que o com ba- 
te ao tra ba lho in fan til se ja con tem pla- 
do nos pla nos de go ver no dos ges to res 
que con cor rem nes tas elei ções mu ni- 
ci pais. 

A au di to ra fis cal do Tra ba lho e co-
or de na do ra de com ba te ao tra ba lho 
in fan til da SRT-MA Léa Cris ti na Le da, 
acre di ta que o res pei to à le gis la ção e a 
in clu são da te má ti ca do com ba te ao 
tra ba lho in fan til nos pla nos go ver na- 
men tais po de rão va lo ri zar a cam pa- 
nha elei to ral e con tri buir pa ra a cons- 
ci en ti za ção da so ci e da de. 

Na reu nião vir tu al, es ti ve ram pre-
sen tes re pre sen tan tes do Po de mos e 
PS TU. No en tan to, to dos os par ti dos 
po lí ti cos se rão no ti fi ca dos e fis ca li za- 
dos pa ra o cum pri men to da no ti fi ca-
ção re co men da tó ria.

ASSEMBLEIA

Imóveis do Fepa são desafetados

NA SESSÃO DESTA QUARTA-FEIRA, OS DEPUTADOS APROVARAM O PL 321/2020 DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO

A As sem bleia Le gis la ti va apro vou,
na ses são ple ná ria des ta quar ta-fei ra
(30), o Pro je to de Lei 321/2020, de ini- 
ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, que dis- 
põe so bre a de sa fe ta ção de imó veis
per ten cen tes ao Fun do Es ta du al de
Pen são e Apo sen ta do ria do Go ver no
do Ma ra nhão (Fe pa).

A ma té ria apro va da foi en ca mi nha- 
da à san ção do go ver na dor Flá vio Di- 
no (PC doB) pe lo pre si den te da As- 
sem bleia, de pu ta do Othe li no Ne to
(PC doB), que co man dou a ses são.

De acor do com o pro je to de lei, as
áre as de sa fe ta das de sua uti li za ção
pe lo Fe pa são o Com ple xo Hos pi ta lar
com pos to pe lo Hos pi tal Car los Ma ci- 
ei ra, ter re no des ti na do ao no vo Hos- 
pi tal do Ser vi dor e ter re no des ti na do
ao res pec ti vo es ta ci o na men to, na
Ave ni da Jerô ni mo de Al bu quer que;
área des ti na da à am pli a ção da Ave ni- 
da Jerô ni mo de Al bu quer que, no bair- 
ro An ge lim, e o Edi fí cio Go ver na dor
Ar cher, na Ave ni da Ma ga lhães de Al- 
mei da, Cen tro.

A pro po si ção es ta be le ce que o Go- 

ver no do Es ta do fi ca obri ga do a in de- 
ni zar as áre as de sa fe ta das pa ra o Fe- 
pa, no va lor de R$ 274.749.453, 91 (du- 
zen tos e se ten ta e qua tro mi lhões, se- 
te cen tos e qua ren ta e no ve mil, qua- 
tro cen tos e cin quen ta e três re ais e
no ven ta e um cen ta vos), in clu si ve
com pen san do apor tes já re a li za dos
pe lo Te sou ro Es ta du al.

O pro je to dis põe, ain da, que o pa- 
ga men to do re ma nes cen te se rá efe tu- 
a do em 12 par ce las men sais, iguais e
su ces si vas, a par tir de se tem bro de
2020, apli ca da, por oca sião do pa ga- 
men to, a ta xa Se lic.

Na Men sa gem Go ver na men tal
076/20 de en ca mi nha men to da ma té- 
ria à As sem bleia, o go ver na dor Flá vio
Di no afir ma que a pro pos ta le gis la ti va
apro va da, por meio da mo ne ti za ção
dos imó veis que es pe ci fi ca, vi sa as se- 
gu rar os re cur sos ne ces sá ri os ao pa- 
ga men to de be ne fí ci os con ce di dos
pe lo Re gi me de Pre vi dên cia Pró pria

So ci al (RPPS).
“A pro po si ção le gis la ti va tam bém

vi sa so lu ci o nar con tro vér sia de ri va da
do apos sa men to do pri mi ti vo Hos pi-
tal dos Ser vi do res, trans for ma do no
Hos pi tal Car los Ma ci ei ra, sem a de vi- 
da for ma li za ção em go ver no an te ri-
or”, acres cen tou Flá vio Di no.

Na dis cus são da ma té ria, os de pu- 
ta dos Cé sar Pi res (PV), que vo tou con- 
trá rio à apro va ção, e Wel ling ton do
Cur so (PSDB) pro tes ta ram da tri bu na,
ale gan do que fal ta va trans pa rên cia
por par te do Go ver no do Es ta do na
fun da men ta ção da pro po si ção.

“Fal ta ram o ba lan ço pa tri mo ni al e
o va lor in di vi du al de ca da bem por
me tro qua dra do”, co brou Cé sar Pi res.

“Fal ta trans pa rên cia do Go ver no
do Es ta do co mo, por exem plo, em não
di zer o va lor dos apor tes do Te sou ro
Es ta du al”, ar gu men tou Wel ling ton do
Cur so, que vo tou pe la apro va ção da
ma té ria.
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Di an tei ra fol ga da

Di an tei ra fol ga da (2)

Boa po si ção

“La men tá vel, sr. Joe Bi den”.

Pa ra evi tar o pi or

Ten são pró-vo to

O ho mem do pre si den te
Com uma ex ten sa lis ta de de ci sões e pro je tos que

aca bam em re cuo ou sim ples men te mu dam de con tex- 
to, o mun do ju rí di co bra si lei ro re ce beu com cer to ce ti- 
cis mo, a in for ma ção não ofi ci al da ba ti da do mar te lo do
pre si den te Jair Bol so na ro pe lo no me do de sem bar ga dor
fe de ral do TRF-1 Kas sio Nu nes Mar ques pa ra a va ga no
STF, quan do o mi nis tro Cel so de Mel lo se apo sen tar. O
no me do ma gis tra do sim ples men te não es ta va nem em
es pe cu la ção pa ra o pos to mais dis pu ta do no Bra sil ho je.

Bol so na ro já con sul tou pe lo me nos dois ex-pre si den- 
tes do Su pre mo tri bu nal Fe de ral Gil mar Men des e Di as
Tof fo li a res pei to de Kas sio Nu nes. As sim co mo o meio
ju rí di co, tam bém os mi nis tros da cor te te ri am re ce bi do
a son da gem de Bol so na ro co mo uma agra dá vel sur pre- 
sa. O pre si den te, ao son dar mem bros do STF es ta ria fa- 
zen do um ges to de ca ma ra da gem. Afi nal, é pe las de ci- 
sões dos seus mem bros que pas sam os ca sos re la ci o na- 
dos com o pre si den te da Re pú bli ca. Se jam ações de go- 
ver no ou ca sos par ti cu la res.

Na ter ça-fei ra, o pre si den te do Se na do Da vi Al co lum- 
bre (on de o no vo mi nis tro te rá de ser sa ba ti na do) li gou
na pre sen ça de Jair Bol so na ro, pa ra o mi nis tro Gil mar
Men des. Dis se que Bol so na ro gos ta ria de con ver sar pes- 
so al men te com ele, de pre fe rên cia em sua ca sa. Lo go
de pois, acom pa nha do de Kas sio Nu nes, Bol so na ro che- 
gou à ca sa de Gil mar. Di as Tof fo li tam bém par ti ci pou da
con ver sa. O de sem bar ga dor es ta va en tre os mais co ta- 
dos, mas pa ra uma va ga no Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
(STJ).

Kas sio Nu nes ter ex pe ri ên cia na ma gis tra tu ra e é na- 
tu ral de Te re si na (PI). Seu no me se en qua dra, por tan to,
na apro xi ma ção que Jair Bol so na ro vem ten tan do, na
es fe ra po lí ti ca, do Nor des te e do Cen trão. A re gião não
co na com ne nhum re pre sen tan te na cor te má xi ma da
jus ti ça bra si lei ra. O úl ti mo foi Car los Ayres Brit to, na tu- 
ral de Pro priá, Ser gi pe. Pa ra mi nis tros do STF, de pois do
ges to des ta ter ça, fi cou cla ro que o es co lhi do de Bol so- 
na ro de ve rá ser Kas sio Nu nes, um ca tó li co, até en tão fo- 
ra da cur va. As sim, Bol so na ro ar qui va a lis ta de vá ri os
pre ten den tes ao STF, in clu si ve o che fe da PGR, Au gus to
Aras. E ace na pa ra o Nor des te.

Com 47,3% dos vo tos to tais – vá li dos –, se gun do a
Eco no mé tri ca, Edu ar do Brai de, ho je, se ria elei to pre fei- 
to de São Luís em 1° tur no. A so ma dos de mais can di da- 
tos não che ga a 40%. Até ago ra, ele con ti nua fir me e for te
na po si ção di an tei ra.

A pes qui sa, em par ce ria com a TV Gua rá, foi fei ta em
44 bair ros da ca pi tal, com mil elei to res nos di as 20 a 22
de se tem bro de 2020. Es tá re gis tra da no TSE
(06272/2020). O er ro amos tral foi de 3,1% com um in ter- 
va lo de con fi an ça de 95%. Ne to Evan ge lis ta (DEM) já
em pa ta com Du ar te Jr (REP), com 10%.

Pe lo twit ter, Flá vio Di no cum pri men tou a clas se tra- 
ba lha do ra e os em pre sá ri os pe la po si ção do Ma ra nhão
co mo 3º es ta do que mais ge rou em pre go for mal no país,
com o sal do po si ti vo, se gun do da dos do Ca ged, di vul ga- 
dos on tem.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, após fa la de can di da to
ame ri ca no so bre Amazô nia.

 
O mi nis tro do Meio Am bi en te, Ri car do Sal les fez

cha co ta da ofer ta de US$ 20 bi lhões em aju da
ao Bra sil pa ra pre ser var a Amazô nia, fei ta pe lo
can di da to a pre si den te dos Es ta dos Uni dos, o

de mo cra ta, Joe Bi den. “É por ano”, de bo chou.
 

Bi den dis se no de ba te com o pre si den te Do- 
nald Trump su ge riu a cri a ção de um fun do
mun di al de US$ 20 bi lhões pa ra que o Bra sil
“pa re de des truir a flo res ta”. Em res pos ta, o mi- 

nis tro Sal les, que “fa la em pas sar a boi a da”, per- 
gun tou de o fun do é anu al.

 
O pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia, não

acre di ta que exis tam vo tos na Ca sa pa ra re ti rar
re cur sos do Fun deb pa ra cus te ar par te do pro- 
gra ma Ren da Ci da dã, que vai subs ti tuir o Au xí- 

lio Emer gen ci al e Bol sa Fa mí lia, após de zem bro.
“Nin guém vai fa zer is so. Chan ce ze ro”, dis se.

Pa ra evi tar mais mor tes en tre qua dri lhas de tra fi can- 
tes em São Luís, a PM do Ma ra nhão te ve que fa zer “sen- 
ti ne la” no ve ló rio e en ter ro do cri mi no so, as sas si na do
do min go pas sa do na Li to râ nea, en quan to pren dia 10
par ti ci pan tes de du as fac ções.

Com Edu ar do Brai de na ve gan do em céu de bri ga dei- 
ro em to das as pes qui sas, os con cor ren tes mais pró xi- 
mos ho je, Du ar te Jú ni or, Ne to Evan ge lis ta e Ru bens Jú- 
ni or tra va uma ba ta lha par ti cu lar pa ra im pe dir a vi tó ria
no 1º, e quem che ga ria com Brai de no 2º.

São Luís, quinta-feira, 1 de outubro de 2020

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

JHO NA TAN AL MA DA
Di re tor do Cen tro de Ino va ção e Co nhe -
ci men to pa ra a Ex ce lên cia em Po lí ti cas
Pú bli cas-CI EP http://www.ci epp.org

SE BAS TIÃO UCHÔA
*Ad vo ga do, in te gra do do Es cri tó rio
Uchôa & Co quei ro Ad vo ca cia, com es pe -
ci a li da des nos cam pos cí veis e cri mi nais.

SOBRE O LIVRO “REPENSAR O BRASIL”

O li vro “Re pen sar o Bra sil”, or ga ni za do
pe lo eco no mis ta Luiz Fer nan do de Pau la, o
geó gra fo Eli as Jab bour e pe lo his to ri a dor
Jho na tan Al ma da tem por ob je ti vo abrir o
de ba te so bre de sen vol vi men to do Bra sil, às
vés pe ras do Bi cen te ná rio da In de pen dên cia.

Os or ga ni za do res, ins pi ra dos em Ig na cio
Ran gel, si tu am es se de ba te na re la ção in trín- 
se ca e ne ces sá ria en tre eco no mia, po lí ti ca e
his tó ria, tal ar ti cu la ção ca rac te ri za os ca pí- 
tu los reu ni dos e fun da men ta sua con tri bui- 
ção in te lec tu al. O Cen tro de Ino va ção e Co- 
nhe ci men to pa ra a Ex ce lên cia em Po lí ti cas
Pú bli cas-CI EP e a As so ci a ção Bra si lei ra de

Eco no mis tas pe la De mo cra cia-ABED es tão
jun tos no pro je to de pu bli ca ção, di vul ga ção
e dis se mi na ção do li vro “Re pen sar o Bra sil”.

In te lec tu ais de re le vo con tri bu em com o
li vro, a exem plo de Luiz Car los Bres ser-Pe- 
rei ra, Jes sé Sou za, Luiz Gon za ga Bel luz zo,
Pe dro Pau lo Zah luth Bas tos, Mi guel Bru no,
Fa bi a no San tos, Ra fa el Mou ra, Ros si ni Cor- 
rêa, Da ni e la M. Pra tes, Bar ba ra Fritz, Ar men
Ma mi go ni an, Le na La vi nas, De ni se Gen til,
Car los Jo sé Es pín do la e Ro ber to Cé sar Cu- 
nha.  Car los Si quei ra, pre si den te do Par ti do
So ci a lis ta Bra si lei ro-PSB es cre ve no Pre fá cio
que o li vro é “um pro fun do e cir cuns tan ci a- 
do es cru tí nio da re a li da de bra si lei ra, com
des ta que par ti cu lar pa ra os fun da men tos
so ci o e conô mi cos da cri se mul ti di men si o nal
que as so la o país − se gu ra men te a mais gra ve
do pe río do de mo crá ti co ini ci a do em 1985”.

O eco no mis ta Pau lo Ga la na sua Apre sen-
ta ção diz que “tra ta-se de um li vro fun da- 
men tal a quem se ocu pa em en con trar so lu- 
ções aos im pas ses bra si lei ros”, pois “o Bra sil
pre ci sa vol tar a ser uma eco no mia que
apren da”. Acre di ta mos que o li vro “Re pen-
sar o Bra sil” con tri bui rá de for ma sig ni fi ca ti- 
va com o de ba te na ci o nal de um pro je to de
de sen vol vi men to pa ra nos so país, pro je to
que su pe re a atu al cri se e abra no vos ca mi- 
nhos de fu tu ro. Re pen sar pa ra mu dar e
avan çar, co mo os au to res do li vro de fen dem,
de ve ser o com pro mis so de to dos os bra si lei-
ros e bra si lei ras pa ra que te nha mos so ci e da- 
de de mo crá ti ca e de sen vol vi da, mais prós-
pe ra, jus ta e in clu si va.

O lan ça men to se rá  YouTube da As so ci a- 
ção Bra si lei ra de Eco no mis tas pe la De mo- 
cra cia-ABED,  no dia 3 de ou tu bro, 17h.

O PAPEL DO ADVOGADO CONDOMINIAL

Ho je, nu ma so ci e da de que mais se se gre- 
ga em am bi en tes co mu ni tá ri os fe cha dos, es- 
pe ci fi ca men te sob or ga ni za ção re si den ci al
no mo de lo con do mi ni al, sur ge co mo fa tor
im por tan te pa ra uma boa e pro ba ges tão de
con do mí nio, a fi gu ra im pres cin dí vel da as- 
sis tên cia ju rí di ca pa ra as sun tos con do mi ni- 
ais das mais di ver sas ma tri zes.

É pos sí vel enu me rar fa cil men te as fun- 
ções de uma as ses so ria ju rí di ca con do mi ni- 
al, ha ja vis ta que to do o pro ces so de ges tão
pas sa, diu tur na men te, por si tu a ções de
cons tan tes re cla mos pa ra de ci são do ad mi- 
nis tra dor que, inad ver ti da men te, mui tas ve- 
zes, to ma de ci são de ca rá ter pes so al, ain da
que sob uma re ple ta boa in ten ção, mas de- 
pois cru ci fi ca do por in gra ti dões, dis pu tas e
até po bre zas de es pí ri to de al guns con sor tes
con do mi ni ais que, sem per ce be rem a di- 
men são de um to do, per dem-se na vai da de e
fe cham os olhos às su as pró pri as exis tên ci as
co mo se res hu ma nos que vi vem num di mi- 
nu to es pa ço de con vi vên ci as diá ri as, ge ral- 
men te com en con tros e re en con tros nas
cha ma das áre as co muns.

Sa be-se que o ges tor de con do mí nio, à luz
da le gis la ção ci vil se cha ma de sín di co, que
tem um rol de atri bui ções pre vis tas em leis
di ver sas, den tre as quais no Có di go Ci vil, nas
Con ven ções e  res pec ti vos re gi men tos in ter- 
no e efe ti vas Atas de As sem bleia que re gis- 
tram di ver sas de li be ra ções ad mi nis tra ti vas
num co ti di a no con do mi ni al, den tre ou tras
fon tes de dis ci pli na men to dos as sun tos per- 
ti nen tes ao Con do mí nio, a exem plo de ex pe- 
di ção de Por ta ri as re gu la do ras de pro to co los
de con du tas pro ce di men tais etc.

Há, in clu si ve, de ter mi na do ri gor téc ni co
a ser ob ser va do pe la ad mi nis tra ção con do- 
mi ni al com vis ta a se evi tar pre juí zos e má- 
cu las à pró pria ad mi nis tra ção que, num
olhar sim pló rio, po de-lhe ge rar, após ri go ro- 
sa apu ra ção dos fa tos, res pon sa bi li da des ci- 
vil, cri mi nal e ad mi nis tra ti va a to dos que
com põem uma ges tão con do mi ni al, nes ses
ter mos, in cluin do ob vi a men te, a fi gu ra do
pró prio sín di co.

Pa ra ca da uma das res pon sa bi li da des aci- 
ma de cli na das, exis te um rol de dou tri na ção
ex pli ca ti va pa ra com sua es pe ci fi ca con fir- 
ma ção e ca rac te ri za ção, sem as quais, pe la
na tu re za do ins ti tu to, não se po de fa lar em
res pon sa bi li da des de for ma ge né ri ca e até
ir res pon sá vel, cau san do tre mor por ig no- 
rân cia a qual quer des ti na tá rio pre sen te que
não te nha o mí ni mo de do mí nio téc ni co do

as sun to, con tri buin do mais pa ra pre jul ga- 
men tos ou dis tan ci a men to e des fa vo re cen- 
do a in te gra ção de to dos os mo ra do res con- 
do mi ni ais. O tal ri gor de ori en ta ção téc ni ca,
não é ili mi ta do, vi sa so bre ma nei ra, além de
imu ni zar di an te das res pon sa bi li da des elen- 
ca das tan to o ad mi nis tra dor di re to co mo os
pró pri os mem bros de uma di re to ria con do- 
mi ni al, as sim co mo to da a co mu ni da de do
Con do mí nio no qui nhão de par tes uni tá ri as,
ha ja vis ta que so bre ela, pe sa rá qual quer in- 
ci den te que ve nha ge rar efei tos de res pon sa- 
bi li da des afins, po rém, re pi to, sob li mi tes de
ex pla na ção que me lhor fa ça to dos e to das
ab sor ve rem ao má xi mo os ele men tos ex pli- 
ca ti vos téc ni cos, sem pre de for ma edu ca ti- 
va, sem cu nho im po si ti vo ou in ti mi da ti vo,
por ex ce lên cia. É, na se a ra das ori en ta ções
téc ni cas, que re si de o gran de pa pel de um
ad vo ga do que atua no seg men to con do mi- 
ni al, so bre tu do acom pa nhan do as As sem- 
blei as, ori en tan do o sín di co ou a ad mi nis tra- 
do ra a se po si ci o na rem le gal men te so bre fa- 
to ou si tu a ção ocor ri da, nes se am bi en te co- 
mu ni tá rio, que pos sam ge rar de man das ju- 
di ci ais ou até ex tra ju di ci ais des ne ces sá ri as,
sem pre den tro de um viés me di a dor, con ci li- 
a ti vo, pre ven ti vo e cor re ti vo. Nes se con tex to,
não ca ben do ao pa tro no as su mir pa péis ou
ban dei ras de qual quer condô mi no ou até de
uma ges tão con do mi ni al, ao con trá rio, de- 
ve-se por im pe ra ti vos le gal e mei os à ad mi- 
nis tra ção, sem pre pro fis si o nal men te, se
apre sen tan do de for ma equi dis tan te, pa ra o
me lhor ze lo pe los in te res ses de to dos ali que
es te jam pre sen tes.

Con tu do, não é o que se tem as sis ti do no
ce ná rio de al guns “es pe ci a lis tas” em as ses- 
so ria ju rí di ca a con do mí ni os em tem pos
atu ais, pois os pa péis, mui tas das ve zes, são
con fun di dos e ter mi nam in du zi do a gra ves
er ros uma mas sa con do mi ni al, es pe ci al- 
men te quan do não pre ser vam ca rac te rís ti- 
cas téc ni cas hu ma ni za das de que li dam com
cons tan tes re la ções in ter pes so ais com al gu- 
mas ver ten tes de com ple xi da de, já que âni- 
mos sub je ti vos aflo ra dos, fa zem pre sen tes
ge ral men te quan do con fli tos se trans for- 
mam em con fron tos com vi as de fa tos di ver- 
sas, po den do cau sar até um de sas tre com
per das pa tri mo ni ais ine ren tes a vi o la ção de
re gras cons ti tu ci o nais cor re la tas a dig ni da- 
de da pes soa hu ma na de to dos que fa zem
exis tir uma co mu ni da de fe cha da con do mi- 
ni al ou até mes mo des do bra men to ne fas tos.

Cer ta fei ta, cha man do a aten ção de um
cau sí di co so bre a for ma das ori en ta ções téc- 
ni cas por que ha via re pas sa do pa ra uma de- 
ter mi na da As sem bleia so bre um te ma tão
com ple xo e co ti di a no ine ren te à de fi ci tá ria
for ma de pres ta ção de con tas na que le con- 

tex to, es pe ci al men te sem aden trar aos por-
me no res das di fi cul da des es tru tu rais pré-
exis ten tes,  a tí tu lo de ob ser va ção da im pres-
cin dí vel ne ces si da de de re a ver pos tu ras em
prol de um ca rá ter si mé tri co de seu pa pel
co mo ori en ta dor, edu ca dor e me di a dor de
con fli tos sui ge ne res, sem fa ce tas ou mag ni- 
tu des pes so ais de quais quer das par tes con-
do mi ni ais, mas co mo har mo ni za dor di an te
das ca lo ri as(?) den tro de um as sem bleia
con do mi ni al, o mes mo, de ma nei ras de sa vi- 
sa da e fri a men te, ar re ma tou que “se com- 
por ta emi nen te men te co mo téc ni co e se fos- 
se hu ma nis ta dei xa ria de ser ad vo ga do pa ra
ser pa dre”. Pas mem, is so acon te ceu! E o pi or,
in duz a se guin te in da ga ção: se rá re fle xo das
no vas ge ra ções de cau sí di cos em fa ce da cri- 
se na for ma ção de ju ris tas no país? Con fes so:
não sei…

No ins tan te aci ma, pas ma do, não so men- 
te fi quei pre o cu pa do com o ima gi ná rio da- 
que le pro fis si o nal, mas tam bém, co mo a in- 
dús tria mer ca do ló gi ca dos  cur sos de di rei to
tem pro du zi do pa ra os mer ca dos em nos so
país nes ses úl ti mos 30 (trin ta) anos: téc ni cos
ro bo ti za dos sob a égi de de um ob je ti vis mo
exa ge ra do ou po si ti vis tas ce ga dos por tec- 
no le tos fu ga zes, pres cin din do, em mui tas
oca siões da sua pró pria con di ção hu ma na
co mo su jei to de pro mo ção, ze lo e efe ti va ção
de di rei tos em prol da vi da em so ci e da de e
que o Di rei to es tá aci ma da lei, ou se ja, as leis
são me ros ins tru men tos, nor tes, mas o sen- 
ti men to do jus to trans cen de a me ca ni za ção
pe la ra ci o na li za ção de um ser, so bre tu do.

E o pi or, por ab so lu ta fal ta de en ten di-
men to mí ni mo so bre as sun tos con do mi ni- 
ais, se jam em te má ti cas le gais, con tá beis, re- 
la ções in ter pes so ais e ou tros afins, tan to as
ges tões co mo os des ti na tá ri os de tais as sis- 
tên ci as, sem per ce be rem a di nâ mi ca su pra,
ter mi nam ví ti ma de pro fis si o nais de su ma- 
ni za dos, pre sos a ci frões, sem qual quer
com pro mis so com os hu ma nos, mas acor- 
ren ta dos, tal vez, a me ros con tra tos for mais
com seu rol de di rei tos e obri ga ções, co mo se
fos sem to dos coi sas e não hu ma nos por ex- 
ce lên cia, em bo ra en con tra mos, pa ra a sal va- 
ção da “pá tria”, inú me ros pro fis si o nais, pau- 
ta dos no res pei to à dig ni da de de ca da ser
hu ma no, co mo es pe ran ça por di as me lho- 
res. Oxa lá des per te no in cons ci en te ou sub- 
cons ci en te nas re la ções in ter pes so ais con- 
do mi ni ais, tan to dos ges to res co mo de su as
as ses so ri as ju rí di cas, re fle xões sis tê mi cas e
de re en con tro com vis ta a se er ra di car em
de fi ni ti vo pos tu ras ou ati tu des do es ti lo su- 
pra men ci o na do, cu jos re sul ta dos, só po de- 
rão ser me di dos quan do se ze ra rem ocor-
rên ci as de tal mo do, no cam po das ges tões
de con do mí nio em tem pos do por vir.

IVO AN SEL MO HÖHN JU NI OR
Juiz Fe de ral ivo.hohn@gmail.com

PE LA DE FE SA DO
ES TA DO LAI CO

Es ta va no iní cio do en si no mé dio, quan do o go ver no bra si lei ro
proi biu a exi bi ção do fil me “Je vous Sai le, Mai re”, do di re tor Je an-
Luc Go dard, ex po en te do mo vi men to Nou vel le Va gue. O fil me re- 
con ta a his tó ria da con cep ção e da gra vi dez da Vir gem Ma ria e da
dú vi da que se aba teu so bre Jo sé, mas dan do aos fa tos uma ver são
co mo se eles se pas sas sem nos anos 80 do sé cu lo XX. A cen su ra
ocor reu após for te pres são da CNBB e de ou tros gru pos re li gi o sos
so bre o go ver no fe de ral. O fil me ain da as sim foi exi bi do em al gu- 
mas uni ver si da des, ha ven do, co mo na PUC de São Pau lo, in va são
e agres sões por par te da po lí cia. Ho je, o fil me é con si de ra do uma
obra de ca rá ter fe mi nis ta, ao fa lar da mu lher que re fle te so bre seu
cor po e seu des ti no, que ten ta com pre en der to das as ale gri as e as
an gús ti as da ma ter ni da de, da vi da que ge ra ou tra vi da e, no ca so
de Ma ria, uma vi da san ta. Lem brei-me des se fa to, ocor ri do nos
es ter to res da cen su ra pré via no Bra sil, por cau sa de al guns epi só- 
di os re cen tes. Um de les, ater ra dor, foi o ati vis mo con tra a in ter- 
rup ção da gra vi dez de uma me ni na de dez anos, es tu pra da por
um tio. A his te ria cons tran geu a cri an ça, sua fa mí lia e os mé di cos,
com a pos sí vel par ti ci pa ção da mi nis tra de Es ta do da Mu lher, da
Fa mí lia e dos Di rei tos Hu ma nos (sic), con for me no ti ci ou a im- 
pren sa. Ou tro fa to foi a anis tia da dí vi da de tri bu tos por par te de
en ti da des re li gi o sas, que po dem dei xar de re co lher bi lhões de re- 
ais aos co fres pú bli cos. Tem si do co mum ou vir au to ri da des fa lan- 
do co mo se es ti vem nos púl pi tos de tem plos. Dis cur sos ca da vez
mais pa re cem pre ga ções. O que es ses epi só di os tem em co mum?
A ame a ça a uma das mai o res con quis tas da mo der ni da de: o Es ta- 
do lai co. A ideia de um Es ta do se pa ra do da re li gião ga nhou for ça
com a Re vo lu ção Fran ce sa. O Es ta do lai co im por ta na se pa ra ção
en tre a or ga ni za ção po lí ti ca e as re li giões. O po der do Es ta do não
po de be ne fi ci ar ou pre ju di car ne nhu ma con fis são re li gi o sa, mas
tam pou co po de ser in flu en ci a do ou di ri gi do em fa vor de ne nhu- 
ma cren ça. As po lí ti cas pú bli cas não po dem ser de fi ni das, es co- 
lhi das ou li mi ta das a par tir de dog mas ou de sen ti men tos re li gi o- 
sos.  O pro se li tis mo, ou se ja, o tra ba lho de ten tar con ver ter ou tra
pes soa a sua re li gião, é ab so lu ta men te ve da do. Ou tros ain da são
Es ta dos te o crá ti cos, mis tu ran do as sun tos re li gi o sos e pú bli cos,
co mo o Va ti ca no e o Irã.  A se pa ra ção en tre Es ta do e re li gião apre- 
sen ta múl ti plas ga ran ti as: evi ta a in fluên cia das re li giões na ges- 
tão da coi sa pú bli ca, pro te ge as de ci sões po lí ti cas dos dog mas re- 
li gi o sos, im pe de que as igre jas se jam pri vi le gi a das ou per se gui das
pe los go ver nan tes e ga ran te a to dos os ci da dãos a li vre es co lha de
sua con fis são re li gi o sa, in cluin do a op ção de não ter ne nhu ma. O
Es ta do lai co não des co nhe ce as re li giões. Não é um Es ta do ateu,
que com ba te a re li gião, co mo a Co reia do Nor te ou a an ti ga URSS.
A lai ci da de res pei ta to das as con cep ções re li gi o sas, sem dar van- 
ta gem a ne nhu ma. O Bra sil é ofi ci al men te um Es ta do lai co des de
a Cons ti tui ção de 1891, mas, na prá ti ca, ain da não con se gui mos
com ple tar o pro ces so de se pa ra ção en tre o Es ta do e o cris ti a nis- 
mo. O preâm bu lo da Cons ti tui ção de 1988 e as cé du las da nos sa
mo e da ci tam deus. Não é o deus do is la mis mo ou uma re li gião de
ma triz afri ca na. Tam pou co é um dos deu ses de re li giões po li teís- 
tas, mas o deus cris tão. A gran de mai o ria dos fe ri a dos na ci o nais se
re fe re a san tos ca tó li cos e os tri bu nais são guar ne ci dos por cru ci- 
fi xos. Tem si do ca da vez mais co mum a ce le bra ção de cul tos evan- 
gé li cos na se de de par la men tos. Já se no ti ci ou a re a li za ção de ora- 
ções no iní cio de uma au di ên cia ju di ci al. Re cen te men te, o Ma ra- 
nhão apro vou uma lei obri gan do a dis po ni bi li za ção da bí blia
evan gé li ca aos de ten tos que quei ram re mir par te de su as pe nas
me di an te a lei tu ra. A cir cuns tân cia de ser cris tã a mai o ria da so ci- 
e da de bra si lei ra não é jus ti fi ca ti va pa ra a que bra do prin cí pio mo- 
der no e de mo crá ti co da se pa ra ção en tre o Es ta do e a re li gião. Va le
lem brar que são as re li giões de ma triz afri ca nas as que mais so- 
frem ata ques e pre con cei to. Es pe ci al men te no oci den te, o cris ti a- 
nis mo tem si do uti li za do, nos úl ti mos tem pos, co mo es tra té gia
po lí ti ca da ex tre ma di rei ta. Is so tem ser vi do tan to a de ter mi na dos
po lí ti cos, co mo a bis pos e lei gos fun da men ta lis tas.  A his tó ria nos
ad ver te dos pe ri gos da in tro mis são da igre ja em as sun tos po lí ti- 
cos e tam bém da in fluên cia do Es ta do na re li gião, lem bran do das
per se gui ções na URSS e da vi o lên cia do gru po ter ro ris ta Es ta do Is- 
lâ mi co.  A li te ra tu ra nos an te ci pa, co mo no ro man ce dis tó pi co “O
Con to de Aia”, de Mar ga ret Atwo od, que ins pi rou a sé rie The
Hand maid’s Ta le, no qual o Es ta do te o crá ti co hu mi lha as mu lhe- 
res, após eli mi nar di rei tos dos ci da dãos. Ou no ro man ce do fran- 
cês Mi chel Hou el le becq – Sub mis são -, em que a re li gião, va len- 
do-se dos ins tru men tos de mo crá ti cos, len ta men te im põe su as
con vic ções, seu mo do de vi da e seus dog mas a uma so ci e da de que
tu do acei ta pas si va men te. É ne ces sá rio vi gi ar mos a se pa ra ção do
Es ta do das igre jas, qual quer que se ja, pois es sa con fu são ame a ça
a de mo cra cia e a pró pria li ber da de de cren ça.

São Luís, quinta-feira, 1 de outubro de 2020
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Amos tra pe que na

OMS: cur so po de mu dar

Re cor de

Pesquisa

Imunidade pode ser para
todos os coronavírus

Q
uan do es tu dos co me ça ram a mos trar que a
quan ti da de de an ti cor pos cir cu lan tes em re a- 
ção à in fec ção por Sars-CoV-2 di mi nuía mui to
ra pi da men te em pa ci en tes cu ra dos da co vid-

19, mui ta gen te te meu que a pro te ção con tra a do en ça
pu des se ser pas sa gei ra. Po rém, pes qui sas na sequên cia
in di ca ram que as res pos tas imu no ló gi cas ao mi cro-or- 
ga nis mo são di ver sas, acen tu an do a im por tân cia, nes sa
ba ta lha, das cé lu las T. Re cen te men te, ci en tis tas ob ser- 
va ram um au men to tam bém na pro du ção de ou tro im- 
por tan te sol da do do sis te ma de de fe sa: os lin fó ci tos B.

Ago ra, um ar ti go do Cen tro Mé di co da Uni ver si da de
de Ro ches ter, nos Es ta dos Uni dos, pu bli ca do na re vis ta
mBio, su ge re que não só es sas es tru tu ras são in du zi das
pe lo Sars-CoV-2, mas que, por se rem cé lu las de me mó- 
ria, po de rão con fe rir imu ni da de lon ge va, in clu si ve pe lo
res to da vi da, di zem os au to res. Além dis so, pe la pri mei- 
ra vez, eles re la tam a re a ti vi da de cru za da dos lin fó ci tos
B de me mó ria.

“As cé lu las B que, an tes, ata ca vam

os co ro na ví rus cau sa do res do

res fri a do co mum pa re cem tam bém

re co nhe cer o Sars-CoV-2”, diz Mark

Sangs ter, pes qui sa dor de

mi cro bi o lo gia e imu no lo gia da

uni ver si da de.

De acor do com o ci en tis ta, is so po de sig ni fi car que
qual quer pes soa que foi in fec ta da por um co ro na ví rus
co mum — ou se ja, qua se to do mun do — po de ter al gum
grau de imu ni da de pre e xis ten te à co vid-19. “Ao exa mi- 
nar mos amos tras de san gue de pes so as que es ta vam se
re cu pe ran do da do en ça, pa re cia que mui tas de las ti- 
nham um po ol de cé lu las B de me mó ria pre e xis ten tes
que po de ria re co nhe cer o Sars-CoV-2 e pro du zir ra pi da- 
men te an ti cor pos pa ra ata cá-lo”, com ple ta.

Os lin fó ci tos B de me mó ria são cé lu las imu nes de vi- 
da lon ga. De tec tam pa tó ge nos, cri am an ti cor pos pa ra
des truí-los e con se guem se “lem brar” de les no fu tu ro.
Na pró xi ma vez que o mi cro-or ga nis mo ten tar en trar no
cor po, elas po dem en trar em ação ain da mais ra pi da- 

men te pa ra eli mi nar a in fec ção e evi tar que a do en ça se
ins ta le. “Co mo as cé lu las B de me mó ria po dem so bre vi- 
ver por dé ca das, elas po de ri am pro te ger os so bre vi ven- 
tes da co vid-19 de in fec ções sub se quen tes por um lon go
tem po, mas pes qui sas fu tu ras te rão de com pro var is so”,
des ta ca Sangs ter.

O ar ti go pu bli ca do na mBio re fe re-se a uma pe que na
amos tra de pa ci en tes, 26 pes so as, que se re cu pe ra ram
da co vid-19 le ve a mo de ra da. Pa ra com pa ra ção, os au to- 
res tam bém ob ti ve ram re sul ta dos de exa mes de san gue
de 21 in di ví du os sau dá veis, co le ta dos de seis a 10 anos
an tes do es tu do. Os ci en tis tas, en tão, me di ram ní veis de
lin fó ci tos B e de an ti cor pos que vi sam par tes es pe cí fi cas
da pro teí na spi ke, pre sen te em to dos os co ro na ví rus —
in cluin do os cau sa do res do res fri a do co mum — e cru ci- 
al pa ra aju dar o mi cro-or ga nis mo a en trar e in fec tar a
cé lu la do hos pe dei ro.

Em bo ra a for ma de agir da spi ke va rie den tre os di ver- 
sos ti pos de co ro na ví rus, um dos com po nen tes da pro- 
teí na, a S2, é pra ti ca men te igual em to dos eles, e as cé lu- 
las B de me mó ria não sa bem di fe ren ci ar qual per ten ce a
qual mi cro-or ga nis mo. Por is so, as ata cam in dis cri mi- 
na da men te. No es tu do de Ro ches ter, os au to res con se- 
gui ram de mons trar que is so acon te ce com os be ta co ro- 
na ví rus, sub clas se dos co ro na ví rus que in clu em dois
cau sa do res de res fri a dos, além dos pe ri go sos Sars, Mers
e Sars-CoV-2.

As sim co mo os pa ci en tes que se re cu pe ra ram da co- 
vid-19, as pes so as sau dá veis ti nham lin fó ci tos B de me- 
mó ria ati vos, es pe cí fi cos pa ra a pro teí na S2. Is so sig ni fi- 
ca, pro va vel men te, que eles fo ram pro du zi dos em res- 
pos ta à in fec ção, de seis a 10 anos an tes, pe los co ro na ví- 
rus cau sa do res de res fri a dos. Po rém, o que ain da não se
sa be é o ní vel de pro te ção que es sa imu ni da de pre e xis- 
ten te po de con fe rir a es ses in di ví du os ca so en trem em
con ta to com o Sars-CoV-2. “Es se é o pró xi mo pas so do
es tu do”, diz Da vid Topham, pro fes sor de mi cro bi o lo gia
e imu no lo gia e di re tor do la bo ra tó rio em que o tra ba lho
foi con du zi do. “Ago ra, pre ci sa mos ver se es se po ol de cé- 
lu las B de me mó ria pre e xis ten tes se cor re la ci o na com
sin to mas mais le ves e cur so mais cur to da do en ça ou se
aju da a au men tar a efi cá cia das va ci nas co vid-19.”

No mo men to em que o nú me ro de mor tos pe lo Sars-
CoV-2 pas sa de 1 mi lhão em to do o mun do, o di re tor-ge- 
ral da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS), Te dros
Adha nom Ghebreyesus, afir mou que ain da é pos sí vel

mu dar o cur so da pan de mia. “A li ção mais im por tan te é
sem pre a mes ma: qual quer que se ja a eta pa da pan de- 
mia em um país, nun ca é tar de de mais pa ra mu dar o
cur so das coi sas”, es cre veu Ghebreyesus, em uma co lu- 
na de opi nião pu bli ca da no jor nal bri tâ ni co The In de- 
pen dent.

O ar ti go foi pu bli ca do no mes mo dia em que a OMS,
com se de em Ge ne bra, re gis trou o mar co de 1 mi lhão de
óbi tos de uma pan de mia que co me çou no fim de de- 
zem bro, na Chi na, e es pa lhou-se pe lo mun do to do. Até
ago ra, pe lo me nos 33 mi lhões de pes so as fo ram in fec ta- 
das e, em al guns ca sos, hou ve gra ves se que las.

“Um mi lhão de pes so as per de ram a

vi da por cau sa da co vid-19, e mui tas

ou tras so frem por cau sa da

pan de mia”, des ta cou Te dros, que

tam bém apon tou a ra pi dez, sem

pre ce den tes, com que o mun do

con se guiu de sen vol ver tes tes e se

mo bi li zar pa ra en con trar va ci nas

efi ca zes e se gu ras.

A pan de mia, que pa re ceu du ran te um tem po es tar
sob con tro le em gran de par te do pla ne ta, vol ta a ga nhar
ter re no com a re a ber tu ra das eco no mi as na ci o nais. A
OMS re gis trou um re cor de de 4 mi lhões de in fec ções
con fir ma das nas úl ti mas du as se ma nas.

O se cre tá rio-ge ral da Or ga ni za ção das Na ções Uni- 
das, An to nio Gu ter res, pe diu on tem “uma li de ran ça res- 
pon sá vel” con tra a cri se sa ni tá ria. “O fim da pro pa ga ção
do ví rus, da per da de em pre gos, das in ter rup ções na
edu ca ção, do trans tor no em nos sas vi das ain da não es tá
à vis ta. No en tan to, po de mos su pe rar es se de sa fio”, afir- 
mou. “Uma li de ran ça res pon sá vel é fun da men tal. A ci- 
ên cia é im por tan te. A co o pe ra ção é im por tan te. A de sin- 
for ma ção ma ta”, con ti nu ou Gu ter res, que des ta cou que
a va ci na “tem que es tar dis po ní vel e aces sí vel a to das as
pes so as”.

São Luís, quinta-feira, 1 de outubro de 2020
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Responsável George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

OBJETO: Constitui o objeto deste fornecimento de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
(DIVERSOS III) para atender às necessidades das UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS 
PELA EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: 14/10/2020 às 09h, horário de Brasília-DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@ 
emserh.ma.gov.br.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 28 de setembro de 2020.
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 140/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72.463/2020 – EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, das áreas médico-hospitalares, externas e 
esquadrias com fornecimento de mão de obra qualificada, materiais, produtos saneantes, 
equipamentos e utensílios, para atender às necessidades do HOSPITAL MACRORREGIONAL DRª.
RUTH NOLETO, HOSPITAL DE GRAJAÚ e HOSPITAL DE CHAPADINHA administrados pela 
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: às 08h30 do dia 27/10/2020, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 25 de setembro de 2020.
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 144/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91.716/2020 - EMSERH

ABANDONO DE EMPREGO
A EMPRESA VIAÇÃO AROEIRAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 
19.068.101/0001-22 COM SEDE NA AVENIDA SANTA CLARA Nº  05 
BAIRRO SANTA CLARA CEP 65058-544 SÃO LUIS-MARANHÃO , 
SOLICITA O COMPARECIMENTO DO FUNCIONARIO RAIMUNDO 
ROQUE LOBATO CTPS Nº 4689393 SERIE 0050, PARA PRESTAR 
ESCLARECIMENTO SOBRE SUA AUSÊNCIA QUE OCORRE DESDE 
02/09/2020. SOLICITAMOS QUE RETOME SUAS ATIVIDADES. O SEU 
NÃO COMPARECIMENTO CARACTERIZARÁ ABANDONO DE EMPRE-
GO, CONFORME ARTIGO 482, ALINEA “i” DA CLT.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 20/2020/CCL/PMM. O município de Monção/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, 
designado pela Portaria nº 02.B/2020, de 02/01/2020, torna público aos interessados que, com base na 
Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela Lei nº 147/2014 e aplicando subsidiariamen-
te no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, realizará no dia 15 de 
outubro de 2020 às 09h00min, licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 20/2020, do tipo menor 
preço, objetivando registro de preços para aquisição de materiais esportivos destinados a atender as 
demandas das secretarias municipais de Monção/MA. Local: Prefeitura Municipal de Monção, sediada na 
Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibiliza-
do no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br), esclarecimentos 
na sede da Comissão Central de Licitação/CCL. Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo 
COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, 
referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, 
fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da 
Comissão pertencentes ao grupo de risco. Pregoeiro: Brunno Sousa. Monção/MA, 25 de setembro de 
2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 21/2020/CCL/PMM. O município de Monção/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, 
designado pela Portaria nº 02.B/2020, de 02/01/2020, torna público aos interessados que, com base na 
Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela Lei nº 147/2014 e aplicando subsidiariamen-
te no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, realizará no dia 15 de 
outubro de 2020 às 14h00min, licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 21/2020, do tipo menor 
preço, objetivando registro de preços para aquisição de urnas funerárias, vestimentas fúnebres, serviços 
de conservação e serviços de translado destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Local: Prefeitura Municipal de Monção, sediada na Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro, 
Monção/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 
08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br), esclarecimentos na sede da Comissão Central 
de Licitação/CCL. Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo 
orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na 
sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao 
grupo de risco. Pregoeiro: Brunno Sousa. Monção/MA, 25 de setembro de 2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 22/2020/CCL/PMM. O município de Monção/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, 
designado pela Portaria nº 02.B/2020, de 02/01/2020, torna público aos interessados que, com base na 
Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela Lei nº 147/2014 e aplicando subsidiariamen-
te no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, realizará no dia 16 de 
outubro de 2020 às 08h00min, licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 22/2020, do tipo menor 
preço, objetivando registro de preços para prestação de serviços de malharias e confecções em geral 
com fornecimento de bens destinados a atender as demandas das secretarias municipais de Monção/-
MA. Local: Prefeitura Municipal de Monção, sediada na Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª 
a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção 
(http://www.moncao.ma.gov.br), esclarecimentos na sede da Comissão Central de Licitação/CCL. 
Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, 
conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-
-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de represen-
tantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. 
Pregoeiro: Brunno Sousa. Monção/MA, 25 de setembro de 2020. 

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial SRP nº 23/2020/CCL/PMM. O município de Monção/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, 
designado pela Portaria nº 02.B/2020, de 02/01/2020, torna público aos interessados que, com base na 
Lei n° 10.520/02, Lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela Lei nº 147/2014 e aplicando subsidiariamen-
te no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, realizará no dia 16 de 
outubro de 2020 às 10h30min, licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 23/2020, do tipo menor 
preço, objetivando registro de preços para aquisição de materiais destinados ao atendimento dos 
serviços da iluminação pública do município de Monção/MA. Local: Prefeitura Municipal de Monção, 
sediada na Praça Pres. Kennedy, s/nº, Centro, Monção/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, 
disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br), 
esclarecimentos na sede da Comissão Central de Licitação/CCL. Conforme medidas de prevenção a 
contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 
083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa 
TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das empresas, 
agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Pregoeiro: Brunno Sousa. 
Monção/MA, 25 de setembro de 2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 10/2020/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através da 
Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, designado pela Portaria nº 
02.A/2020, de 02/01/2020, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 123/06 e 
suas alterações dadas pela Lei nº 147/2014 e aplicando subsidiariamente demais legislações aplicáveis, 
realizará no dia 19 de outubro de 2020 às 09h00min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 10/2020, 
do tipo menor preço, objetivando contratação de empresa especializada para reforma de alambrado no 
Estádio Barbosão no município de Monção–MA. Local: Praça Pres. Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. O 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª 
feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção 
(http://www.moncao.ma.gov.br), esclarecimentos na sede da Comissão Central de Licitação/CCL. Conforme 
medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício 
Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão 
Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a presença, na sessão, de representantes das 
empresas, agentes de compras e membros da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Presidente da 
CCL/PMM: Raimundo Newton Dutra. Monção/MA, 25 de setembro de 2020.
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OFICIAL DO REGISTRO DA 2ª ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS. FAZ SABER A QUEM 
INTERESSA QUE JESUSNILSON OLIVEIRA BRANDÃO JUNIOR,NACIONALIDADE 
BRASILEIRO, NATURAL DE COROATÁ - MA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATI-

VO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHO DE 
JESUSNILSON OLIVEIRA BRANDÃO E LUZINETE DA CRUZPONTES.MARTA 

RAQUEL SOUZA RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO 

LUIS - MA, PROFISSÃO ESTUDANTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, RESIDENTE NESTA 

CAPITAL, FILHA DE CARLOS COSTA BAQUIL E DULCE MARIA CARVALHO 

BAQUIL 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 29 DE 09 DE 2020.

São Luís – MA, 29 DE 09 DE 2020.
Davilson Carlos Neves da Silva Junior

Escrevente Autorizado

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
035/2020. O MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal, 
torna público que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma Execução Indireta 
sob regime de empreitada por Preço Global.  OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD EM RUAS DO POVOADO ALTO 
BONITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHÃO – MA. ABERTURA: 16 de outubro de 2020 
às 08:30 horas. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
feito exclusivamente através do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. E 
outras informações pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e 
seus Articulados). Riachão-MA. 29 de setembro de 2020. Raimundo Madeira Neto. Presidente da 
CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
036/2020. O MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal, 
torna público que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma Execução Indireta 
sob regime de empreitada por Preço Global.  OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE RIACHÃO – 
MA. ABERTURA: 16 de outubro de 2020 às 14:30 horas. Os interessados deverão procurar à sede 
da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante 
recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do pagamento 
do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. E outras informações pelo telefone (099) 
3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados). Riachão-MA. 29 de 
setembro de 2020. Raimundo Madeira Neto. Presidente da CPL.

Prefeito Edivaldo acompanha 
obras no Matões Turu e Cohatrac

No Matões Turu a Prefeitura trabalha na implantação de 5,5 km de drenagem profunda e no Cohatrac, 
na urbanização do canal; as ações vão garantir mais mobilidade urbana e qualidade de vida para a população

O 
prefeito Edivaldo Holanda Junior acompa-
nhou, nesta quarta-feira (30), o andamento 
das obras de urbanização que estão sendo 
executadas no bairro Matões Turu, por meio 

do programa São Luís em Obras. O bairro está  receben-
do 5,5 km de drenagem profunda que vai solucionar um 
problema de décadas, o de alagamento em época de chu-
vas que causava grandes transtornos para os moradores e 
prejudicava a mobiliade urbana. Logo após a drenagem, 
serão realizadas obras de pavimentação que vão beneficiar 
bairros vizinhos, como o Solar dos Lusíadas e dos Lusita-
nos. O prefeito Edivaldo também vistoriou o andamento 
da urbanização do Canal do Cohatrac/Cohab.

“Esta é uma grande obra, que há muito era esperada 
pela população e que vai mudar a realidade desta localida-
de. Assim como no bairro Matões Turu, estamos implan-
tando obras de drenagem profunda em locais estratégicos 
da cidade, a exemplo do Santa Bárbara e da Divinéia, que 
são regiões onde os moradores e suas as famílias sofreram 
décadas com alagamentos, em alguns casos por mais de 
50 anos. Ao mesmo tempo, estamos também com outras 
frentes de trabalho, a exemplo da obra de urbanização do 
Canal do Cohatrac/Cohab. Com estas e as demais frentes 
de trabalho em andamento por meio do programa São 
Luís em Obras, estamos mudando para melhor a realida-
de de nossa população”, disse o prefeito Edivaldo, que es-
tava acompanhado da primeira-dama, Camila Holanda.

Nesta quarta-feira (30), as equipes da Prefeitura esta-
vam trabalhando na implantação de drenagem profunda 
na Rua 7 do bairro Matões Turu. O trabalho consiste em 
abrir a vala com uma máquina retroescavadeira e, logo 
em seguida, içar os tubos de concreto armado, dinami-
zando o tempo de operação. Em complemento, as equi-
pes preparam, ainda, os poços de visita, isto é, as caixas 
de alvenaria de blocos de concreto que servem para in-
terligar as tubulações, formando a rede de drenagem pro-
priamente dita.

“Já estava precisando faz muitos anos de uma obra 
como esta aqui, na nossa rua. Aqui era só poeira e bura-
cos. Quando chovia alagava as casas. Agora, estão fazen-
do esse serviço, colocando tubos de concreto pelas ruas 

todas”, comentou Lúcia de Fátima Araújo Nascimento, 
que mora no bairro há mais de 40 anos, atualmente na 
Travessa Bom Jesus.

“Há 14 anos eu moro aqui e esta é a primeira vez que 
fazem uma obra desta no bairro. É a primeira vez que o 
poder público volta os olhos para os problemas da gen-
te, colocando essa galeria de drenagem e trazendo asfalto 
para as nossas ruas”, ressaltou Luciane Carvalho, mora-
dora da Travessa Bom Jesus.

No caso da pavimentação, serão beneficiadas dezenas 
de ruas pelo bairro, o que vai mudar a realidade da popula-
ção, já que a maioria ainda é de terra batida e desnivelada; 
outras com muitos buracos e que impedem, até mesmo, 
a entrada do serviço de saúde durante uma emergência.

Todas estas obras estão sendo coordenadas pela Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). 
“Obras de macrodrenagem são a marca da gestão do pre-
feito Edivaldo. No Matões Turu estamos avançando com 

a implantação de rede de drenagem profunda para resol-
ver problemas crônicos de alagamentos no período chu-
voso. A conclusão da obra vai garantir a durabilidade do 
asfalto que será executado, mais tranquilidade e quali-
dade de vida para os moradores”, declarou o secretário 
da Semosp, Antonio Araújo.
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Amos tra pe que na

OMS: cur so po de mu dar

Re cor de

Pesquisa

Imunidade pode ser para
todos os coronavírus

Q
uan do es tu dos co me ça ram a mos trar que a
quan ti da de de an ti cor pos cir cu lan tes em re a- 
ção à in fec ção por Sars-CoV-2 di mi nuía mui to
ra pi da men te em pa ci en tes cu ra dos da co vid-

19, mui ta gen te te meu que a pro te ção con tra a do en ça
pu des se ser pas sa gei ra. Po rém, pes qui sas na sequên cia
in di ca ram que as res pos tas imu no ló gi cas ao mi cro-or- 
ga nis mo são di ver sas, acen tu an do a im por tân cia, nes sa
ba ta lha, das cé lu las T. Re cen te men te, ci en tis tas ob ser- 
va ram um au men to tam bém na pro du ção de ou tro im- 
por tan te sol da do do sis te ma de de fe sa: os lin fó ci tos B.

Ago ra, um ar ti go do Cen tro Mé di co da Uni ver si da de
de Ro ches ter, nos Es ta dos Uni dos, pu bli ca do na re vis ta
mBio, su ge re que não só es sas es tru tu ras são in du zi das
pe lo Sars-CoV-2, mas que, por se rem cé lu las de me mó- 
ria, po de rão con fe rir imu ni da de lon ge va, in clu si ve pe lo
res to da vi da, di zem os au to res. Além dis so, pe la pri mei- 
ra vez, eles re la tam a re a ti vi da de cru za da dos lin fó ci tos
B de me mó ria.

“As cé lu las B que, an tes, ata ca vam

os co ro na ví rus cau sa do res do

res fri a do co mum pa re cem tam bém

re co nhe cer o Sars-CoV-2”, diz Mark

Sangs ter, pes qui sa dor de

mi cro bi o lo gia e imu no lo gia da

uni ver si da de.

De acor do com o ci en tis ta, is so po de sig ni fi car que
qual quer pes soa que foi in fec ta da por um co ro na ví rus
co mum — ou se ja, qua se to do mun do — po de ter al gum
grau de imu ni da de pre e xis ten te à co vid-19. “Ao exa mi- 
nar mos amos tras de san gue de pes so as que es ta vam se
re cu pe ran do da do en ça, pa re cia que mui tas de las ti- 
nham um po ol de cé lu las B de me mó ria pre e xis ten tes
que po de ria re co nhe cer o Sars-CoV-2 e pro du zir ra pi da- 
men te an ti cor pos pa ra ata cá-lo”, com ple ta.

Os lin fó ci tos B de me mó ria são cé lu las imu nes de vi- 
da lon ga. De tec tam pa tó ge nos, cri am an ti cor pos pa ra
des truí-los e con se guem se “lem brar” de les no fu tu ro.
Na pró xi ma vez que o mi cro-or ga nis mo ten tar en trar no
cor po, elas po dem en trar em ação ain da mais ra pi da- 

men te pa ra eli mi nar a in fec ção e evi tar que a do en ça se
ins ta le. “Co mo as cé lu las B de me mó ria po dem so bre vi- 
ver por dé ca das, elas po de ri am pro te ger os so bre vi ven- 
tes da co vid-19 de in fec ções sub se quen tes por um lon go
tem po, mas pes qui sas fu tu ras te rão de com pro var is so”,
des ta ca Sangs ter.

O ar ti go pu bli ca do na mBio re fe re-se a uma pe que na
amos tra de pa ci en tes, 26 pes so as, que se re cu pe ra ram
da co vid-19 le ve a mo de ra da. Pa ra com pa ra ção, os au to- 
res tam bém ob ti ve ram re sul ta dos de exa mes de san gue
de 21 in di ví du os sau dá veis, co le ta dos de seis a 10 anos
an tes do es tu do. Os ci en tis tas, en tão, me di ram ní veis de
lin fó ci tos B e de an ti cor pos que vi sam par tes es pe cí fi cas
da pro teí na spi ke, pre sen te em to dos os co ro na ví rus —
in cluin do os cau sa do res do res fri a do co mum — e cru ci- 
al pa ra aju dar o mi cro-or ga nis mo a en trar e in fec tar a
cé lu la do hos pe dei ro.

Em bo ra a for ma de agir da spi ke va rie den tre os di ver- 
sos ti pos de co ro na ví rus, um dos com po nen tes da pro- 
teí na, a S2, é pra ti ca men te igual em to dos eles, e as cé lu- 
las B de me mó ria não sa bem di fe ren ci ar qual per ten ce a
qual mi cro-or ga nis mo. Por is so, as ata cam in dis cri mi- 
na da men te. No es tu do de Ro ches ter, os au to res con se- 
gui ram de mons trar que is so acon te ce com os be ta co ro- 
na ví rus, sub clas se dos co ro na ví rus que in clu em dois
cau sa do res de res fri a dos, além dos pe ri go sos Sars, Mers
e Sars-CoV-2.

As sim co mo os pa ci en tes que se re cu pe ra ram da co- 
vid-19, as pes so as sau dá veis ti nham lin fó ci tos B de me- 
mó ria ati vos, es pe cí fi cos pa ra a pro teí na S2. Is so sig ni fi- 
ca, pro va vel men te, que eles fo ram pro du zi dos em res- 
pos ta à in fec ção, de seis a 10 anos an tes, pe los co ro na ví- 
rus cau sa do res de res fri a dos. Po rém, o que ain da não se
sa be é o ní vel de pro te ção que es sa imu ni da de pre e xis- 
ten te po de con fe rir a es ses in di ví du os ca so en trem em
con ta to com o Sars-CoV-2. “Es se é o pró xi mo pas so do
es tu do”, diz Da vid Topham, pro fes sor de mi cro bi o lo gia
e imu no lo gia e di re tor do la bo ra tó rio em que o tra ba lho
foi con du zi do. “Ago ra, pre ci sa mos ver se es se po ol de cé- 
lu las B de me mó ria pre e xis ten tes se cor re la ci o na com
sin to mas mais le ves e cur so mais cur to da do en ça ou se
aju da a au men tar a efi cá cia das va ci nas co vid-19.”

No mo men to em que o nú me ro de mor tos pe lo Sars-
CoV-2 pas sa de 1 mi lhão em to do o mun do, o di re tor-ge- 
ral da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS), Te dros
Adha nom Ghebreyesus, afir mou que ain da é pos sí vel

mu dar o cur so da pan de mia. “A li ção mais im por tan te é
sem pre a mes ma: qual quer que se ja a eta pa da pan de- 
mia em um país, nun ca é tar de de mais pa ra mu dar o
cur so das coi sas”, es cre veu Ghebreyesus, em uma co lu- 
na de opi nião pu bli ca da no jor nal bri tâ ni co The In de- 
pen dent.

O ar ti go foi pu bli ca do no mes mo dia em que a OMS,
com se de em Ge ne bra, re gis trou o mar co de 1 mi lhão de
óbi tos de uma pan de mia que co me çou no fim de de- 
zem bro, na Chi na, e es pa lhou-se pe lo mun do to do. Até
ago ra, pe lo me nos 33 mi lhões de pes so as fo ram in fec ta- 
das e, em al guns ca sos, hou ve gra ves se que las.

“Um mi lhão de pes so as per de ram a

vi da por cau sa da co vid-19, e mui tas

ou tras so frem por cau sa da

pan de mia”, des ta cou Te dros, que

tam bém apon tou a ra pi dez, sem

pre ce den tes, com que o mun do

con se guiu de sen vol ver tes tes e se

mo bi li zar pa ra en con trar va ci nas

efi ca zes e se gu ras.

A pan de mia, que pa re ceu du ran te um tem po es tar
sob con tro le em gran de par te do pla ne ta, vol ta a ga nhar
ter re no com a re a ber tu ra das eco no mi as na ci o nais. A
OMS re gis trou um re cor de de 4 mi lhões de in fec ções
con fir ma das nas úl ti mas du as se ma nas.

O se cre tá rio-ge ral da Or ga ni za ção das Na ções Uni- 
das, An to nio Gu ter res, pe diu on tem “uma li de ran ça res- 
pon sá vel” con tra a cri se sa ni tá ria. “O fim da pro pa ga ção
do ví rus, da per da de em pre gos, das in ter rup ções na
edu ca ção, do trans tor no em nos sas vi das ain da não es tá
à vis ta. No en tan to, po de mos su pe rar es se de sa fio”, afir- 
mou. “Uma li de ran ça res pon sá vel é fun da men tal. A ci- 
ên cia é im por tan te. A co o pe ra ção é im por tan te. A de sin- 
for ma ção ma ta”, con ti nu ou Gu ter res, que des ta cou que
a va ci na “tem que es tar dis po ní vel e aces sí vel a to das as
pes so as”.

São Luís, quinta-feira, 1 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Cannes 2020

A or ga ni za ção do Fes ti val de Can nes
anun ci ou, nes ta se gun da-fei ra, 28, que fa rá
uma edi ção es pe ci al en tre os di as 27 e 29 de
ou tu bro, en xu ta e cen tra da em cur tas-me- 
tra gens. 

Um dos mais im por tan tes even tos ci ne- 
ma to grá fi cos do mun do, o fes ti val, ori gi nal-
men te pro gra ma do pa ra acon te cer em maio,
ha via si do can ce la do de vi do à pan de mia de
co ro na ví rus.

Visita a Sangalô II

Os vi ce-pre si den tes, Cel so Gon ça lo e Be-
ne di to Men des e o su pe rin ten den te da FI E-
MA, Cé sar Mi ran da. vi si ta ram na se ma na
pas sa da a ci da de de São Ma teus, a 180 km de
São Luís, o pro je to de ir ri ga ção Sa langô II. A
vi si ta te ve o ob je ti vo de in cen ti var a pro du-
ção agrí co la nos lo tes em pre sa ri ais do pro je-
to. Vi san do, uma par ce ria pú bli co-pri va da
co mo al ter na ti va pa ra in cre men tar a pro du- 
ção de ar roz e hor ti frú tis no Ma ra nhão.

Já es tá acon te cen do até es ta sex -
ta-fei ra, 2, em Sal va dor (BA), a ABAV
Col lab, reu nin do lí de res de en ti da -
des e em pre sá ri os do tu ris mo. O
even to é uma al ter na ti ve a ABAV Ex -
po, o tra di ci o nal gran de en con tro do
tra de bra si lei ro e mai or vi tri ne de
pro du tos e ser vi ços tu rís ti cos pa ra o
mer ca do pro fis si o nal. A jor na da vir -
tu al se ra en tre me a da por ações pre -
sen ci ais, de sen vol vi da sob o con cei -
to co la bo ra ti vo e com o en vol vi men -
to de to dos os elos da ca deia pro du ti -
va do tu ris mo. Ano pas sa do es ti ve
pre sen te na Abav Ex po, em São Pau -
lo. Na fo to, com a pre si den te na ci o -
nal da Abav, Mag da Nas sar, e os re -
pre sen tan tes da Abav Ma ra nhão,
Gui lher me Mar ques (ex-pre si den te)
e Jan sen San tos (pre si den te atu al).

O pre si den te da Cai xa
de As sis tên cia dos Ad -
vo ga dos do Ma ra nhão
– CA A MA, Di e go Sá,
aca ba de fe char par ce -
ria com a Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Es por tes
e La zer, com vis tas a
re a li za ção do 11º Cam -
pe o na to de Fu te bol da
Ad vo ca cia Ma ra nhen -
se. Ao co men tar so bre
a par ce ria, Di e go Sá
des ta cou o ob je ti vo de
in ten si fi car as ati vi da -
des de es por te da CA A -
MA du ran te o se gun do
se mes tre do ano.

Mar ce lo Cam pos é o
no vo di re tor da Vi vo na
Re gi o nal Nor te, que
con tem pla atu a ção da
com pa nhia nos es ta -
dos do Ma ra nhão,
além do Ama pá, Ama -
zo nas, Pa rá e Ro rai ma,
on de a ope ra do ra pos -
sui mais de 6,14 mi -
lhões de cli en tes nas
ope ra ções mó vel e fi -
xa. Ele vai ge ren ci ar
uma equi pe de 400 co -
la bo ra do res e 96 lo jas
pró pri as e re ven das, 
pa ra am pli ar a atu a ção
da ope ra do ra na área.

Crimes digitais

O iso la men to so ci al pro vo ca do pe la pan de- 
mia de Co vid-19 au men tou o nú me ro de cri mes
di gi tais, o que re for ça a ne ces si da de de uma co-
o pe ra ção in ter na ci o nal, uma vez que es tes cri- 
mi no sos ge ral men te fi cam ba se a dos em paí ses
dis tan tes de su as ví ti mas. O di ag nós ti co é do de-
le ga do Ale san dro Bar re to, co or de na dor do La- 
bo ra tó rio de Ope ra ções Ci ber né ti cas do Mi nis- 
té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca. “Es ta mos
nu ma pan de mia de cri mi na li da de di gi tal. So-
men te no Bra sil, te mos mais de 400 mi lhões de
dis po si ti vos co nec ta dos”.

No Festival Guarnicê

As pro du ções ci ne ma to grá fi cas ma ra nhen ses
pro du zi das por alu nos, ex-alu nos e pro fes so res
da Es co la de Ci ne ma, uni da de vo ca ci o nal do
Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec- 
no lo gia do Ma ra nhão (IE MA), te rão um es pa ço
re ser va do du ran te a pro gra ma ção do 43º Fes ti- 
val Guar ni cê de Ci ne ma que, es te ano, acon te ce
em for ma to hí bri do de 14 a 21 de ou tu bro. Ao to- 
do, 20 cur tas-me tra gens fo ram se le ci o na dos pa- 
ra a Mos tra Es pe ci al; des tes, dois par ti ci pa rão da
mos tra com pe ti ti va do Fes ti val: “Vi tor” e “Ci ca- 
tri zes”. 

Change the World

Em um ano de sa fi a dor co mo 2020, a co o pe ra- 
ção en tre as pes so as e em pre sas se tor nou uma
po tên cia e pa ra a AB In bev a re a li da de não foi di- 
fe ren te. A em pre sa aca ba de con quis tar a 22ª
po si ção na lis ta Chan ge the World, da re vis ta
For tu ne, que re co nhe ce ini ci a ti vas ins pi ra do ras
de em pre sas pa ra li dar com as ne ces si da des da
so ci e da de. 

O prê mio veio após o re co nhe ci men to da atu- 
a ção da AB In bev em di ver sos paí ses, es pe ci al- 
men te por meio das ini ci a ti vas da Am bev no
Bra sil pa ra o com ba te a Co vid-19.

Pra curtir

O Se nac – De par ta -
men to Re gi o nal do
Ma ra nhão – con vi da
es te co lu nis ta pa ra o
lan ça men to da Pro -
gra ma ção Gra tui ta do
Se nac – PSG: Ou tu -
bro a De zem bro, a ser
re a li za do dia 5 de ou -
tu bro pró xi mo, no
Res tau ran te Es co la
do Se nac, Rua de Na -
za ré, Cen tro His tó ri -
co.

São Luís vai ga nhar
nes te fim de se ma na
o Bo te co da Ter ra, no
Olho Dá gua. 

O bo te co vai fun ci o -
nar nos jar dins da
Ca sa Ter ra, imó vel de
pro pri e da de do es ti -
lis ta Ro dri go Ra po so,
com aces so fá cil pe la
ex ten são da Ave ni da
Li to râ nea.

O pro je to tem a as si -
na tu ra de du as mu -
lhe res de per so na li -
da de for te: a nu tri ci o -
nis ta ca ri o ca Pa trí cia
Sou sa e a fi si o te ra -
peu ta ma ra nhen se
Mi rel la Cas te lo Bran -
co.

A es treia se rá re ga da
a um show des con -
traí do da can to ra Fa -
brí cia, que re tor nou à
agen da cul tu ral com
re per tó rio eclé ti co e
con ta gi an te.

Os ban cos em pres ta -
ram 4,5% a mais pa ra
as fa mí li as em agos -
to, com re la ção a ju -
lho, se gun do da dos
di vul ga dos nes ta se -
gun da-fei ra (28) pe lo
Ban co Cen tral. 

O cres ci men to foi pu -
xa do pe los fi nan ci a -
men tos imo bi liá ri os,
que au men ta ram 11%
no pe río do.

São Luís, terça-feira, 29 de setembro de 2020
NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Museu Gonçalves Dias

A UF MA vai con ti nu ar a re for ma do Pa lá- 
cio Cris to Rei e a qua li fi ca ção do lo cal pa ra
tor ná-lo no Mu seu da Uni ver si da de e pa ra
ser im plan ta do, no Mi ran te do pré dio, o Mu- 
seu Gon çal ves Di as, em par ce ria com a Se-
cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra. O pro je to de
qua li fi ca ção do Pa lá cio pa ra se tor nar em
um mu seu foi ini ci a do ain da na ges tão an te-
ri or do rei tor Na ta li no Sal ga do, quan do o es-
pa ço foi fe cha do pa ra dar iní cio às obras.

Feira de Calçados

A Ze ro Grau – Fei ra de Cal ça dos e Aces só-
ri os es tá con fir ma da de for ma pre sen ci al pa- 
ra os di as 16, 17 e 18 de no vem bro, no Cen tro
de Even tos do Ser ra Park, em Gra ma do (RS).
A con fir ma ção foi da da pe la Mer ka tor Fei ras
e Even tos, em pre sa pro mo to ra da fei ra, que
es tá am pa ra da no de cre to de nú me ro
55.240, do Go ver no do Es ta do do Rio Gran de
do Sul, de 29 de se tem bro de 2020. Es ta é
uma das no tí ci as mais es pe ra das pe lo se tor .

Na fo to, Tha li ta Man dim, di re to ra
de Ges tão de Gen te da Fri bal com a
co or de na do ra do Fó rum (FE -
PAS/MA), pro mo to ra de Jus ti ça Ch -
ris ti a ne La go e Enos Hen ri que Fer rei -
ra, se cre tá rio de Re la ções Ins ti tu ci o -
nais do Go ver no do Ma ra nhão. O re -
gis tro mar ca o ator de do a ção de 200
ces tas bá si cas que a Fri bal re a li zou
às di ver sas ins ti tui ções fi lan tró pi cas
ca das tra das e apoi a das pe la cam pa -
nha Se tem bro Ama re lo da Re de do
Bem – Fó rum Es ta du al de Pre ven ção
da Au to mu ti la ção e Sui cí dio, co or de -
na do pe lo Mi nis té rio Pú bli co Es ta du -
al. A en tre ga das do a ções acon te ceu
na se de da AM PEM nes sa úl ti ma ter -
ça-fei ra, 29, e mar cou o en cer ra men -
to da cam pa nha.

Os atle tas Lu cas Ga -
bri el e Ju lia Ni na es tão
de pa ra béns. Con quis -
ta ram o vi ce-cam pe o -
na to da pri mei ra edi -
ção das Ma ra to nas
Aquá ti cas In do or do
Bra sil. Fe li ci ta ções aos
atle tas e tam bém a
equi pe (Leia-se Ni na
Sports) que se apre -
sen tou mui to bem. Ti -
ve mos ain da o 4º lu gar
com Ca rol Her tel e
Alex Ka lil, e o 5º lu gar
com Hei tor Rai ol e Ana
Jú lia Go bel Bor ba. Três
du plas no to po do país.

A di ca cul tu ral pa ra
es ta sex ta-fei ra, 2, e
sá ba do, 3, é con fe rir o
Ba zar Edi fí cio Mo nu -
men tal apre sen tan do
uma co le ção de ca ne -
cas de po lí me ro e por -
ce la na da ar tis ta plás -
ti ca Ma ri na Mo ra es
Gon dim, fi lha da que ri -
da Thais Mo ra es Cor -
reia (na fo to, com ela).
As ca ne cas têm gra vu -
ras ba se a das em te las
de pin tu ras fi gu ra ti vas,
abs tra ta, com re lei tu ra
de pin to res fa mo sos. 
Va le con fe rir.

Perfil do Visitante

A in for ma ção cor re ta ao tu ris ta é es sen ci al
pa ra que uma vi a gem se ja apro vei ta da da me- 
lhor for ma pos sí vel. Pen san do nis so, a Se cre ta-
ria de Es ta do de Tu ris mo (Se tur), por meio do
Ob ser va tó rio de Tu ris mo do Ma ra nhão, re a li zou
na tar de de ter ça-fei ra, a ofi ci na Per fil do Vi si-
tan te pa ra a equi pe do Cen tro de Aten di men to
ao Tu ris ta (CAT) de São Jo sé de Ri ba mar. O ob je-
ti vo é aper fei ço ar os da dos dos vi si tan tes, que
são co le ta dos no CAT do mu ni cí pio, dan do con- 
ti nui da de ao tra ba lho de pa dro ni za ção do per fil
do vi si tan te em ní vel es ta du al. 

Lançamento FGV

A Edi to ra FGV lan ça o li vro “Bra sil em pro je- 
tos: His tó ria dos su ces sos po lí ti cos e pla nos de
me lho ra men to do rei no. Da ilus tra ção por tu- 
gue sa à In de pen dên cia do Bra sil”, do his to ri a- 
dor Ju ran dir Ma ler ba, nes ta sex ta, 2. A obra
apre sen ta uma sín te se da his tó ria do país des de
Re for mis mo Ilus tra do até a In de pen dên cia, a
par tir dos pro je tos tra ça dos pa ra o Bra sil. Pa ra
mar car es te lan ça men to, Ma ler ba, o jor na lis ta e
bió gra fo Li ra Ne to, e Wlamyra Al bu quer que, He- 
loi sa Star ling e Ma ri e ta de Mo ra es Fer rei ra se en- 
con tra rão vir tu al men te pa ra um ba te-pa po.

Gestão de Varejo

A As so ci a ção dos Co mer ci an tes de Ma te ri al
de Cons tru ção do Ma ra nhão (ACO MAC-MA), 
em par ce ria com a ACO MAC-SP, ofe re ce aos
seus as so ci a dos o “Cur so In ten si vo de Ges tão de
Va re jo de Ma te ri al de Cons tru ção” à dis tân cia.
Pa ra par ti ci par, bas ta re a li zar a ins cri ção e co- 
me çar a es tu dar. Em pre sá ri os de 17 es ta dos bra- 
si lei ros já es tão fa zen do o cur so que ofe re ce
mais de 510 ví de o au las. O in ves ti men to pa ra
par ti ci pa ção pa ra o as so ci a do ACO MAC é R$
100,00 ao mês du ran te 12 me ses. Pa ra quem não
é as so ci a do o va lor é de R$ 150,00.

Pra curtir

A no vi da de des te fim
de se ma na é o lan ça -
men to do Bo te co da
Ter ra, que acon te ce
nes te sá ba do, 3, nos
jar dins da Ca sa Ter ra,
de pro pri e da de do es -
ti lis ta Ro dri go Ra po -
so, no Olho Dá gua,
com aces so fá cil pe la
ex ten são da Ave ni da
Li to râ nea.

A es treia se rá re ga da
a um show des con -
traí do da can to ra Fa -
brí cia, que re tor nou à
agen da cul tu ral com
re per tó rio eclé ti co e
con ta gi an te.

Ar tis ta ma ra nhen se
Ju li a na Sou sa Cu -
trim, com apre sen ta -
ção “Con tos de quin -
tais”, fez a aber tu ra
on tem da quin ta se -
ma na de pro gra ma -
ção vir tu al dos Cen -
tros Cul tu rais Ban co
do Nor des te.

Ju li a na fez a in ter pre -
ta ção de con tos do
es cri tor, com po si tor,
can tor e pro fes sor
Eli zeu Car do so, dan -
do vi da à for ma poé ti -
ca das me mó ri as do
me ni no nas ci do em
Pi nhei ro, na Bai xa da
Ma ra nhen se.

A vi ce-pre si den te de
Re cur sos Hu ma nos
da TIM, Ma ria An to -
ni et ta Rus so, par ti ci -
pa nes ta sex ta (2) do
de ba te so bre ra cis mo
es tru tu ral em pre sa ri -
al no Afro Pre sen ça,
às 16h.

O even to é or ga ni za -
do pe lo Mi nis té rio
Pú bli co do Tra ba lho e
pe lo Pac to Glo bal pa -
ra pro mo ver a in clu -
são de uni ver si tá ri os
ne gros e ne gras no
mer ca do de tra ba lho.

São Luís, quinta-feira, 1 de outubro de 2020
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Os motivos mais frequentes têm origem econômica, já que a maioria dos idosos são
aposentados e familiares querem ou se apossam do cartão do benefício previdenciário

DOU GLAS CU NHA

Vi o lên cia nos la res

Vi o lên cia ou maus tra tos

O am pa ro da lei

VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO

60% dos casos
acontecem em casa

E
m bo ra pa re cen do que a vi o- 
lên cia con tra ido sos ha via se
re du zi do, em fa ce da fal ta de
re gis tro na de le ga cia es pe ci a- 

li za da du ran te a fa se mais agu da dos
ca sos da Co vid 19, es ta as ser ti va não é
ver da dei ra, vis to que com a di mi nui- 
ção da pan de mia, os re gis tros es tão
che gan do, so men te ago ra, à De le ga- 
cia do Ido so.É que os ido sos es ta vam
con fi na dos em su as ca sas e não po di- 
am com pa re cer à De le ga cia, pa ra
con cre ti zar as de nún ci as, de for ma
pre sen ci al. Al guns se uti li za ram do
apli ca ti vo DIS QUE 100, que es tá en- 
ca mi nhan do os ca sos pa ra a DI. Ou- 
tros es tão, ago ra, de nun ci an do pre- 
sen ci al men te.

A in for ma ção é da de le ga da Igli a na
Azulay, ti tu lar da De le ga cia do Ido so.
Ela dis se que a mai o ria dos ca sos de
vi o lên cia con tra o ido so, par tem de fa- 
mi li a res mui to pró xi mos, prin ci pal- 
men te, fi lhos, es po sa ou com pa nhei- 
ros. Os mo ti vos mais fre quen tes, tem

ori gem econô mi ca, já que a mai o ria
dos ido sos são apo sen ta dos e os fa mi- 
li a res que rem ou se apos sam do car- 
tão pa ra se usu fruir do be ne fí cio pre- 
vi den ciá rio do ido so. Quan do o ido so
re sis te pa ra não en tre gar, en tão ge ra
pro ble mas que evo lui pa ra agres sões
ver bais e até mes mo fí si cas.

O car tão de be ne fí cio do ido so é
mui to usa do pa ra con trair em prés ti- 
mos, ge ral men te com par ce las com
va lor su pe ri or à ca pa ci da de de pa ga- 
men to, o que le va o ido sos a pas sar
ne ces si da des, já que a mai o ria das
apo sen ta do ri as, ge ra pro ven tos no
va lor de ape nas um sa lá rio mí ni mo e
tem apo sen ta dos que tem des con tos
su pe ri o res a um ter ço des te va lor.

Mais de 60% dos ca sos de vi o lên cia
con tra ido sos ocor rem nos la res. Es te
con tex to não se re fe re só ao Bra sil, e
sim in ter na ci o nal men te, se gun do da- 
dos apre sen ta dos pe la pes qui sa do ra
emé ri ta da Fi o cruz, Ce cí lia Minayo,
du ran te pa les tra re a li za da em Bra sí- 
lia. Ela dis se que dois ter ços dos agres- 

so res são fi lhos, que agri dem mais
que fi lhas, no ras ou gen ros, e côn ju- 
ges, nes ta or dem. Os ido sos qua se não
de nun ci am, por me do e pa ra pro te ge- 
rem os fa mi li a res. Con for me Minayo,
nor mal men te os agres so res con vi vem
na ca sa com a ví ti ma, são fi lhos de- 
pen den tes do ido so e ido so de pen- 
den te dos fa mi li a res, fi lhos ou ido sos
que abu sam de ál co ol e dro gas, per- 
ten cem a fa mí li as pou co afe ti vas ao
lon go da vi da e iso la das so ci al men te.
En tre as ví ti mas es tão ido sos que ti ve- 
ram com por ta men to agres si vo com a
fa mí lia ao lon go da vi da e fa mí li as
com his tó ri co de vi o lên cia.

Em re la ção aos cui da do res, in se-
rem-se no con tex to da vi o lên cia
aque les que te nham si do ou con ti nu- 
am sen do ví ti ma de vi o lên cia, que so- 
frem de pres são ou ou tro ti po de so fri- 
men to men tal e em si tu a ção de
exaus tão. “A vi o lên cia é uma for ma de
co mu ni ca ção, se me co mu ni co gri-
tan do, ba ten do, ex plo ran do, des pre- 
zan do, abu san do. Fa mí li as vi o len tas
co lhem vi o lên cia”, res sal tou a pes qui- 
sa do ra.

Apenas um caso  de violência sexual  no estado

A de le ga da Igli a na des car tou que
exis tam ocor rên ci as de vi o lên cia se- 
xu al con tra ido sos e ci tou que, do ano
pas sa do pa ra cá, ape nas um ca so foi
ve ri fi ca do, ten do co mo sus pei to um
ido so que se ofe re ceu pa ra cui dar de
uma se nho ra e foi de nun ci a do de es- 
tar abu san do da re fe ri da. Os vi zi nhos
da ví ti ma ob ser va ram mo vi men ta ção
es tra nha na ca sa da ví ti ma e pas sa ram
a vgi ar, sur pre en den do o sus pei to em
ple na prá ti ca da ili ci tu de, apro vei tan- 
do-se da ví ti ma se en con trar em si tu a- 
ção de in de fe sa.

A de le ga da afir mou que a mai o ria
das de nún ci as não par tem do pró prio
ido so, mas de pa ren tes ou de vi zi nhos
que no tam que es tá ocor ren do al gu- 
ma coi sa fo ra do nor mal e co mu ni- 
cam à Po lí cia. Os in ves ti ga do res da DI
re a li zam le van ta men tos e con fir mam
a ve ra ci da de das de nún ci as, dan do
ori gem aos pro ce di men tos pre li mi na- 
res que, de pois de con cluí dos, a pe ça
in for ma ti va é en ca mi nha da ao Ju di- 
ciá rio, to man do for ma de pro ces so,
após a de nún cia pe lo Mi nis té rio Pú- 
bli co.

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de

(OMS) de fi ne co mo vi o lên cia ou mal- 
tra to con tra o ido so o ato (úni co ou re- 
pe ti do) ou omis são que cau se da no
ou afli ção e que se pro duz em qual- 
quer re la ção na qual exis ta ex pec ta ti- 
va de con fi an ça.

En tre os prin ci pais ti pos de vi o lên- 
cia con tra a pes soa ido sa, con for me a
pes qui sa do ra, es tão a es tru tu ral (re la- 
ci o na da à mi sé ria, dei xar a pes soa
mor rer), in ter pes so al (do co ti di a no,
fa mí lia, co mu ni da de, nas re la ções),
ins ti tu ci o nal (pro du zi da pe los pro fis- 
si o nais da saú de, as sis tên cia so ci al,
ins ti tui ções em ge ral) e sim bó li ca
(des pre zo, me nos pre zo).

Quan to à na tu re za, as prin ci pais
ex pres sões da vi o lên cia são: fí si ca,
psi co ló gi ca, se xu al, econô mi co-fi- 
nan cei ra-pa tri mo ni al, ne gli gên cia e
au to ne gli gên cia. As de nún ci as fei tas
pe lo Dis que 100 in di cam que a vi o lên- 
cia psi co ló gi ca tem per cen tu al mais
al to que a vi o lên cia fí si ca. En tre as
quei xas fei tas pe los ido sos, ela res sal- 
ta a per da de au to no mia e o aban do- 
no. “Fi ze mos um es tu do so bre sui cí di- 
os de pes so as ido sas e o fa tor pre pon- 
de ran te é o iso la men to, que le va a de- 
pres são. De pres são é uma con- 
sequên cia de uma si tu a ção an te ri or

de aban do no”, as se ve rou a pes qui sa- 
do ra Minayo. Um as pec to po si ti vo
res sal ta do pe la pes qui sa do ra é a
cons ci ên cia mais cla ra do di rei to da
pes soa ido sa, do de ver da so ci e da de e
a pró pria pos tu ra da pes soa ido sa,
que tem bus ca do seus di rei tos e de-
nun ci a do es sas si tu a ções.

O ido so é a pes soa que te nha ses- 
sen ta ou mais anos de ida de. Nes ta
con di ção ele tem o am pa ro le gal, im- 
pos to pe lo Es ta tu to do Ido so, cri a do
atra vés da Lei Fe de ral 10.741 de 2003.
São 118 ar ti gos que abran gem di rei tos
fun da men tais das pes so as ido sas,
sen do saú de fí si ca e men tal, so ci al e
mo ral, com li ber da de e dig ni da de.

No seu Ar ti go 4, pre cei tua que : Ne- 
nhum ido so se rá ob je to de qual quer
ti po de ne gli gên cia, dis cri mi na ção, vi- 
o lên cia, cru el da de ou opres são, e to- 
do aten ta do aos seus di rei tos por ação
ou omis são, se rá pu ni do na for ma da
lei. Em São Luís, o ór gão que cui da dos
ca sos de vi o lên cia con tra o ido so é a
Po lí cia Ci vil, atra vés da De le ga cia do
Ido so, lo ca li za da na Ave ni da Bei ra
Mar, em fren te à pon te Jo sé Sarney
(São Fran cis co).

1. Te nha óti mas noi tes de so no

2. Ex pe ri men te no vas ati vi da des

3. To me um pro bió ti co

4. Fi que co nec ta do

5. Exer ci te cor po e men te

DIA DO IDO SO

5 di cas pa ra
me lho rar a saú de
men tal dos ido sos

Ho je é co me mo ra do o Dia do Ido so e pa ra is so trou xe- 
mos vá ri as di cas pa ra me lho rar a saú de men tal. Quem
pen sa que é só a saú de fí si ca que so fre as con sequên ci as
do tem po es tá mui to en ga na do.

Por ve zes, o pro ces so de en ve lhe ci men to obri ga as
pes so as a pas sa rem por si tu a ções na da agra dá veis, co- 
mo a per da de en tes que ri dos, as mu dan ças no cor po, a
per da de ener gia, en tre ou tras coi sas.

Com tu do is so, é co mum que a saú de men tal do ido so
fi que aba la da, o que po de dar lu gar à emo ções ne ga ti vas
e ge rar an si e da de, so li dão, de pres são e tris te za. Mas as
coi sas cer ta men te não pre ci sam ser as sim. Por is so, nós,
da San to Re mé dio, pre pa ra mos 5 di cas es sen ci ais pa ra
quem quer ter mais saú de men tal na ter cei ra ida de!

Não dor mir por uma quan ti da de de tem po sa tis fa tó- 
ria pa ra o seu or ga nis mo po de con du zir a sé ri os pro ble- 
mas de saú de men tal. Além dis so, al guns es tu dos re la ci- 
o nam a má qua li da de do so no com um ris co au men ta do
de Alzhei mer.

Dor mir en tre 7 a 9 ho ras to das as noi tes per mi te que o
seu cé re bro se re cu pe re pa ra um no vo dia. Con se quen- 
te men te, vo cê te rá mais ener gia e bom hu mor lo go de
ma nhã. Na da mais re vi go ran te, con cor da?

Man te nha a ca be ça aber ta e saia da sua zo na de con- 
for to. Não se con for me com a sua ro ti na e se de sa fie a
apren der no vas coi sas. Es tu de um idi o ma que vo cê não
co nhe ce, te nha au las de mú si ca ou crie pe ças ar te sa- 
nais. As al ter na ti vas são mui tas e a de ci são de dar o pri- 
mei ro pas so só de pen de de vo cê.

Os pro bió ti cos exer cem uma fun ção be né fi ca no ba- 
lan ço da flo ra bac te ri a na in tes ti nal da pes soa que os in- 
ge riu. Eles são su ple men tos ali men ta res ri cos em mi- 
cro or ga nis mos vi vos, as fa mo sas bac té ri as do bem.

Al guns es tu dos com pro vam que gran de par te do
hormô nio in tes ti nal que ofe re ce a sen sa ção de bem-es- 
tar é ge ra do no tra to gas troin tes ti nal, por is so a im por- 
tân cia dos pro bió ti cos. Nes se sen ti do, ter uma ali men ta- 
ção sau dá vel tam bém é fa tor de ter mi nan te pa ra ter
mais qua li da de de vi da.

O iso la men to so ci al do ido so por di ver sos fa to res é
mui to co mum na ter cei ra ida de. Por is so, é in dis pen sá- 
vel que vo cê man te nha a co mu ni ca ção com os ou tros.
Se o ido so não for um gran de adep to às no vas tec no lo gi- 
as, não tem pro ble ma! O im por tan te é não per der a co- 
mu ni ca ção com ami gos e fa mi li a res.

Ex pe ri men te par ti ci par de um gru po so ci al. Po de ser
um clu be que se reú ne al gu mas ve zes por mês pa ra fa zer
ati vi da des de in te res se co mum, co mo ler, fa zer ca mi- 
nha das ou jo gar bin go, por exem plo.

Além dos exer cí ci os que vo cê po de fa zer pa ra es ti mu- 
lar a ati vi da de ce re bral, me xer o cor po tam bém é uma
téc ni ca bas tan te efi ci en te pa ra me lho rar a vi da do ido so
com um to do.

Os exer cí ci os fí si cos ide ais pa ra a ter cei ra ida de po- 
dem va ri ar. Por se rem ati vi da des de bai xo im pac to, a hi- 
dro gi nás ti ca e as ca mi nha das são as mais co muns. An- 
tes de co me çar, não abra mão de con sul tar um mé di co
pa ra des co brir qual a prá ti ca mais re co men da da pa ra o
seu ca so.

Du ran te a ter cei ra ida de, ter uma vi da tran qui la e sau- 
dá vel é uma das coi sas mais im por tan tes pa ra o ido so.
Mas com a cor re ria do dia a dia dos fa mi li a res e ou tros
acon te ci men tos que fo gem do con tro le, nem sem pre é
pos sí vel al can çar es te ob je ti vo.

São Luís, quinta-feira, 1 de outubro de 2020
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Homem que extorquia adolescente de 16 anos para não divulgar fotos íntimas é preso
após ação da Polícia Civil no bairro da Cidade Operária, em São Luís

IMAGENS ÍNTIMAS

Homem cobrava
para não expor fotos 

A
Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão 
pren deu em fla gran te um ho- 
mem sus pei to de ex tor quir 
um ado les cen te de 16 anos 

após se re la ci o na rem pe las re des so ci- 
ais. O sus pei to tem 29 anos e foi pre so 
no bair ro da Ci da de Ope rá ria na úl ti- 
ma ter ça-fei ra, dia 29 de se tem bro.

De acor do com a Po lí cia, a ví ti ma 
fez uma de nún cia ale gan do que es ta- 
va sen do ex tor qui do em ra zão de um 
rom pi men to de um re la ci o na men to 
de ami za de com um ra paz. Se gun do a 
ví ti ma, as ame a ças sur gi ram quan do 
o mes mo in for mou que não iria mais 
se en con trar com o sus pei to, que co- 
me çou a ame a çar ex por as fo tos ín ti- 
mas do ado les cen te na in ter net e as 
con ver sas pa ra a fa mí lia da ví ti ma.

O de le ga do da Po lí cia Ci vil, Jec que- 
son Fer rei ra, re la ta que os dois en vol-

O SUSPEITO ESTAVA EXTORQUINDO UM ADOLESCENTE DE APENAS 16 ANOS

vi dos co me ça ram a con ver sar por 
meio de uma re de so ci al com o ob je ti- 
vo de co me çar uma ami za de, e dis se- 
ram que man te ri am um en con tro. 
Após um tem po, quan do o ado les cen- 
te en vi ou uma men sa gem con tan do 
que ha via de sis ti do do en con tro e que 
não que ria mais man ter con ta to, o 
sus pei to co me çou a ex tor quir a ví ti- 
ma.

Ao exi gir di nhei ro pa ra que não pu- 
bli cas se as fo tos ín ti mas que o jo vem 
ti nha en vi a do, o sus pei to re ce beu R$ 
50 e pas sou a exi gir mais, con ta o de le- 
ga do. A mis são cam pa na foi or ga ni za- 
da com as in for ma ções de que o ado- 
les cen te ha via mar ca do um en con tro 
com o sus pei to pró xi mo a de le ga cia, 
me di an te a exi gên cia de va lo res mais 
al tos por par te do sus pei to. “Ar ma mos 
cam pa na, co lo ca mos a equi pe po li ci- 
al de pron ti dão e, no lo cal e ho rá rio 
exa tos quan do o in di ví duo com pa re- 
ceu, nós de mos voz de pri são. Até por- 
que o cri me de ex tor são se con su ma 

no mo men to da exi gên cia”, re la tou o 
de le ga do.

Ar ma mos cam pa na, 

co lo ca mos a equi pe 

po li ci al de pron ti dão e, 

no lo cal e ho rá rio exa tos 

quan do o in di ví duo 

com pa re ceu, nós de mos 

voz de pri são. Até por que

o cri me de ex tor são se 

con su ma no mo men to 

da exi gên cia

SAU LO DU AI LI BE

Es tu pra dor em sé rie

Abu sa dor de en te a da

CONTRA CRIANÇAS

Polícia prende suspeitos
de estupros em série

CRIMES DE ABUSOS FORAM COMETIDOS NA CIDADE DE BALSAS

A De le ga cia Es pe ci al da Mu lher de Bal sas, com apoio
da equi pe da 11ª De le ga cia Re gi o nal de Bal sas, na ma- 
nhã de on tem, quar ta-fei ra, dia 30 de se tem bro, efe tu ou
a pri são de du as pes so as sus pei tas de cri mes de es tu pro
de vul ne rá vel. As ví ti mas ti nham en tre 8 e 13 anos.

O pri mei ro ca so foi de um ho mem de 40 anos. A po lí- 
cia cum priu o man da do de pri são tem po rá ria, ex pe di do
pe la 4ª Va ra da Co mar ca de Bal sas, do sus pei to de vi o- 
len tar se xu al men te uma ga ro ta de 8 anos, na épo ca. A
ga ro ta foi es tu pra da até os 10 anos, quan do a ví ti ma foi
en ca mi nha da à Ca sa Abri go da ci da de de Bal sas.

Con for me re la ta do pe la ví ti ma, o sus pei to ain da abri- 
ga va cri an ças e ado les cen tes em sua ca sa e já che gou a
aco lher 12 cri an ças no lo cal.

O ho mem ain da é sus pei to de ter pra ti ca do o cri me de
es tu pro de vul ne rá vel con tra ou tras cri an ças e ado les- 
cen tes os quais abri ga va.

O se gun do ca so foi o de um ho mem de 38 anos que é
sus pei to de ter vi o len ta do a en te a da de 13 anos, na épo- 
ca.

O man da do de pri são pre ven ti va de le tam bém foi ex- 
pe di do pe la 4ª Va ra da Co mar ca de Bal sas. O sus pei to
tam bém é in ves ti ga do pe la prá ti ca de ou tros cri mes se- 
xu ais con tra ou tras ga ro tas.

TRABALHO

BRK abre  vagas de estágio no Maranhão

O ESTÁGIO NA EMPRESA SERÁ DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ DEZEMBRO DE 2023

A BRK Am bi en tal abre ins cri ções pa ra o
Pro gra ma de Es tá gio 2021 e ofe re ce, aos es- 
tu dan tes que vão con cluir o cur so en tre os
me ses de de zem bro de 2021 e de 2023, a
opor tu ni da de de atu ar com au to no mia e
res pon sa bi li da de ao la do de lí de res da em- 
pre sa. Pa ra is so, além da re a li za ção de ati- 
vi da des diá ri as nas áre as em que atu am, a
equi pe de re cur sos hu ma nos de sen vol ve
di ver sas ini ci a ti vas pa ra es ti mu lar o co- 
nhe ci men to e o de sen vol vi men to des ses
no vos pro fis si o nais, co mo a re a li za ção de
workshops com te mas di ver sos e en con- 
tros com lí de res pa ra a tro ca de ex pe ri ên cia
e de sen vol vi men to de pro je tos.

Lu cas Pi nhei ro e La ris sa Bri to fa zem
par te des ta his tó ria. Lu cas in gres sou na
em pre sa no pro gra ma de es tá gio de 2017,
foi con tra ta do no fi nal do pe río do, e ho je
tra ba lha na área de Meio Am bi en te da uni- 
da de Ma ra nhão. É res pon sá vel pe lo con- 
tro le e mo ni to ra men to de Li cen ças Am bi- 
en tais, ge ren ci a men to de Re sí du os Só li dos
e Subs tân ci as Quí mi cas, além das aná li ses

de pro je tos de fu tu ros em pre en di men tos a
se rem re ce bi dos pe la BRK. Lu cas, não pa ra
por aí e al me ja um car go de li de ran ça na
em pre sa e “ser re fe rên cia no que fa ço”.

La ris sa fez o pro ces so no mes mo ano
que Lu cas, pa ra a área fi nan cei ra da BRK
no Ma ra nhão, atu an do na te sou ra ria. Em
2018 foi con tra ta da co mo ana lis ta de Pla- 
ne ja men to Fi nan cei ro, sen do res pon sá vel
pe la ela bo ra ção e aná li se de re la tó ri os ge- 
ren ci as, Bud get e Fo re cast, e acom pa nha- 
men to dos cus tos da uni da de.

As ins cri ções pa ra o Pro gra ma de Es tá gio
2021 es tão dis po ní veis no si te va gas.ci a de- 
ta len tos.com.br/hot si- 
te/estagiobrkambiental2021 e vão até o dia
15 de ou tu bro. Nes te ano, por con ta da
pan de mia, as fa ses de ava li a ção e di nâ mi ca
se rão fei tas on-li ne. Os es ta giá ri os se le ci o-
na dos te rão di rei to a bol sa au xí lio, as sis- 
tên cia mé di ca e odon to ló gi ca, va le re fei- 
ção, va le trans por te, se gu ro pa ra aci den tes
pes so ais e pla no de apren di za do e de sen- 
vol vi men to.

SÃO LUÍS

PM captura sequestradores na Ilha

OS SUSPEITOS ESTAVAM COM UMA ESPINGARDA CALIBRE 12 E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO

A Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão (PM MA)
pren deu, no bair ro da Ci da de Olím pi ca,
dois ho mens e apre en de ram dois ado les- 
cen tes. Eles são sus pei tos de te rem as sal- 
ta do e fei to de re fém, um mo to ris ta de
apli ca ti vo, no bair ro Vi la Ki o la, em São Jo- 
sé de Ri ba mar, ci da de lo ca li za da na re gião
me tro po li ta na de São Luís.

De acor do com a po lí cia, du ran te a
Ope ra ção Ilha Se gu ra, em com ba te a cri- 
mi na li da de em São Luís, os PMs que fa zi- 
am ron das na área do bair ro Jar dim Tro pi- 
cal e es tra da da Ma ta, re ce be ram a de nún- 
cia de que um mo to ris ta de apli ca ti vo, que
es ta ria di ri gin do um veí cu lo GM Ônix, de
cor bran ca, que ha via si do as sal ta do e que
ele es ta va sen do man ti do re fém pe los cri- 
mi no sos. A ví ti ma foi co lo ca da no por ta-
ma las do pró prio car ro e os sus pei tos se- 
gui ram a ca mi nho da Ci da de Ope rá ria.

Ao lo ca li zar os sus pei tos, a po lí cia
abor dou o veí cu lo e en con trou o mo to ris- 

ta de apli ca ti vo pre so den tro do por ta-
ma las. A po lí cia en con trou tam bém, com
os sus pei tos, uma ar ma ca li bre 12, além
de um si mu la cro de ar ma de fo go e a
quan tia de R$ 238.

Os qua tro sus pei tos fo ram apre sen ta- 
dos na De le ga cia Es pe ci al da Ci da de Ope- 
rá ria (De cop).

São Luís, quinta-feira, 1 de outubro de 2020
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Sampaio Corrêa se prepara para encarar o CSA-AL no próximo sábado (3), às 16h30, no
Estádio Castelão, em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro

SÉRIE B

Sampaio espera o
CSA no Castelão
NERES PINTO

A
de le ga ção do Sam paio Cor rêa 
re tor nou a São Luís após o ti- 
me em pa tar (1 a 1) com o 
Gua ra ni, em  Cam pi nas, na 

noi te da úl ti ma ter ça-fei ra. Ho je, o 
gru po rei ni cia os trei nos com vis tas ao 
pró xi mo jo go da Sé rie B do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro, em São Luís, no pró xi- 
mo sá ba do, 16h30, con tra o Cen tro 
Es por ti vo Ala go a no (CSA).

O trei na dor Léo Con dé, mes mo 
sen do adep to da re pe ti ção das mes- 
mas for ma ções, to da via, vai man ter o 
cos tu me de só in for mar o ti me que 
co me ça jo gan do uma ho ra an tes do 
em ba te. A ten dên cia é de que al gu ma 
mu dan ça só ocor ra em ca so de con tu- 
são. O úni co que saiu le ve men te le si o- 
na do no jo go com o Bu gre cam pi nei ro 
foi  o ala es quer do João Vic tor.

O em pa te em Cam pi nas, ob ti do 
nos úl ti mos mi nu tos, foi co me mo ra- 
do por to dos, prin ci pal men te, pe lo 
ata can te Caio Dan tas.

Au tor do gol que de fi niu o pla car 
ele co men tou: “É um re sul ta do que 
ape sar das cir cuns tân ci as,  tem gos ti- 
nho de vi tó ria. De pois de tu do o que a 
gen te pro du ziu, não se ria jus ta uma 
der ro ta. Em pa te no fi nal, em Sé rie B, é 
is so. Vai nos aju dar na ta be la”, ana li- 
sou.

A mai o ria dos in te gran tes da de le- 
ga ção tri co lor tam bém fi cou sa tis fei- 
ta, mas fo ram fei tas vá ri as crí ti cas ao 
ár bi tro, acu sa do de dei xar de mar car 
du as pe na li da des má xi mas con tra o 
ti me pau lis ta e  não uti li zar os mes- 
mos cri té ri os na apli ca ção dos car tões 
ama re los.

O re sul ta do dei xou o Tri co lor ain da 
na 19ª co lo ca ção na Se gun do na, mas

Ar bi tra gem

SAMPAIO EMPATOU COM O GUARANI-SP NA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B DO BRASILEIRO

com es pe ran ças de nas pró xi mas ro- 
da das sair da incô mo da zo na de re- 
bai xa men to. Além de CSA nes te fim 
de se ma na, a equi pe sam paí na te rá 
co mo ad ver sá ri os o Cru zei ro-MG, dia 
8, no Mi nei rão, e o Bo ta fo go de Ri bei- 
rão Pre to-SP,  três di as de pois (11) no 
Cas te lão.

A per ma nên cia na zo na de re bai xa- 
men to, após o em pa te em Cam pi nas 
es ta va, pe la or dem, as sim:  17º Gua ra- 
ni com 10; 18° Cru zei ro 8; 19º Sam- 
paio  Cor rêa 8; e 20º Oes te 6.  Não es tá 
com pu ta do  o re sul ta do de on tem à 
noi te,  quan do o Cru zei ro jo gou em 
ca sa com a Pon te Pre ta,  e o Con fi an ça 
re ce beu o Bra sil de Pe lo tas.

Na 13ª  ro da da tem os jo gos: Fi guei- 
ren se x Oes te; Ope rá rio x Vi tó ria; CRB 
x Avaí; Bo ta fo go x Pa ra ná; Náu ti co x 
Con fi an ça; Bra sil x Cha pe co en se;  
Pon te Pre ta x Ju ven tu de; Cui a bá x 
Cru zei ro;  Sam paio Cor rêa x CSA.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te- 
bol já deu a co nhe cer a ar bi tra gem do 
jo go Sam paio x CSA. O ár bi tro se rá 
Emer son Ri car do de Al mei da An dra-
de, ten do co mo as sis ten tes Eli car lo 
Fran co  de Oli vei ra e Jo sé Car los Oli- 
vei ra dos San tos, to dos do es ta do da 
Bahia. Rai mun do Jo sé Cha gas Araú jo 
(MA) se rá o quar to ár bi tro.

APROVEITAMENTO

Imperatriz é a pior equipe da Série C

NA ÚLTIMA RODADA, O IMPERATRIZ PERDEU DENTRO DO ESTÁDIO FREI EPIFÂNIO D’ABADIA, POR 2 X 1, PARA O FERROVIÁRIO-CE

Lan ter na da Sé rie C do Cam pe o na- 
to Bra si lei ro, o Im pe ra triz con ti nua
sen do o pi or ti me de to da a com pe ti- 
ção e po de ter sua si tu a ção com pli ca- 
da ca so vol te a ser der ro ta do no pró xi- 
mo fim de se ma na, pa ra a equi pe do
Ma naus (AM). 

O ti me da JBS atu a rá no pró xi mo
sá ba do na ca pi tal ama zo nen se, em jo- 
go mar ca do pa ra 17h. Na sequên cia,
vi a ja pa ra Cam pi na Gran de pa ra jo gar
com o Tre ze. Es ta par ti da es ta va pro- 
gra ma da pa ra a pri mei ra ro da da, mas
foi adi a da de vi do aos pro ble mas cau- 
sa dos pe la co vid-19 que in fec tou
gran de par te do gru po.

Ho je, o Im pe ra triz tem a se guin te
cam pa nha: 10º lu gar (lan ter na) no
Gru po A,  com ape nas um pon to ga- 

nho, ze ro vi tó ria,  um em pa te, cin co
der ro tas, três gols mar ca dos, 15 so fri- 
dos,  sal do ne ga ti vo de 12. 

A de fe sa do Ca va lo de Aço é a mais
vul ne rá vel de to das e o ata que o pi or
de to dos.

O se gun do pi or ti me do Gru po é o
Tre ze-PB, com qua tro pon tos em se te
jo gos, ze ro vi tó ria, qua tro em pa tes,
três der ro tas, cin co gols mar ca dos e
dez so fri dos, sal do ne ga ti vo de cin co.
Du as equi pes des se gru po de ve rão
cair pa ra a Sé rie D em 2021. Ho je, a
clas si fi ca ção tem na par te su pe ri or
San ta Cruz com 15 pon tos; Fer ro viá- 
rio-CE 14; Vi la No va-GO  13; Re mo 13
e Paysandu 11.

De pois das dis pen sas de mais três
jo ga do res, anun ci a das no iní cio da se- 

ma na, o Im pe ra triz ten ta con tra tar
ou tras pe ças a pe di do do trei na dor
Es te vam So a res, mas tem en con tra do
di fi cul da des, pois os no mes lis ta dos
não es tão dis pos tos a en ca rar o sa cri- 
fí cio. 

O trei na dor  re co nhe ce que a si tu a- 
ção só po de mu dar com a che ga da de
no vas ca ras.  “Pre ci sa mos ur gen te- 
men te de re for ços. Che gan do no vos
va lo res e o tra ba lho gra da ti vo que es tá
sen do fei to, te re mos con di ções de
con se guir a pri mei ra vi tó ria e equi li- 
brar den tro da com pe ti ção”,  co men- 
tou o trei na dor, que tam bém deu to da
a ra zão à tor ci da por es tar in sa tis fei ta
 e pro tes tan do con tra a JBS e a ad mi-
nis tra ção do pre si den te Adau to Car- 
va lho. (N.P)

SAU LO DU AI LI BE

Mo to Club

Ju ven tu de Sa mas

NO PIAUÍ

Moto e Juventude
perdem na Série D

MOTO CLUB PERDEU POR 3 X 1 PARA O ALTOS-PI NA SÉRIE D

En tra ram em cam po dois ti mes ma ra nhen ses pe la
Sé rie D do Bra si lei ro. Mo to Club e Ju ven tu de Sa mas jo- 
ga ram pe la 3ª  ro da da. As equi pes do Ma ra nhão es tão no
Gru po 2 e fo ram ao Pi auí en fren tar Al tos e Ri ver.

Na ci da de de Al tos, o Mo to Club foi ao Es tá dio Fe li pão
en fren tar o ti me da ca sa. No pri mei ro tem po, o Pa pão
abriu o pla car com cer ca de um mi nu to de jo go. O gol foi
mar ca do pe lo za guei ro Ra mon, que re ce beu cru za men- 
to de Al lan Pa trick, e mar cou o gol da pe que na área do
go lei ro Mar ce lo. O gol de em pa te foi aos se te mi nu tos
Ju ni nho Ar can jo le van ta bo la na área, o go lei ro Sau lo se
atra pa lha na saí da e Thi aui nho apro vei ta ba te-re ba te
den tro da pe que na área e em pur ra pa ra pa ra o gol.

Lo go no se gun do tem po, aos seis mi nu tos, Be ti nho
mar cou de pê nal ti pa ra o ti me pi aui en se. Aos 34 da se- 
gun da eta pa, Thi a gui nho vol tou a mar car pa ra o Al tos.
Jú lio Fer ra ri cru zou na área mo ten se e Thi a gui nho, sem
mar ca ção, chu tou sem chan ces pa ra o go lei ro Sau lo.
Mo to per deu por 3 x 1, mas tem um jo go a me nos na
com pe ti ção. No pró xi mo sá ba do, re ce be o Ri ver, no Es- 
tá dio Nho zi nho San tos. Após a par ti da, o téc ni co De jair
Fer rei ra dis se, em en tre vis ta a uma rá dio da ca pi tal ma- 
ra nhen se, que não es ta ria à fren te da equi pe mo ten se na
pró xi ma par ti da. Ele de ve rá ain da con ver sar com a di re- 
to ria pa ra acer tar de ta lhes de sua pos sí vel saí da.

Em Te re si na, no Al ber tão, o Ju ven tu de en ca rou o Ri- 
ver. Após um pri mei ro tem po sem gols, a se gun da eta pa
foi mais mo vi men ta da. Aos 23 mi nu tos, Lu cas Bahia, za- 
guei ro do ti me pi aui en se mar cou o gol da vi tó ria. Em co- 
bran ça de es can teio de João Ga bri el, za guei ro so biu e
des vi ou pa ra o fun do das re des do Pei xe Po raquê.

PESO-POR-PESO

Vitória leva Adesanya
ao 3º lugar no ranking

ISRAEL ADESANYA SUBIU NA LISTA APÓS VITÓRIA NO UFC 253

A vi tó ria con tun den te de Is ra el Adesanya so bre Pau lo
Bor ra chi nha na lu ta prin ci pal do UFC 253 ren deu ao ni- 
ge ri a no uma po si ção no ran king pe so-por-pe so da or ga- 
ni za ção. 

O cam peão pe so-mé dio da or ga ni za ção apa re ceu em
ter cei ro lu gar na lis ta, su pe ran do o cam peão pe so-pe sa- 
do Sti pe Mi o cic e fi can do atrás ape nas de Jon Jo nes e
Kha bib Nur ma go me dov, res pec ti va men te nú me ros um
e dois en tre atle tas de to das as ca te go ri as de pe so.

Cu ri o sa men te, o no vo cam peão dos pe sos-meio-pe- 
sa dos, o po lo nês Jan Bla chowicz, que con quis tou o cin- 
tu rão va go da ca te go ria no cau te an do Do mi nick Reyes
tam bém no UFC 253, é o úni co do no de cin tu rão da or- 
ga ni za ção que não apa re ce no ran king pe so-por-pe so.
Com a saí da de Jon Jo nes do ran king es pe cí fi co da ca te- 
go ria, Thi a go Mar re ta su biu pa ra a pri mei ra po si ção, su- 
pe ran do Reyes e fi can do atrás ape nas de Bla chowicz.
Ou tro bra si lei ro em des ta que nos pe sos-meio-pe sa dos,
Glo ver Tei xei ra, que en fren ta Mar re ta no dia 7 de no- 
vem bro, ocu pa a quar ta co lo ca ção.

Úni co bra si lei ro cam peão mas cu li no do UFC na atu- 
a li da de, o pe so-mos ca Dei ve son Fi guei re do su biu du as
po si ções no ran king pe so-por-pe so em re la ção à úl ti ma
se ma na, e ocu pa a 12ª po si ção na lis ta.

São Luís, quinta-feira, 1 de outubro de 2020
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Apresentações que contemplam categorias como artes cênicas, artes visuais, música e
atividades infantis são veiculadas por meio do canal Centro Cultural Banco do Nordeste

Con fi ra a pro gra ma ção da
se ma na de 30 de se tem bro a
3 de ou tu bro:

Quin ta-fei ra (1°)

Sex ta-fei ra (02)

Sá ba do (03)

CENTRO CULTURAL BNB

Contos maranhenses 
em programação virtual

A
quin ta se ma na de pro gra ma- 
ção vir tu al dos Cen tros Cul tu- 
rais Ban co do Nor des te ini ci- 
ou on tem (30) com ofi ci nas,

dan ça, ví deo-ce nas e con tos. O des ta- 
que é a apre sen ta ção “Con tos de
quin tais”, da ar tis ta ma ra nhen se Ju li- 
a na Sou sa Cu trim, que com põe o pri- 
mei ro dia da exi bi ção, com in ter pre ta- 
ção de con tos do es cri tor, com po si tor,
can tor e pro fes sor Eli zeu Car do so,
dan do vi da à for ma poé ti ca das me- 
mó ri as do me ni no nas ci do em Pi- 
nhei ro, na Bai xa da Ma ra nhen se.

Até sá ba do (03), apre sen ta ções que
con tem plam ca te go ri as co mo ar tes
cê ni cas, ar tes vi su ais, mú si ca e ati vi- 
da des in fan tis são vei cu la das por
meio do ca nal Cen tro Cul tu ral Ban co
do Nor des te no Youtube.

Se ma nal men te, sem pre de quar ta a
sá ba do, a par tir das 16h, a pro gra ma- 
ção reú ne gru pos e ar tis tas in di vi du- 
ais dos no ve es ta dos do Nor des te e do
nor te de Mi nas Ge rais nas mo da li da- 
des “Per for man ce ar tís ti ca” e “For ma- 
ção”. A pro gra ma ção é gra tui ta, com
clas si fi ca ção li vre, e reú ne 120 pro je- 
tos se le ci o na dos via edi tal de cha ma- 
da pú bli ca.

16h – Es tu do in fi ni to do va zio –
Isa bel Men des (Mon tes Cla ros, Mi nas
Ge rais) – Re fle xão so bre o que sig ni fi- 
ca o va zio quan do se tra ta de ar te e de

me mó ri as afe ti vas. O ex pe ri men to ví- 
deo-fo to grá fi co acon te ce a par tir de
uma fo lha em bran co e do es tu do de
um am bi en te fí si co va zio de con fi na- 
men to.

17h – Os lu ga res co muns – Lai a ne
Te les (Amar go sa, Bahia) – Exer cí cio de
ob ser va ção de lu ga res co muns em
bus ca de en ca rar o que é di fí cil den tro
de nós e no mun do. Uma ten ta ti va de
re es cre ver es pa ços, res ga tar o im pul- 
so sen sí vel na vi da co ti di a na e re cu pe- 
rar o apre ço às coi sas ba nais, nor mal- 
men te des per ce bi das.

16h – Nor des te fu tu ris ta – Lu a na
Flo res (João Pes soa, Pa raí ba – Show
au to ral, fo ca do no em po de ra men to
fe mi ni no, que con tem pla uma fu são
do uni ver so ele trô ni co com rit mos da
cul tu ra po pu lar nor des ti na. Na apre- 
sen ta ção, a ar tis ta uti li za-se de equi- 
pa men tos ele trô ni cos, co mo con tro- 
la do ras, pe dais de efei tos, vo zes e
synths, com o ob je ti vo de trans por tar
os rit mos re gi o nais pa ra um uni ver so
fu tu ris ta e fe mi nis ta.

17h – A vi si ta on li ne – Pan ti co Ro- 
cha (For ta le za, Ce a rá) – Sé rie de vi de- 
o cli pes co la bo ra ti vos pro du zi dos du- 
ran te a qua ren te na, reu ni dos e apre- 
sen ta dos pe lo pró prio ar tis ta, pas san- 
do por mú si cas de re per tó rio au to ral,
em par ce ria com Mar cus Di as, e mais
du as can ções iné di tas.

18h – O som das coi sas – Alex Mes- 

qui ta (Sal va dor, Bahia) – Show de lan- 
ça men to do DVD do mú si co que apre- 
sen ta com po si ções ins tru men tais in-
ter ca la das com tex tos poé ti cos, tra ba- 
lhos vo cais, per cus são e efei tos so no- 
ros. O ar tis ta bus ca con du zir o es pec- 
ta dor e ou vin te à uma ex pe ri ên cia
mu si cal ne ces sá ria em tem pos de
pan de mia e iso la men to so ci al.

19h – Ár vo re es tra nha – Ao vi vo em
ca sa – Sandyalê (Ara ca ju, Ser gi pe) –
Apre sen ta ção re a li za da com can ções
do ál bum mais re cen te do pro je to,
lan ça do em ou tu bro de 2019. Ca da in- 
te gran te gra vou áu dio e ví deo, pas- 
san do por edi ção de ima gens, mi xa-
gem e mas te ri za ção.

16h – Li li faz brin que do em ca sa –
La ra Ra mos Ma ca rio (São Cris tó vão,
Ser gi pe) – Na ofi ci na, a atriz in ter pre ta
a per so na gem Li li e traz de for ma lú- 
di ca no vas for mas de fa zer brin que- 
dos. A pro pos ta vi sa au xi li ar o pú bli co
in fan til a res sig ni fi car o tem po em ca-
sa, no atu al con tex to pan dê mi co, es ti- 
mu lan do tan to o sen so ri al quan to a
cri a ti vi da de.

17h – Con ta ção de his tó ri as do
bal let – Na tá lia Bar bo ni (Fei ra de San- 
ta na, Bahia) – O ví deo tem co mo ob je-
ti vo a for ma ção ar tís ti ca de cri an ças e
ado les cen tes pe la con ta ção de his tó- 
ri as do re per tó rio clás si co do bal let,
de for ma lú di ca e en ce na da, e que,
ho je, são con si de ra das pa trimô ni os
da dan ça.

LUTO NOS QUADRINHOS

Morre Quino, criador da Mafalda

QUINO CRIOU  MAFALDA , MENINA PROGRESSISTA E QUESTIONADORA, SEMPRE PREOCUPADA EM COMBATER OS PROBLEMAS SOCIAIS

O de se nhis ta ar gen ti no Jo aquín
Sal va dor La va do Te jón, mais co nhe ci- 
do co mo Qui no, mor reu on tem (30).
Mun di al men te fa mo so pe la ti ra da
Ma fal da, ele ti nha 88 anos.

A mor te de Qui no foi anun ci a da
pe lo seu edi tor, Da ni el Divinsky. Se- 
gun do in for ma ções do jor nal Cla rín, o
de se nhis ta ha via so fri do um AVC nos
úl ti mos di as e seu es ta do pi o rou. Já o
La Na ción des ta ca que o ar tis ta mor- 
reu por “con di ções pró pri as de sua
ida de”. Nos úl ti mos tem pos, Qui no se
lo co mo via por meio de ca dei ra de ro- 
das por cau sa de um pro ble ma cir cu- 
la tó rio que ti nha em su as per nas,
além de so frer de glau co ma, o que afe- 
tou se ri a men te sua vi são. De acor do
com o La Na ción, o ar tis ta man ti nha o
bom hu mor nos úl ti mos me ses.

Fi lho de imi gran tes es pa nhóis, ele
nas ceu em Men don za, na re gião
mon ta nho sa da Ar gen ti na, em 17 de
ju lho de 1932. Foi na mes ma ci da de
on de tam bém mor reu: ele vol tou a
mo rar lá em 2017, após a mor te de sua

mu lher, Ali cia Co lom bo – sua com pa- 
nhei ra des de os anos 1960.

Des de o seu nas ci men to, era cha- 
ma do de Qui no pa ra ser dis tin gui do
de seu tio Jo aquín Te jón. Aos três anos
já des co briu sua vo ca ção pa ra o de se- 
nho, tan to que aos 13 se ma tri cu lou
em uma es co la de ar tes. Em 1949, ele
de ci diu que tra ba lha ria com as su as
mai o res as pi ra ções: car tum e hu mor.

Ele cri ou Ma fal da em um tra ba lho
co mo de se nhis ta pu bli ci tá rio pa ra
uma agên cia. A ga ro ti nha se ria per so- 
na gem de uma pe ça de pro pa gan da,
que con te ria ti ri nhas pa ra o lan ça- 
men to de pro du tos de ele tro do més ti- 
cos cha ma dos Mans fi eld, ra zão pe la
qual al guns dos per so na gens de ve ri- 
am co me çar com a le tra “M”, co mo
Ma fal da.

 A cam pa nha não foi pa ra a fren te,
mas a per so na gem ga nha ria vi da. Ma- 
fal da sur giu ofi ci al men te em 29 de se- 
tem bro de 1964, da ta em que foi pu- 
bli ca da pe la pri mei ra vez em uma ti ra
no se ma ná rio Pri me ra Pla na.

Qui no sem pre se ria as so ci a do ao
no me de Ma fal da, a me ni ni nha pro-
gres sis ta e ques ti o na do ra de seis
anos, sem pre pre o cu pa da em com ba-
ter os pro ble mas so ci ais.

Ele de sis tiu de pu bli cá-la em 1973,
após qua se du as mil ti ri nhas. Ma fal da
já não era al vo do afe to de seu cri a dor.
O seu tra ba lho pós-Ma fal da, em bo ra
não se ja tão am pla men te co nhe ci do,
des ta cou Qui no co mo um dos mais
bri lhan tes ar tis tas grá fi cos em uma
na ção re ple ta de ou tros mes tres do
tra ço, co mo Fon ta nar ro sa ou Mor dil-
lo. De qual quer ma nei ra, o in te res se
pe la Ma fal da se man te ve inal te ra do:
co le tâ ne as de ti ras se guem reim pres- 
sas em li vros. Ela per ma ne ceu atu al a
pon to de ca ti var a ge ra ção das re des
so ci ais, nas quais ti ras da me ni na são
al vo de com par ti lha men to cons tan te.
A per so na gem con ti nu ou in clu sa em
cam pa nhas so ci ais – co mo da UNI- 
CEF, Cruz Ver me lha da Es pa nha, Mi- 
nis té rio de Re la ções Ex te ri o res da Ar- 
gen ti na, en tre ou tras.

ARTES VISUAIS

Aprenda confeccionar
máscaras  artesanais

OFICINA DE MÁSCARAS USARÁ MATERIAIS QUE ESTÃO EM CASA

O CCVM re a li za, de 06 a 08/10, das 16h às 18h, a Ofi ci- 
na de Más ca ras, com o ar tis ta plás ti co Fá bio Pi nhei ro. A
pro pos ta é  pen sar a re pre sen ta ção dos ele men tos do
ros to a par tir de téc ni cas sim ples de mo de la gem e aca- 
ba men to. Pa ra par ti ci par da ofi ci na ofi ci na se rão ne ces- 
sá ri os ma te ri ais co mo jor nal e/ou pa pel, pa pe lão de cai- 
xa, co la, ba lões de fes ta, en tre ou tros, mas quem não ti- 
ver, po de par ti ci par e ano tar as di cas.

Fá bio Pi nhei ro ini ci ou seus ex pe ri men tos no te a tro
de ani ma ção e con fec ção de más ca ras e bo ne cos, em
Be lém (PA), sua ci da de na tal. Mi nis tra ofi ci nas de ani- 
ma ção e cons tru ção de bo ne cos, e par ti ci pa da mon ta- 
gem de es pe tá cu los de te a tro e mú si ca co mo ce nó gra fo
e ade re cis ta. É mem bro fun da dor da Com pa nhia A Ro da
de te a tro de bo ne cos, em ati vi da de des de 1998, apre sen- 
tan do-se co mo Ani ma dor e Co or de na dor de Ani ma ção
em fes ti vais e ofi ci nas no Bra sil e ex te ri or. Par ti ci pa, com
mais de 200 es cul tu ras em pa pel, da Ex po si ção per ma- 
nen te do Cen tro de Me mó ria do Cir co, Ga le ria Oli do
(SP) e In te gra o Co le ti vo S/N (Sem No tí ci as).  Re cen te- 
men te cri ou ce ná rio, ob je tos e fi gu ri nos pa ra as per for- 
man ces “His tó ria Sob Ro cha” de Da ni el Guer ra e “As
Lou cas do Ri a cho” de Raí ça Bon fim.A ofi ci na se rá trans- 
mi ti da pe la Pla ta for ma Zo om. Os in te res sa dos em par ti- 
ci par, de vem en vi ar no me com ple to, te le fo ne e no me da
ofi ci na que de se ja se ins cre ver pa ra o e-mail: con ta- 
to@ccv-ma.org.br. Ins cri ções gra tui tas.

Pa ra a mon ta gem das es cul tu ras é uti li za da a téc ni ca
de em pa pe la men to ou ban da gem. Con sis te em cons- 
truir uma es tru tu ra com pa pel amas sa do e co la e en vol- 
vê-la com pe da ços ou ti ras de pa pel que fo ram tam bém
mer gu lha dos em co la. Após a se ca gem vem a pin tu ra
que con clui a ca rac te ri za ção da fi gu ra.

TEATRO

Convocatória para
estudantes de artes

INSCRIÇÕES ENCERRAM NO PRÓXIMO DIA 5 DE OUTUBRO

O Itaú Cul tu ral vol ta a pror ro gar as ins cri ções pa ra a
ter cei ra edi ção de a_ pon te: ce na do te a tro uni ver si tá- 
rio até às 23h59 do dia 5 de ou tu bro (se gun da-fei ra) as
ins cri ções. Man ten do a pro pos ta de re no va ção da ce na
te a tral, di luin do fron tei ras e apro xi man do es tu dan tes, o
pro gra ma, ago ra am pli a do e re for mu la do pa ra o for ma- 
to di gi tal, ins cre ve es tu dan tes de ar tes cê ni cas de to do o
país nos ei xos: Jor na da de Apren di za gem Ex pan di da,
com cin co op ções de sa las de au las on li ne te má ti cas a
se rem es co lhi das pe lo can di da to, e Se le ção de Tra ba lhos
de Con clu são de Cur sos, que dá luz à pro du ção aca dê- 
mi ca de te ses so bre as ar tes cê ni cas re a li za das no pe río- 
do 2019-2020. Am bas de vem ser fei tas pe lo si te da ins ti- 
tui ção (www.itau cul tu ral.org.br).

No ei xo Jor na da de Apren di za gem Ex pan di da os es tu- 
dan tes in te res sa dos po dem es co lher uma das cin co di- 
fe ren tes sa las de au las vir tu ais te má ti cas, con du zi das
por es pe ci a lis tas nas áre as: Dra ma tur gi as, pa la vra plu- 
ral?, Dis cur so e prá xis pa ra uma ce na Que er – É pos sí vel
fa lar de ce na Que er?, PoÉ ti cas das ma te ri a li da des da ce- 
na – O fi gu ri no e a ma qui a gem são mar gi nais na cri a- 
ção?, Exis te cor po na vir tu a li da de?  Di men sões pes so ais
e po lí ti cas do cor po: a ce na co mo pla ta for ma, e Quem
tem me do de te a tro pa ra cri an ça? O ar tis ta, o Te a tro e as
In fân ci as. Se rão se le ci o na dos até 40 es tu dan tes pa ra ca- 
da sa la vir tu al, pa ra cum pri rem uma car ga ho rá ria de 20
ho ras em 10 en con tros re a li za dos de 9 de no vem bro a 15
de de zem bro. Os se le ci o na dos se rão di vul ga dos no dia
26 de ou tu bro pe lo si te do Itaú Cul tu ral. Já no ei xo 2, Se- 
le ção de Tra ba lhos de Con clu são de Cur so (prá ti cos ou
teó ri cos), de vem ser ins cri tos tra ba lhos de ini ci a ção ci- 
en tí fi ca ou ini ci a ção à do cên cia, re sul ta dos de pes qui- 
sas con cluí das nos anos de 2019 e/ou 2020. Se rão se le ci- 
o na dos até 20 tra ba lhos ins cri tos, di vul ga dos a par tir do
dia 14 de ja nei ro de 2021, no si te do Itaú Cul tu ral. Pos te- 
ri or men te in te gra rão uma pu bli ca ção di gi tal.

São Luís, quinta-feira, 1 de outubro de 2020

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

