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Pesquisa da Econométrica/TV Guará demonstra, no item espontâneo, que a maioria 
do eleitorado de São Luís ainda não conhece os candidatos à prefeitura, deixando 
para a estimulada a leitura atual de quem pode continuar na corrida.

Corrida Maluca 

Ministério Público do Trabalho fará investigação para 
apurar causas do acidente no Mateus Supermercados
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Bombeiros confirmam uma morte e
oito feridos após noite de buscas

Autoridades lamentam acidente e Grupo Mateus 
fecha lojas no sábado por conta do luto
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Maranhense é 
contratado
por time da 
Inglaterra
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Perguntamos aos 
candidatos a Prefeito 
de São Luís: diante 

da redução do 
orçamento, como 

pretendem gerenciar 
as finanças do 

município?
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O charme que 
se desenha na 

nova Praça 
João Lisboa

Hoje, as duas praças, 
que se tornaram uma só, 

nem parece a que os ludo-
vicenses conheceram ao 

longo de décadas. 
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Número de policiais e militares disputando eleições em 2020 é o maior em 16
anos. Policiais militares são quase metade do grupo.

ELEIÇÕES 2020

Mais candidatos
militares no pleito

S
ÃO PAU LO – Na pri mei ra elei- 
ção após a che ga da de Jair Bol- 
so na ro (sem par ti do) ao Pla- 
nal to em meio a uma on da 

con ser va do ra, o nú me ro de po li ci ais e 
mi li ta res que con cor rem ao car go de 
pre fei to atin giu o mai or pa ta mar em 
16 anos.

Da dos do TSE (Tri bu nal Su pe ri or 
Elei to ral) mos tram que, nes te ano, 
371 bom bei ros mi li ta res, po li ci ais mi- 
li ta res e ci vis e mi li ta res re for ma dos 
ten tam uma va ga nos Exe cu ti vos mu- 
ni ci pais em to do o país. Em 2004, 
eram 143 (au men to de 61%); há qua- 
tro anos, 178 (au men to de 52%).

Po li ci ais mi li ta res são qua se me ta- 
de do gru po (193). Um dos exem plos é 
a de le ga da Ge o li ze Tel les (DEM), que 
con cor re em Ara ca ju. Ela es co lheu o 
co ro nel da PM Pé ri cles Me ne zes pa ra 
ser vi ce. Ao me nos cin co cha pas nas 
ca pi tais se rão for ma das só por pro fis- 
si o nais da se gu ran ça.

Os mi li ta res re for ma dos, co mo Bol- 
so na ro, são o se gun do mai or blo co do 
con jun to (99).

O PSL, par ti do pe lo qual o pre si- 
den te se ele geu em 2018, lan çou o 
mai or nú me ro de pos tu lan tes po li ci- 
ais ou mi li ta res, 54. Em se gui da, apa- 
re cem Pa tri o ta (25), PL (23) e Po de- 
mos e PP (am bos com 22). As le gen das 
de es quer da apos tam me nos ne les: 
PDT tem 13; PT, 12 e PSB, 9.

En tre os es ta dos, São Pau lo é o que 
tem mais con cor ren tes com es sa for- 
ma ção, 59. Mi nas Ge rais (49), Pa ra ná 
(23), Bahia (22) e Goiás (21) com ple- 
tam o to po da lis ta.

Na com pa ra ção com ou tros es ta-

DADOS SÃO DO TSE (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL)  

dos, o Ce a rá fi ca pa ra trás, com 15 
can di da tos a pre fei to. Mas é de lá que 
vem um dos no mes de mais des ta que 
na as cen são des se per fil no mun do da 
po lí ti ca.

De pu ta do fe de ral mais bem vo ta do 
do es ta do em 2018, o po li ci al mi li tar 
Ca pi tão Wag ner (PROS) con cor re à 
Pre fei tu ra de For ta le za pe la se gun da 
vez co mo prin ci pal no me de opo si ção 
ao gru po do go ver na dor Ca mi lo San- 
ta na (PT) e dos ir mãos Ci ro e Cid Go- 
mes (PDT). Com as cen são me teó ri ca 
após li de rar o mo tim da PM em 2011, 

ele tem a se gu ran ça pú bli ca co mo pri-
o ri da de.

Já en tre os can di da tos a ve re a dor, o 
au men to foi me nos ex pres si vo. Nes te 
ano, são 5.810 pos tu lan tes des se per-
fil, con tra 5.488 em 2016, cres ci men to 
de pou co me nos de 6%.

De no vo, o PSL é o lí der (511), se- 
gui do por Re pu bli ca nos (382), PSD 
(380), MDB (360) e PP (348). O ex-par- 
ti do de Bol so na ro é do no da se gun da 
mai or fa tia do fun do elei to ral, usa do 
pa ra ban car as cam pa nhas, com R$ 
199 mi lhões.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Aluguel social às mulheres vítimas de violência

LEI   TEM COMO OBJETIVO AMPARAR MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O go ver na dor Flá vio

Di no as si nou a lei que

cria o Alu guel Ma ria da

Pe nha, alu guel so ci al

des ti na do a mu lhe res

ví ti mas de vi o lên cia que

não po dem re tor nar aos

seus la res. 

“No dia em que a nos sa Ca sa da

Mu lher Bra si lei ra com ple ta 3 anos de
fun ci o na men to, com 40 mil aten di- 
men tos re a li za dos, san ci o na mos es sa
lei que vi sa cui dar ain da mais das mu- 
lhe res ví ti mas de vi o lên cia do més ti- 
ca”, as se gu rou o go ver na dor do Ma ra- 
nhão.

A Lei de n.º 11.350, de 02 de ou tu- 
bro de 2020, cria o pro gra ma que se rá
co or de na do pe la Se cre ta ria de Es ta do
da Mu lher  e que tem co mo ob je ti vo
am pa rar mu lhe res ví ti mas de vi o lên- 
cia do més ti ca que es te jam im pe di das
de re tor nar pa ra seus la res em vir tu de
do ris co de so fri men to de qual quer
ação ou omis são ba se a da no gê ne ro
que lhe cau se mor te, le são, so fri men- 
to fí si co, se xu al ou psi co ló gi co e da no
mo ral ou pa tri mo ni al.

O Alu guel Ma ria da Pe nha cor res- 

pon de ao va lor men sal de R$ 600,00,
em um pe río do de até 12 me ses. Têm
pri o ri da de na con ces são do be ne fí cio
as mu lhe res em si tu a ção de vul ne ra- 
bi li da de, com fi lhos me no res de ida- 
de.

De acor do com a lei, re ce be rá o be- 
ne fí cio: a mu lher que es ti ver sob me- 
di da pro te ti va ex pe di da de acor do
com a Lei Fe de ral nº 11.340 de 7 de
agos to de 2006; que com pro ve si tu a- 
ção de vul ne ra bi li da de, de for ma a
não con se guir ar car com as des pe sas
de sua mo ra dia; que ti nha ren da fa mi- 
li ar, an te ri or à se pa ra ção, de até dois
sa lá ri os mí ni mos e que não pos sui pa- 
ren tes até se gun do grau em li nha re ta
no mes mo mu ni cí pio de sua re si dên- 
cia.

In dig na do

Sa bo re an do

Cor ri da ma lu ca

Pes qui sa da Eco no mé tri ca/TV Gua rá de mons tra, no
item es pon tâ neo, que a mai o ria do elei to ra do de São
Luís ain da não co nhe ce os can di da tos à pre fei tu ra, dei- 
xan do pa ra a es ti mu la da a lei tu ra atu al de quem po de
con ti nu ar na cor ri da, mes mo sen do tran si tó ria pa ra a
pró xi ma amos tra gem di an te da re jei ção apon ta da aos
11 pre ten den tes so ma do com des cre di to ao mun do po- 
lí ti co, mar can do a ne ces si da de da ime di a ta mu dan ça de
con du ta na bus ca de vo tos.

Pro mes sas sem a pos si bi li da de de efi cá cia fi ca es tra- 
nho no des con fi a do olhar do elei tor, das en tre vis tas nos
mei os de co mu ni ca ção pas san do pe las pes qui sas, mui- 
tas sem a me nor cre di bi li da de, che gan do nas sa ba ti nas
e de ba tes por acon te cer, cria uma ro tei ro can sa ti vo
quan do o as pi ran te ao car go mu ni ci pal de mons tra a im- 
pos si bi li da de de con ver sar com a po pu la ção.

Ne nhum can di da to con se guiu mos trar seu pro je to
co mo pos sí vel ges tor da vi da de to do mun do, in de pen- 
den te de gos tos e ra ças. Fi ca evi den te na pes qui sa da TV
Gua rá a re jei ção pe los ho mens pú bli cos sem o for ma to
da pa la vra que atraia a aten ção e pro mo va a con fi an ça
no pla no de ação a par tir de 2021. Ain da so bra re jei ção
por so bre no mes e fi gu ras si su das por acre di ta rem que
fo ram aben ço a dos na di vin da de dos céus.

Ne ces sá rio que as aces só ri as dos can di da tos re ve jam
a qua li fi ca ção e pre pa ro apli ca do co mo es tra té gia de
con ven ci men to den tro des te pou co tem po de cam pa- 
nha que res ta, de ter mi nan do co mo prin ci pal pro du to
de ven da se ja as ações que con si gam su pe rar o al to ín di- 
ce de acei ta ção da ges tão do atu al pre fei to Edi val do Ho- 
lan da (PDT).

Exis tem os ino cen tes que ain da acre di tam nas pla ta- 
for mas de apoi os par ti dá ri os con so li da dos, es que cen do
as bri gas in ter nas dos par ti dos e von ta des fi nan cei ras
in di vi du ais de pu xa do res de vo tos. No vos ca pí tu los de- 
vem sur gir com os con si de ra dos ju das da úl ti ma ho ra!

Mo to res li ga dos, com bus tí vel sen do adi ti va dos, uns
com pneus ze ra dos e ou tros com ca lham be ques. Res ta
aguar dar a ban dei ra da fi nal pa ra en ten der quais pi lo tos
elei to rais tem bra ço e ca pa ci da de pa ra con quis tar a li- 
nha de che ga da.

No ca so, o pri mei ro tur no!

Ima gi na co mo o ex-pre si den te Sarney (MDB) de ve
es tar in con for ma do com a bri ga in ter na da sua fa mí lia
no plei to de São Luís com a fi lha Ro se a na (MDB) vo tan- 
do no Ne to Evan ge lis ta (DEM) obri gan do o Adri a no
(PV), pre di le to ne to, a de sis tir da cam pa nha com al to ín- 
di ce de re jei ção nas pes qui sas de in ten ções de vo tos.
Que fi nal de car rei ra!

Be la li ção de vi da es tão ten do que en go lir os ad ver sá- 
ri os do pre fei to Edi val do Ho lan da (PDT) com mais de
60% de apro va ção nes se fi nal de man da to, po den do su- 
pe rar os 80% com a cen te na de obras que vai inau gu rar.
Cu ri o so que to dos os can di da tos do ei xo Di no co me ça- 
ram a fi car ali a do do ges tor. In te res san te que os mais
bem co lo ca dos na cor ri da elei to ral de São Luís dei xa ram
de ba ter com gos to. Na da co mo o tem po jun to a com pe- 
tên cia pa ra ca lar os crí ti cos! 

São Luís, segunda-feira, 5 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A PERGUNTA É... 

Responsáveis: George Raposo
E-mail: redacao@oimparcial.com

“Como executar um projeto para a 
cidade com orçamento menor?

SAMARTONY MARTINS

A 
Câmara Municipal de São Luís apro-
vou, em julho deste ano, o Projeto de 
Lei 046, de autoria da Prefeitura de 
São Luís, que trata sobre as diretrizes 

para elaboração e execução da lei orçamentária 
de 2021. O orçamento da cidade para o ano de 
2020 é de 3.49 bilhões. E no ano que vem, após 
a crise gerada pela pandemia, o orçamento vai 
cair para 3.2 bilhões. Vale lembrar que a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem o papel 
de estabelecer as diretrizes e regras para ela-
boração e execução do orçamento municipal 
para o ano seguinte, além de definir parâme-
tros, metas e riscos fiscais para nortear todo 
o planejamento orçamentário e financeiro de 
cada exercício. Ela também trata dos aspec-
tos relacionados às prioridades e metas pro-
gramáticas. Com base neste cenário, a série “A 
pergunta é...”  de O Imparcial desta semana, 
questiona: “Caso o senhor seja eleito, como 
pretende executar um projeto voltado para a 
cidade com um orçamento menor do que o de 
2020 por conta da pandemia do novo corona 
vírus (covid-19)? Veja como o seu candidato 
respondeu a esse questionamento. 

BIRA DO PINDARÉ (PSB)
É preciso ter criatividade: Aprender a fazer 

mais com menos. Para isso, vamos reduzir os 
gastos; inverter prioridades, e atender os seg-
mentos da sociedade que mais precisam, so-
bretudo as pessoas da periferia. Também va-
mos investir e apoiar as atividades que geram 
trabalho e renda. Acredito que assim, conse-
guiremos promover a reativação da economia 
para que haja o aumento da receita própria no 
município.

EDUARDO BRAIDE                            
(PODEMOS)

Desde o ano passado, São Luís recebeu mais 
de R$ 40 milhões de royalties da mineração, pa-
gos pela Vale à Prefeitura de São Luís. Vamos 
usar parte desses recursos para construir três 
terminais de integração. Para investir em sa-
neamento básico, vamos buscar recursos de 
Parcerias Público-Privadas (PPPs) e de orga-
nismos internacionais. Em conjunto com os 
fazedores da cultura, vamos estabelecer um 
programa cultural para o ano inteiro em São 
Luís, já que a beleza da nossa cidade tem que 
ser mostrada para o Brasil inteiro, para que sua 
riqueza natural possa chegar às mãos dos que 
nasceram aqui ou escolheram aqui viver. O tu-
rismo tem que ser mola propulsora de desen-
volvimento econômico, a exemplo de outras 
capitais como Fortaleza e Teresina. O turismo 
cultural ou de negócios será melhor explora-
do, gerando emprego e renda. Na educação, o 
Novo Fundeb que ajudei a construir na Câmara 
Federal vai garantir mais recursos a partir de 
2021, para construir creches e escolas, refor-
mar e equipar as unidades de ensino já exis-
tentes e pagar melhor os profissionais da edu-
cação. Outros projetos estão sendo votados no 
Congresso Nacional para apoiar a economia 
de estados e municípios. Também implanta-
remos um Programa de Desenvolvimento da 
Zona Rural, capacitando as pessoas nessas co-
munidades. Há muitas riquezas naturais que 
podem se tornar atrativos turísticos e gerar em-
prego e renda na zona rural. O Parque da Juça-
ra e o boi de Maracanã, por exemplo, podem 
gerar renda o ano inteiro. Tenho a experiência 
de dois mandatos de deputado estadual e um 
de federal, sei onde buscar recursos e como 
bem utilizar esses recursos em todas as áreas 
da nossa cidade. Eu estou preparado para ser 
prefeito e transformar São Luís em uma cida-
de de oportunidades.

DUARTE JÚNIOR                                    
(REPUBLICANOS)

A previsão, segundo a LOA, é a de que tenha-
mos um orçamento de 3.5 bilhões, portanto, 
maior do que o deste ano, que é 3.49 bilhões, 
mas a votação ainda é aguardada para o valor 
ser oficializado. Em todo caso, não é descar-
tada a existência de dificuldades em razão do 
cenário imposto pela pandemia e os conse-
quentes impactos econômicos.  De qualquer 
forma, independentemente do cenário, é dever 
de todo gestor zelar pelo orçamento público, 
elencar prioridades e direcioná-las para aten-
der as necessidades mais urgentes daqueles 
que mais precisam. E é dessa forma que va-

mos fazer na prefeitura, assim como fizemos 
por onde passamos, a exemplo do PROCON 
e VIVA Cidadão. O bom gestor, comprometi-
do com as pessoas, não apresenta desculpas, 
tem o dever de apresentar soluções e resulta-
dos concretos. E a criatividade é um elemento 
fundamental para realizarmos as ações neces-
sárias. É preciso saber fazer mais com menos. 
O entretenimento é a terceira maior indústria 
do mundo em termos de geração de emprego 
e renda, e, por meio dele, é possível movimen-
tar a economia da nossa cidade. O turismo e a 
cultura, por exemplo, possibilitam uma vasta 
cadeia produtiva, que inclui donos de bares, 
restaurantes, rede hoteleira, motoristas de táxi 
e de aplicativo, vendedores ambulantes. Tenho 
como proposta reduzir o ISS para a rede ho-
teleira, possibilitando aos hotéis baixarem o 
valor da sua diária, o que, consequentemente, 
atrairia mais turistas. Para esses turistas e para 
o próprio ludovicense, vamos oferecer um ca-
lendário de eventos culturais que perdure o ano 
todo. Vamos também criar áreas de livre cultu-
ra e turismo, em que eventos poderão ser rea-
lizados além das duas da manhã, assim como 
acontece em importantes capitais do Nordes-
te, como Fortaleza e Recife. Outra de nossas 
propostas, é a de implantar um programa de 
transferência de renda para aqueles que mais 
precisam, pois, sem o amparo do governo fe-
deral, nossa gestão irá destinar um auxílio de 
até R$ 200 aos ludovicenses que se encontram 
em situação de vulnerabilidade.

FRANKLIN DOUGLAS (PSOL)
O que temos de redução de recursos para 

as políticas públicas é consequência da polí-
tica econômica nefasta, desde o governo gol-
pista de Michel Temer (MDB) que aprovou a 
Emenda Constitucional nº 95, impondo um teto 
aos gastos sociais do governo, até o atual, que 
mantém esse desfinanciamento das políticas 
sociais, mas não corta dinheiro para os ban-
queiros. Nossa gestão se somará a um movi-
mento nacional de prefeitos por derrubar esse 
Teto dos Gastos. Os deputados candidatos que 
votam com o governo para tirar recursos das 
políticas para o povo têm que ser cobrados ago-
ra, que querem o voto do povo! Vamos audi-
tar as dívidas da Prefeitura que consomem R$ 
35 milhões de reais só de pagamento de juros. 
Por meio do Orçamento Participativo, chama-
remos a população para decidir conosco onde 
e como aplicar os recursos do orçamento da 
cidade. Proporemos o IPTU progressivo. O 1% 
rico da Península tem que contribuir mais para 
viabilizarmos as políticas públicas aos demais 
99% da população da cidade. Administrar São 
Luís para a maioria!

JOSÉ CARLOS MADEIRA         
(SOLIDARIEDADE)

Vamos administrar São Luís com o rigor de 
um planejamento voltado para a eficiência or-
çamentária e administrativa. Com um orçamen-
to menor, além das consequências econômi-
cas da pandemia da Covid-19, é preciso rever 
prioridades e encontrar caminhos para que o 
município avance em áreas fundamentais na 
nossa gestão, como saúde, educação, emprego/
renda e segurança. Os problemas que a cidade 
enfrenta hoje são o resultado de décadas sem 
planejamento. O último gestor que adotou o 
planejamento pensando a cidade para o futuro 
foi Haroldo Tavares. Nosso projeto de governo 
está adequado para a realidade do orçamento 
aprovado pela Câmara. Mas vamos fazer mui-
to mais, buscando parcerias com os governos 
estadual e federal e com instituições interna-
cionais, desenvolvendo políticas públicas de 
fomento à economia. Planejamos São Luís não 
apenas para os próximos quatro anos, mas para 
que a cidade esteja preparada para os próxi-
mos trinta anos. Nosso plano de governo con-
templa uma gestão para uma cidade moderna, 
com tecnologia e todas as estruturas adminis-
trativas conectadas. Sem omissão, sem medo. 
Sem planejamento não se pode pensar em or-
çamento. Planejar significa colocar em prática 
políticas públicas com justiça social, eficiên-
cia e transparência. E sobretudo sem burocra-
cia. Porque a burocracia é mãe da corrupção.  

JEISAEL MARX (REDE)
Não existe alternativa melhor do que eco-

nomizar, buscar caminhos para investir de for-
ma eficiente os recursos do município. Nosso 
plano de governo é o único que prevê diminuir 

gastos com a máquina pública. Ao propor um 
governo descentralizado, queremos instalar 5 
subprefeituras, e, para isso, vamos diminuir 
a quantidade atual de 33 órgãos na estrutu-
ra administrativa para apenas 19. Vamos criar 
o Procon Municipal e ter um total de apenas 
25 órgãos, trabalhando com celeridade, dan-
do respostas mais rápidas aos problemas nos 
bairros, fazendo mais com menos dinheiro. 
Órgãos que funcionam em prédios alugados 
devem ser transferidos para prédios públicos; 
pretendemos instalar um Centro Administrati-
vo no antigo, concentrando a maior parte das 
secretarias num único local, diminuindo gas-
tos com empresas de segurança, manutenção 
e limpeza; substituir o modelo de carros à dis-
posição de funcionários públicos por contratos 
com empresas de aplicativos e táxis. Através do 
Orçamento Participativo e do programa Muti-
rão Nosso Bairro, realizar obras e serviços pú-
blicos nos bairros utilizando mão de obra lo-
cal, não apenas gerando emprego e renda, mas 
também diminuído o custo. Gastando menos 
e melhorando a arrecadação podemos deixar 
a Capital numa situação de gestão fiscal mais 
confortável. Termos condições de custear uma 
máquina pública mais eficiente e manter agenda 
de investimentos em áreas primordiais, como 
educação, saúde e infraestrutura, mesmo com 
limitação de recursos.

NETO EVANGELISTA (DEM)
Estou ciente dos problemas a serem enfren-

tados no próximo ano, por conta do impacto 
da pandemia do coronavírus na arrecadação 
do município. De imediato, vamos analisar os 
cenários e projeções de médio e longo prazo 
sobre esses impactos. Assim, poderemos saber 
como aplicar com eficiência o dinheiro públi-
co, mantendo uma agenda de serviços básicos 
ao cidadão. Mas sabemos dos desafios que te-
mos pela frente. Boletim recente da Secretaria 
do Tesouro Nacional, referente às contas de 
2019, atesta que São Luís enfrenta uma situa-
ção fiscal muito delicada. Exemplo disso são os 
chamados “restos a pagar”: o município trans-
fere para o ano seguinte 7,3% de sua despesa. 
É a segunda pior posição entre as capitais. O 
impacto dos restos a pagar sobre as finanças 
do município é significativo, comprometen-
do várias ações da Prefeitura, como a valori-
zação do servidor e a manutenção adequada 
dos prédios e serviços públicos. Outro exemplo 
da grave situação das finanças de São Luís é o 
fluxo de caixa da Prefeitura. Ou seja, o quanto 
de receitas o município tem para honrar suas 
despesas, mês a mês. Já em 2019, nesse indi-
cador, São Luís aparece entre as 5 capitais do 
país em que as receitas não alcançam a despesa 
média de um mês. Ou seja, a receita é menor 
que a despesa. Por conta disso, São Luís tem 
hoje a nota de capacidade de pagamento (CA-
PAG), “C”. Ou seja, não tem aval da União para 
contrair empréstimos e, por isso mesmo, paga 
juros maiores para ter acesso a recursos para 
investir. Essa situação reforça a necessidade 
de um ajuste importante e imediato nas con-
tas do município. Sem isso, a Prefeitura de São 
Luís não poderá oferecer ao cidadão o serviço 
de qualidade que ele precisa. Mas nós vamos 
fazer esse ajuste, garantindo que as priorida-
des corretas e uma gestão eficiente sejam im-
plementadas no município.

RUBENS JÚNIOR (PCDOB)
Apesar de São Luís possuir uma situação fis-

cal relativamente estável, a conjuntura nacional 
sugere que ocorrerá redução na arrecadação de 
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IP e 
Imposto de Renda (IR), tributos fundamentais  
para o cálculo de valores das Transferências 
Correntes, repassadas aos municípios na forma 
do FPM, e do ICMS, além de recursos constitu-
cionalmente vinculados. Essas transferências 
correspondem a dois terços das receitas muni-
cipais  Nesse cenário de provável agravamen-
to da situação econômica, é fundamental que 
o gestor tenha capacidade de racionalizar os 
recursos, com o popular “fazer mais com me-
nos”. Nosso compromisso é com uma gestão 
fiscal responsável, cuidando bem do dinhei-
ro público, só assim será possível investir em 
prioridades. Os temas ligados a gestão fiscal 
são importantes para nós porque tivemos o 
orgulho de coordenar a Secretaria de Estado 
das Cidades em 2019, um dos piores anos em 
termos fiscais para o Brasil.  Conseguimos, com 
gestão inovadora e eficiente,  realizar as mesmas 
ações com economia de até 50% dos recursos 
de manutenção da gestão administrativa em 

alguns setores e, assim, ampliar investimentos 
em programas que atingem diretamente a po-
pulação. Esses resultados nos dão segurança 
para implantar mecanismos de otimização de 
recursos que nos possibilitem ampliar os in-
vestimentos nas áreas mais importantes, sem 
aumentar gastos..

SILVIO ANTONIO (PRTB)
1.Aumentar as receitas e diminuir as despesas; 

2.Incentivar o aumento das atividades produ-
tivas e, principalmente a prestação de serviços 
nas áreas de saúde, alimentação,entretenimento, 
pesquisa, ensino, turismo entre outros, para  
aumentar a arrecadação de ISS e ICMS; 3.En-
xugar os gastos públicos, como por exemplo, os 
alugueis de imóveis (repartições); 4. Aprimo-
rar a gestão do funcionalismo público (acabar 
com os cabides de empregos) e valorizar atra-
vés da meritocracia, os que de fato trabalham; 
5. Criar o órgão de Auditoria, a fim de fiscalizar 
e supervisionar os processos licitatórios, con-
tratos e execuções para combater a corrupção.

HERTZ DIAS (PSTU)
É impossível falar de planejamento para São 

Luís sem considerar que os mais ricos querem 
jogar o ônus dessa crise capitalista sobre os om-
bros da classe trabalhadora e dos serviços pú-
blicos. E um dos mecanismos para isso é roubo 
do dinheiro público através é o pagamento da 
dívida pública que ninguém sabe como foi feita 
e quem lucra nominalmente com ela. Foi para 
facilitar mais transferência de verbas públicas 
dos Estados e Municípios que o Senador apro-
vou no dia 02 de maio, sábado, na calada da 
noite, o PL 39/2020 que condicionam prefei-
tos e governadores a não reajustarem salários, 
não garantir progressão na carreira dos servi-
dores públicos, licença prêmio e ainda impôs 
a securitização que é uma forma de garantir 
com que parte dos impostos que pagamos vá 
direto para esses agiotas. 79 senadores votaram 
a favor de mais esse ataque de Bolsonaro aos 
serviços públicos. Se ganharmos as eleições 
vamos fazer auditoria das contas públicas do 
município de São Luís, tal como está previsto 
no artigo 25 da Constituição, deixá-la de pa-
gar e abrir processos criminais contra todos os 
empresários e políticos que se beneficiaram 
desses recursos. Também vamos exigir que to-
dos os grandes devedores da prefeitura de São 
Luís paguem suas dívidas. Veja que apenas os 
15 maiores devem mais do que o Orçamento 
total para 2021, isso é um absurdo, conside-
rando que 70% dos consumidores ludovicen-
se estão endividados e tirando o do alimento 
para pagar suas contas. Outro absurdo é os 106 
milhões de reais destinados aos gabinetes dos 
31 vereadores, o segundo maior do Nordeste, 
isso sem contar os 15 mil reais de salários para 
cada um. Vamos batalhar para acabar com es-
sas verbas que os mesmos utilizam para man-
ter currais eleitorais na periferia, assim como 
estabelecer que nenhum parlamentar, secre-
tário, prefeito e vice-prefeito recebam salários 
superiores ao salário médio de um profissional 
da educação. Se quiserem melhorar seus salá-
rios que melhorem o dos servidores também. 
Em nossa gestão também não haverá renúncia 
fiscal para os grandes empresários, a exemplo 
do ICMS que beneficia grupos como o Mix Ma-
teus. Esse é um dos impostos que compõe as 
verba da Educação e dele não abriremos mãos. 
Os candidatos que estão apresentando projetos 
mirabolantes sem tomar essas medidas estão 
prometendo dirigir um carro de motor batido.

YGLÉSIO MOYSÉS (PROS)
É importante destacar que o nosso Plano de 

Governo foi feito ouvindo as pessoas e na parte 
de orçamento, ouvimos muito os técnicos da 
Prefeitura de São Luís. Nosso Plano de Gover-
no já foi pensado nas restrições orçamentá-
rias que teremos em 2021. Temos prioridades 
para o primeiro ano de governo. A Assistência 
Social que é uma política pública transversal, 
que tem como carro-chefe o Papi, o Programa 
de Apoio à Primeira Infância, que vai trans-
ferir até R$ 200 por famílias com crianças de 
0 a 6 anos, com um impacto de menos de 1% 
no orçamento da Prefeitura. Vamos aumen-
tar o consumo em pequenos comércios, nos 
bairros, só que o mais importante que isso, é 
vamos cuidar da primeira infância Também 
é prioridade fazer a reestruturação na saúde, 
educação. Temos diretrizes para a otimização 
dos recursos públicos, combate à sonegação e 
ampliação dos investimentos federais.
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» JE A NI CE DI AS RA MOS
Jor na lis ta, es pe ci a lis ta em ges tão em
po lí ti cas pú bli cas, com ên fa se em igual -
da de ra ci al e de gê ne ro

NOSSA VISÃO

Abismo na educação
A pan de mia do no vo co ro na ví rus

apro fun dou, ain da mais, o fos so exis- 
ten te en tre o en si no pú bli co e o par ti- 
cu lar, o que de ve rá ser de mons tra do
pe los exa mes de de sem pe nho dos es- 
tu dan tes, a co me çar pe lo Exa me Na- 
ci o nal de En si no Mé dio (Enem), em
ja nei ro pró xi mo. As du as mo da li da- 
des de en si no nun ca es ti ve ram tão
dis tan tes, co mo mos tram a efi cá cia,
ou não, das au las re mo tas du ran te o
dis tan ci a men to so ci al e até a ado ção,
ou não, des se mo de lo. Na ava li a ção de
edu ca do res, as con sequên ci as ne ga ti- 
vas vão se es ten der por mui to tem po.

Mui tos ten ta ram adi ar o Enem sob
o ar gu men to de que os jo vens não es- 
ta ri am pre pa ra dos pa ra o tes te, mas o
go ver no mos trou-se ir re du tí vel e a
pos si bi li da de de uma pro va mais fá cil
foi des car ta da. Com is so, ca be rá às
co tas o pa pel re gu la dor da en tra da na
uni ver si da de do mai or pú bli co do
Enem, os alu nos da es co la gra tui ta.
Ho je, é con sen so no meio edu ca ci o- 
nal que o sis te ma de co tas su a vi za as
de si gual da des no se tor, mas não pro- 

mo ve seu de sa pa re ci men to.
Edu ca do res, co mo o pro fes sor

emé ri to da Uni ver si da de Fe de ral de
Mi nas Ge rais (UFMG) e in te gran te do
Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, Jo sé
Fran cis co So a res, lem bram que a edu- 
ca ção bra si lei ra pri vi le gia o es tu dan te
que tem mai or ní vel so ci o e conô mi co
e con di ção de pa gar um es ta be le ci- 
men to de en si no par ti cu lar. Na ava li a- 
ção de les, o se tor tem a obri ga ção de
tra zer a ques tão da de si gual da de pa ra
o cen tro do de ba te.

Tam bém cha ma a aten ção dos es- 
pe ci a lis tas o cres ci men to de um ou tro
ti po de de si gual da de, que não era tão
gran de: a di fe ren ça en tre os pró pri os
alu nos da es co la pú bli ca. O ra ci o cí nio
con si de ra os que fre quen ta ram es co- 
las que li da ram me lhor com a si tu a- 
ção — e/ou ti ve ram aces so a cur si- 
nhos — e os que não ti ve ram es sa
opor tu ni da de, o que au men tou a dis- 
pa ri da de en tre eles. Pa ra o pró xi mo
Enem, já es tão con fir ma das qua se 5,8
mi lhões de ins cri ções no Bra sil

Nos mei os aca dê mi cos, en ten de-se

que ao in sis tir com o Enem em ja nei- 
ro, o Mi nis té rio da Edu ca ção re ti rou a
pos si bi li da de de ten tar equi li brar o
que foi ofe re ci do pa ra os jo vens. “Ha- 
via a pos si bi li da de de a pro va ser apli- 
ca da em maio, o que da ria a pro ba bi li- 
da de aos alu nos do en si no pú bli co de
ten ta rem al gum res ga te de con teú do
no pró xi mo ano”, dis se a edu ca do ra
Da ni e le Pas sa gli.

O que pre o cu pa é que a dis tân cia
en tre o en si no pú bli co e pri va do con-
ti nu a rá sen do mui to gran de por mui- 
tos anos, a par tir do mo men to em que
a re de par ti cu lar se rein ven tou a par tir
de re cur sos que são me nos aces sí veis
pa ra a re de pú bli ca. Ine gá vel que os
es tu dan tes da es co la pri va da têm, em
qua se to da sua to ta li da de, aces so à in- 
ter net e a com pu ta dor, o que não
acon te ce com a mai o ria da es co la pú-
bli ca. Daí a ne ces si da de de tra zer pa ra
o cen tro do de ba te, ur gen te men te,
for mas de di mi nuir o abis mo res pon- 
sá vel pe la cri a ção de dois ti pos de es- 
tu dan tes no país.

Feminismo negro: em prol de um projeto de nação

Che ga de ape nas sus ten tar mos a
ve lha ban dei ra dos anos 70: “Nós, mu- 
lhe res ne gras, so mos du pla men te dis- 
cri mi na das”. O tem po pas sou e no vas
men sa gens fo ram in cor po ra das à lu ta
do fe mi nis mo ne gro. Al guém de nos sa
fa mí lia, no pas sa do, já foi açoi ta do,
pa ra que, ho je, a vi o lên cia con tra a
mu lher ne gra se ja ain da mo ti vo de
de ba te.

Te mos mo ti vos de or gu lho nes sa
tra je tó ria. Ho mens e mu lhe res ne gras
che ga ram ao Bra sil, trans por ta dos em
pés si mas con di ções, pro ce den tes de
tri bos di fe ren tes, fa mí li as des fei tas,
sem ne nhum re gis tro ge o grá fi co. Sim,
so mos ven ce do res. Após es se pe río do,
sem di rei to à ter ra e à dig ni da de, so- 
bre vi ve ram.

Che ga mos aos tem pos atu ais. Ain- 
da são inú me ras as di fi cul da des, mas,
ago ra, exis te cer ta so li da ri e da de, um
com pa nhei ris mo. En tre as mu lhe res
ne gras, is so tem si do no tó rio. Ade ri- 
ram di re to à cam pa nha “uma pu xa a
ou tra”.

O ce ná rio bra si lei ro, mar ca do por
dis pa ri da des so ci ais e econô mi cas, se
trans for ma num de sa fio não só pa ra
ne gros. Tem que ser en fren ta do por
meio de po lí ti cas pú bli cas e pri va das
de pro mo ção de igual da de ra ci al e
com ba te ao ra cis mo, en vol ven do es- 
tra té gi as pa ra eli mi nar a mor ta li da de,
co mo tam bém o en car ce ra men to da
ju ven tu de ne gra.

Nes te mo men to de cri se, pre ci sa
ha ver mai or diá lo go en tre po der pú- 
bli co e so ci e da de. A co mu ni da de ne- 
gra pre ci sa ser ou vi da. Sua voz tem de
ser le va da em con ta. En quan to per- 
ma ne cer mos apar ta dos, não se te rá
um pro je to de na ção. A in di fe ren ça
quan to à lu ta pe la igual da de ra ci al faz
que a so ci e da de co mo um to do não
pro gri da.

Sa be mos que as co tas im plan ta das
são im por tan tes pa ra ala van car jo- 
vens ne gros nas uni ver si da des, mas
lo go após a for ma tu ra se de pa ram
com um mer ca do de tra ba lho ad ver so
e dis cri mi na tó rio. A me ri to cra cia de
ara que im pe ra, atra van can do es pa ços
que po de ri am ser ocu pa dos pe lo jo- 
vem ne gro egres so da uni ver si da de.

Na área da se gu ran ça pú bli ca, por
exem plo, te ría mos que con tar com
uma po lí ti ca de com ba te às dro gas,
que se du zem a ju ven tu de, às ve zes,
por um bo né de gri fe ou um tê nis de
mar ca im por ta do. Ne gros da pe ri fe ria
têm si do re cru ta dos pe la ilu são do
con su mis mo.

Su as mães são di a ris tas, ma ni cu res,
gar ço ne tes, co zi nhei ras, am bu lan tes,
dan do con ta do tra ba lho e dos fi lhos.
Não têm con di ções de acom pa nhar a
tra je tó ria ime di a tis ta do ado les cen te.

As mu lhe res ne gras são seg men to
da so ci e da de que mais so fre a dis cri- 
mi na ção. His to ri ca men te fa lan do, a
abo li ção é al go re cen te, e nas mui tas
trans for ma ções que ocor re ram no
país as ne gras têm si do tra ta das com
des pre zo, des dém, não com dig ni da- 
de.

Vi o len ta das, em meio a fa mí li as de- 
ses tru tu ra das, com sa lá rio ín fi mo,
sem po der es tu dar, ten do que tra ba- 
lhar mui to jo vem, num mer ca do de

tra ba lho que as re jei ta, en fim uma sé- 
rie de fa to res que não con tri bu em pa- 
ra uma vi da com saú de fí si ca e men- 
tal.

Só mais re cen te men te são vis tos
es tu dos aca dê mi cos so bre o ado e ci-
men to da po pu la ção ne gra, a exem- 
plo da de pres são e da an si e da de, nem
sem pre tra ta das ou mes mo di ag nos ti- 
ca das, em fun ção do des co nhe ci men- 
to e da fal ta de aces so ao tra ta men to.
Com a en tra da no mer ca do de tra ba-
lho de mé di cos, psi có lo gos, en fer mei- 
ros ne gros, que en ten dem o pro ble-
ma, fi cou mais fá cil en xer gar as cau- 
sas des sas do en ças.

Exis te ain da o mi to de que ne gros
são mais re sis ten tes à dor. É cor ri quei-
ro o re la to de vi o lên cia obs té tri ca en-
tre as ne gras. Sem fa lar nas mo ra di as
pre cá ri as, com di fi cul da de de aces so
à água po tá vel e es go to, e saú de pú bli- 
ca de fi ci en te.

Mas, a mu lher ne gra é aguer ri da.
Ao lon go dos anos, vem es tru tu ran do
uma re de de con ta tos e so li da ri e da de.
As mu lhe res se me xem e fu ram a bo- 
lha que as man tém afas ta das do con- 
for to, da se re ni da de, co mo se es ti ves- 
sem em cons tan te guer ra.

Nes sa tra je tó ria de lu ta, as ne gras
ti ve ram al guns es pe lhos. Co mo An ge- 
la Da vi e bell ho oks, fe mi nis tas ne gras
dos EUA. Mas uma gran de men to ra
na ci o nal foi Lé lia Gon za lez, mo ti va- 
do ra do fe mi nis mo ne gro. Evo luí mos
mais um pou co e já te mos du as fi ló so- 
fas ne gras bra si lei ras re co nhe ci das:
Su e li Car nei ro e Dja mi la Ri bei ro, a úl-
ti ma mui to aplau di da pe los jo vens.

Te mos de ela bo rar um pro je to de
na ção plu ral e abran gen te que con- 
tem ple pe ri fe ri as e fa ve las, que di a lo-
gue com a vi da re al do po vo ne gro.
Que a po pu la ção ne gra saia do lu gar
su bal ter no e pro ta go ni ze, em con jun- 
to, as mu dan ças que se fa zem ne ces- 
sá ri as pa ra re du zir a vul ne ra bi li da de
da ju ven tu de ne gra, que di mi nua a vi- 
o lên cia ra ci al, a ta xa de ho mi cí di os e o
en car ce ra men to da ju ven tu de ne gra.

MAR COS PAU LO LI MA

Mui to além de
Me la nia Trump

A Es lo vê nia ga nhou mais uma re fe rên cia des de que
Me la nia Knauss-Trump tor nou-se pri mei ra-da ma dos
Es ta dos Uni dos. Ca sa da com o pre si den te Do nald
Trump, a ex-mo de lo, de 50 anos, nas ceu em No vo Mes- 
to, mu ni cí pio do pe que no país de 20.273km e 2,09 mi- 
lhões de ha bi tan tes lo ca li za do na Eu ro pa cen tral. Mas,
nem só do su ces so de Me la nia vi ve a po tên cia es por ti va.

 
A ex-re pú bli ca iu gos la va cur te uma fa se ilu mi na da.

Co le ci o na re sul ta dos im pres si o nan tes em di ver sas mo- 
da li da des. Va mos a eles… Lem bra do tem po em que ce- 
le brá va mos do bra di nhas do Bra sil na Fór mu la 1 nas
ines que cí veis ma nhãs de do min go? A Es lo vê nia aca ba
de ex pe ri men tar es sa sen sa ção na mai or e mais ba da la- 
da pro va ci clís ti ca do mun do — o Tour de Fran ce. Ta dej
Po ga car, 22 anos, con quis tou o tí tu lo. O vi ce-cam peão é
o com pa tri o ta de le, Pri moz Ro glic, 30.

Atu al cam peã eu ro peia de bas que te, a Es lo vê nia tem
du as fe ras na NBA, a ba da la da li ga nor te-ame ri ca na. Lu- 
ka Don cic, 21 anos, é um dos as tros do Dal las Ma ve ricks.
Foi um dos cin co mais vo ta dos pa ra se exi bir no ti me ti- 
tu lar da Con fe rên cia Oes te no All-Star Ga mes des te ano,
em Chi ca go. O ar ma dor Go ran Dra gic, 34, vi rou uma das
pe ças-cha ve do Mi a mi He at, fi na lis ta da tem po ra da
con tra o Los An ge les La kers. Le si o nou-se no pri mei ro
jo go, mas de ve vol tar à qua dra.

A re vo lu ção es lo ve na no es por te se es ten de aos bas ti- 
do res. O Chi ca go Bulls aca ba de con tra tar uma mu lher
pa ra ser scout (olhei ra) da fran quia na Eu ro pa. Van ja
Cer ni vec fi cou com o em pre go.

Tro can do as mãos pe los pés, lem bro que o Atlé ti co de
Ma drid tem um bai ta go lei ro no fu te bol: Jan Oblak, 27
anos. Por si nal, a Es lo vê nia clas si fi cou-se pa ra a Co pa
em 2002 e em 2010.

Ti na Ma ze é uma das me lho res es qui a do ras de to dos
os tem pos. O al pi nis mo tem Jan ja Garn bret co mo uma
das ce le bri da des. No ano pas sa do, a atle ta de 21 anos
en trou pa ra a his tó ria da mo da li da de ao con quis tar to- 
das, re pi to: to das as eta pas da Co pa do Mun do de Es ca- 
la da.

Le van do-se em con ta o ta ma nho do país, a Es lo vê nia
é um su ces so no es por te. Acu mu la 19 me da lhas em seis
par ti ci pa ções nos Jo gos Olím pi cos — qua tro de ou ro,
seis de pra ta e no ve de bron ze. Ou tras 15 nos Jo gos de
In ver no: dois ou ros, qua tro pra tas e no ve bron zes.

O que de ve mos apren der com a pá tria de Me la nia
Trump? O Ins ti tu to Na ci o nal de Es ta tís ti ca da Es lo vê nia,
o IB GE de les, apon ta que 64% da po pu la ção pra ti cam
es por te. A re pú bli ca par la men ta ris ta tem um sis te ma
edu ca ci o nal só li do. In ves te no es por te es co lar des de o
en si no pri má rio. Nos úl ti mos 20 anos, o go ver no am pli- 
ou o apoio aos atle tas pro fis si o nais.

Li an tes de es cre ver que a Es lo vê nia é um be lo des ti no
tu rís ti co. Pre ten do co nhe cer. Por en quan to, res ta aplau- 
dir a es tra té gia es por ti va do país dos as tros Po ga car, Ro- 
glic, Don cic, Dra gic, Oblak, Ma ze, Garn bret…

São Luís, segunda-feira, 5 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Ministério Público do Trabalho vai investigar as causas do acidente na loja do Mix
Atacarejo, do Grupo Mateus, no bairro do Vinhais

Con fi ra na ín te gra!
Bus cas en cer ra das 

Con fi ra no ta:

Se cre tá rio se pro nun ci ou

DESASTRE

MPT vai investigar
acidente no Mateus

O Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho
(MPT) vai ins tau rar um inqué ri to pa ra
apu rar as cau sas do aci den te na lo ja
do Mix Ata ca re jo, do Gru po Ma teus,
no bair ro do Vi nhais, on de uma co la- 
bo ra do ra da em pre sa mor reu, além
de dei xar oi to pes so as fe ri das.

O MPT dis se que: “o Mi nis té rio Pú- 
bli co do Tra ba lho no Ma ra nhão (MPT-
MA) in for ma que irá ins tau rar inqué- 
ri to ci vil pa ra apu rar as cau sas”.

O Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho
(MPT) se pro nun ci ou atra vés de no ta.

So bre o aci den te ocor ri do na noi te
de sex ta-fei ra (2), no Mix Ma teus Ata- 
ca re jo, no bair ro Vi nhais, em São Luís,
o Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho no
Ma ra nhão (MPT-MA) in for ma que irá
ins tau rar inqué ri to ci vil pa ra apu rar

as cau sas.
O ór gão mi nis te ri al res sal ta que en- 

vi da rá es for ços pa ra que ocor ra o cum- 
pri men to ri go ro so das nor mas de saú- 
de e se gu ran ça de tra ba lho a fim de
evi tar no vos aci den tes.

O MPT-MA se so li da ri za com fa mi- 
li a res e ami gos das ví ti mas e re for ça
seu com pro mis so de atu ar na de fe sa
dos di rei tos tra ba lhis tas e na ga ran tia
de um meio am bi en te de tra ba lho se- 
gu ro e sau dá vel.

O Cor po de Bom bei ros en cer rou a
ope ra ção de bus cas, no aci den te na
lo ja Mix Ata ca re jo da Cur va do 90, Vi- 
nhais, do Gru po Ma teus, por vol ta das
6h50, do úl ti mo sá ba do (3).

O re gis tro ofi ci al é da mor te da co- 
la bo ra do ra Ela ne de Oli vei ra Ro dri- 

gues e de oi to fe ri dos, sem gra vi da de.

São Luís-MA, 03 de ou tu bro, 6h50:
Co mu ni ca mos que o Cor po de Bom-
bei ros deu por en cer ra do o tra ba lho de
bus cas na lo ja Mix Ata ca re jo da Cur va
do 90, Vi nhais. 

O re gis tro ofi ci al é da mor te da co la-
bo ra do ra Ela ne de Oli vei ra Ro dri gues
e de 8 (oi to) fe ri dos, sem gra vi da- 
de. Agra de ce mos a so li da ri e da de de to- 
dos que co la bo ra ram no res ga te e
aten di men to das pes so as atin gi das
por es sa fa ta li da de. Se gui mos so li dá ri- 
os às fa mí li as dos nos sos co la bo ra do- 
res e cli en tes e, re for ça mos o avi so de
fe cha men to de to das as lo jas do Gru po
Ma teus de São Luís nes te sá ba do, dia
03. Es ta mos de lu to e em ora ção por to- 
dos!

Uma pessoa morta e oito feridas no acidente

Na noi te da úl ti ma sex ta-fei ra (2),
um gra ve aci den te den tro da lo ja do
Mix Ata ca re jo, do Gru po Ma teus, lo- 
ca li za do na ave ni da Jerô ni mo de Al- 
bu quer que, no Vi nhais, mais pre ci sa- 
men te na Cur va do 90. Cin co pra te lei- 
ras, ti po tor re, caí ram cau san do a
mor te de uma co la bo ra do ra do su per- 
mer ca do e fe rin do ou tras oi to pes so- 
as.

Os fe ri dos fo ram so cor ri dos e en ca- 
mi nha dos pa ra hos pi tais da ca pi tal
ma ra nhen se.

A pes soa que mor reu no aci den te
foi iden ti fi ca da co mo Ela ne de Oli vei- 
ra Ro dri gues. Ela tra ba lha va na lo ja e
exer cia a fun ção de pro mo to ra de
ven das.

O Gru po Ma teus emi tiu no ta so bre
o in ci den te.

O Gru po Ma teus la men ta in for mar
que na noi te des sa sex ta-fei ra, 2 de ou- 
tu bro, hou ve um aci den te no Mix Ata- 

ca re jo da Cur va do 90 no bair ro do Vi- 
nhais.

Ime di a ta men te, to das as au to ri da- 
des de se gu ran ça pú bli ca do es ta do fo- 
ram aci o na das e pron ta men te ini ci a- 
ram o tra ba lho de apoio e, nes te mo- 
men to, re a li zam o res ga te e o so cor ro
dos fe ri dos.

O Gru po Ma teus re for ça que, nes te
mo men to, o que im por ta é o res ga te
dos en vol vi das no aci den te, o apoio às
ví ti mas e seus fa mi li a res. 
Pa ra nós, a pri o ri da de são as pes so as!

A em pre sa de ci diu por fe char as lo- 
jas da ca pi tal ma ra nhen se no úl ti mo
sá ba do (3).

Agra de ce mos a so li da ri e da de de to- 
dos que co la bo ra ram no res ga te e
aten di men to das pes so as atin gi das
por es sa fa ta li da de. Se gui mos so li dá ri- 
os às fa mí li as dos nos sos co la bo ra do- 
res e cli en tes e, re for ça mos o avi so de
fe cha men to de to das as lo jas do Gru po

Ma teus da Gran de São Luís nes te sá- 
ba do, dia 03. Es ta mos de lu to e em ora-
ção por to dos!

O Se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, tam bém deu seu po si ci o- 
na men to, afir man do que as equi pes
es ta du ais e mu ni ci pais es tão dis po ní-
veis pa ra pres tar aju dar as ví ti mas.

Ao fim da noi te da úl ti ma sex ta-fei- 
ra (2), o Se cre tá rio Car los Lu la, atra vés
da re de so ci al, co mu ni cou ain da que a
Se cre ta ria de Saú de ofe re ce re for ços:

To das as pro vi dên ci as ne ces sá ri as
pa ra as sis tên ci as às ví ti mas es tão sen- 
do to ma das. 

Co lo ca mos à dis po si ção as UPAS,
Hos pi tais de Trau ma to lo gia e Or to pe- 
dia, Hos pi tal de Cui da dos In ten si vos e
o Hos pi tal Dr. Car los Ma ci ei ra, bem
co mo qua tro am bu lân ci as pa ra so mar
aos veí cu los da SA MU.

Ima gens cho cam
e re per cu tem nas
re des so ci ais

São Luís, segunda-feira, 5 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO N.º 11/2020 - CSL/PROCON - DATA: 19 de outubro de 2020 
HORÁRIO: 14h30. LOCAL: Sala de Reuniões do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e 
Consumidor-PROCON/MA, localizado na sede do órgão situado na Av. Beira Mar, Centro, n° 384, 
CEP n° 65.010-070 (antigo Casino Maranhense), São Luís/MA, quando serão recebidos e iniciada a 
abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação - PROCESSO 
Nº 0113430/2020 – PROCON/MA. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTES. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de 06 (seis) postos de segurança e vigilância 
armada e desarmada, diurna e noturna (24 horas) compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, 
de uniforme e de equipamentos para a o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor - 
PROCON/MA nas unidades de Colinas/MA, Vitorino Freire/MA, Coelho Neto/MA, Lago da Pedra/MA, 
Zé Doca/MA e Amarante/MA, conforme anexo I. A licitação reger-se-á na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à 
espécie. Este edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de 
Licitação - CSL/PROCON, localizada na sede do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e 
Consumidor-PROCON/MA na Av. Beira Mar, Centro, n° 384, CEP n° 65.010-070 (antigo Casino 
Maranhense), São Luís/MA, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido das 8h30 às 18h, 
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente sendo gravados o Edital e seus Anexos em 
CD-ROM ou Pen Drive, ou por intermédio do site do PROCON, www.procon.ma.gov.br.

São Luís – MA, 01 de outubro de 2020
ALEXANDER SOUSA FERREIRA
PRESIDENTE CSL-PROCON/MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR

DO ESTADO DO MARANHÃO – PROCON/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 - CSL/PROCON

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento na Portaria n° 102/2019-SEGEP, de 29/05/2019, art. 49, caput da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e justificativas constantes dos autos do Processo Administrativo nº 

35984/2018 - CCL, RESOLVE revogar o Pregão Presencial em epigrafe, objetivando REGISTRO DE 

PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE RECEPCIONISTA E MOTORISTA, por se tratar de medida que melhor atende ao interesse público.

São Luís, 1º de outubro de 2020.

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018 – POE/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35984/2018 - CCL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender 

a demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itaqui-Bacanga.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: ADIAMENTO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude de solicitação da 

Gerência de Compras e Contratos para reanálise do processo.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br)

Edital e demais informações estão 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, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 30 de setembro de 2020.

Vicente Diogo Soares Júnior

Presidente da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 113/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 98.643/2020 – EMSERH

COMUNICAÇÃO
SUZANO S/A CNPJ Nº 16.404.287/0358-89, torna público 
que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais – SEMA, A Licença Única Ambiental de 
Regularização – LUAR protocolada sob nº 33175/19, para 
a atividade de Projeto Agrossilvipastoril: Plantio, Tratos 
Culturais, Colheita e toda infraestrutura de apoio a operação 
do empreendimento na Fazenda Boa  Esperança (José), 
localizada no município de Itinga do Maranhão/MA.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0187-98, torna público 
que REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito de 
Uso da Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 
04º45’45,65”S e 47º41’57,34”W com vazão requerida de 60 
m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda 
São Bento no Rio Itinga, localizado  no município de 
Açailândia, bacia hidrográfica do rio Gurupi, Estado do 
Maranhão, para fins de umectação de vias e estradas confor-
me dados constantes no processo nº  138496/20.

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0187-98, torna público 
que REQUEREU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito de 
Uso da Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 
05º13’13,65”S e 47º11’06,89”W com vazão requerida de 50 
m³/h e período de bombeamento de 10 horas no Córrego 
Brejão, localizado  no município de São Francisco do Brejão, 
bacia hidrográfica do rio Mearim, Estado do Maranhão, para 
fins de umectação de vias e estradas conforme dados 
constantes no processo nº  127540/20

COMUNICAÇÃO
SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0329-44, torna público 
que RECEBEU da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito de Uso 
da Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 
04°46’24,64’’ S e 46°38’30,91’’W com vazão requerida de 21 
m³/h e período de bombeamento de 15 horas no Riacho 
S/D, localizado no município de Bom Jesus das Selvas, bacia 
hidrográfica do rio Mearim, Estado do Maranhão, para fins 
de molhamento de estradas, combate a incêndios, molha-
mentos de mudas, aplicação de herbicidas conforme dados 
constantes no processo nº 111735/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob 
a égide da lei n 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço por 
ITEM, para Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Manutenção e Reposição de Peças 
para Os ônibus Escolares do Município de Coroatá-MA, Data da Abertura: dia 20 de Outubro de 
2020, às 08:00 hs, na Sala de reunião da Comissão Central de Licitação, situada na Praça José 
Sarney, 159, Centro de Coroatá/ MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de 
Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, 
através de documento de arrecadação municipal (DAM). Coroatá/MA, 05/10/2020, Eldo de Melo 
Viana, Secretario Municipal de Educação.

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

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA  001/2020

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e legislações 
correlatas. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. OBJETO: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios que serão ofertados na Alimentação Escolar com o objetivo de 
fortalecer o sistema imune dos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período da Pandemia. 
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, 
Centro, Passagem Franca-MA. DATA: 27/10/2020. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h 
(doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) 
resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de 
Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de 
edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 02 de outubro de 2020. 
Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº. 06.439.988/0001-76
E-mail: cplviana2017@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA torna público que a CPL estará reunida no dia 20 de 
outubro de 2020, terça-feira, às 9:00hs (nove horas), na sala de reuniões da CPL, situada à Praça 
Ozimo de Carvalho, 141, Centro, Viana – MA, a fim de realizar o Pregão Presencial Nº 020/2020, 
do tipo menor preço global, que objetiva a Contratação de empresa especializada na 
execução de serviços  DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NESTE MUNICÍPIO DE VIANA-MA., 
conforme quantidades e especificações discriminadas no Anexo I do Edital. O Edital e seus 
anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o 
fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações 
no endereço mencionado, das 8h00 às 14h00. Viana (MA), 01 de outubro de 2020. MARIA CELMA, 
Pregoeira.

Prefeitura de São Luís atualiza 
mapeamento de áreas de risco

Por meio de monitoramento realizado por equipes da Defesa Civil, gestão do prefeito Edi-
valdo visa evitar possíveis situações de risco para a população durante o período chuvoso

E
quipes da Superintendência da Defesa Civil 
da Prefeitura de São Luís, serviço veiculado 
à Secretaria Municipal de Segurança com 
Cidadania (Semusc), estão fazendo a atua-

lização de mapeamento das áreas de riscos da capital 
maranhense. A ação consiste em vistorias nas áreas que 
foram afetadas pelas chuvas no início do ano. Apesar 
da ser um serviço de rotina, realizado todos os anos, 
esse tipo de monitoramento ajuda a planejar as ações 
estratégicas do Plano de Contingência, ferramenta co-
locada em prática pelo prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior ao longo de sua gestão como forma de evitar pos-
síveis situações de risco para a população durante o 
período chuvoso.

Até o momento, as equipes já estiveram na Vila Ba-
canga; bairro Dom Luís; Túnel do Sacavém; Vila Isa-
bel; e Alto da Esperança, para verificar a situação dos 
imóveis e áreas que tiveram algum tipo de inundação 
decorrentes do período chuvoso em São Luís. Entre os 
locais monitorados estão ainda Coroadinho; Vila Pal-

meira; eixo Itaqui Bacanga; Centro Histórico; zona 
rural I e II; Cohama/Turu e a zona costeira, que com-
preende o bairro São Francisco.

“O monitoramento de áreas de risco evita inúmeras 
situações decorrentes da estação chuvosa em nossa 
capital. O trabalho segue orientação do prefeito Edi-
valdo. Todos os dados recolhidos nos locais vistoriados 
são, depois, encampados às ações do Plano de Con-
tingência da Prefeitura”, afirma o secretário munici-
pal de Segurança com Cidadania, Heryco Coqueiro.

A superintendente da Defesa Civil do Município, 
Elitania Márcia Barros, ressalta que as equipes es-
tão diariamente nas ruas da capital realizando esse 
serviço ou acompanhando ações nas comunidades 
promovidas pela Cruz Vermelha do Maranhão e Se-
cretaria Municipal da Criança e Assistência Social (Se-
mcas). “O trabalho é constante e não paramos nem 
mesmo durante a pandemia do novo coronavírus”, 
relata a gestora.



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 7

189 va gas
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• Se cre ta ria Mu ni ci pal de Ad mi nis -
tra ção: Au xi li ar de pe drei ro (1); Au xi li -
ar de ser vi ços ge rais (3); Ele tri cis ta (1);
Mo to ris ta ca te go ria D (1); Pe drei ro
(1); Téc ni co em me câ ni ca de veí cu los
(1); Téc ni co em ope ra dor de car re ga -
dei ra (1); Téc ni co em ope ra dor de
mo to ni ve la do ra (1); Téc ni co em ope -
ra dor de re tro es ca va dei ra (1); Vi gia
(3); Agen te ad mi nis tra ti vo (3); Agen te
de trân si to (2); Au xi li ar de con ta bi li -
da de (2); Fis cal de obras e pos tu ra (1);
Fis cal de tri bu tos (3); Téc ni co de con -
ta bi li da de (2); As ses sor ju rí di co (1);
Au di tor fis cal (1); Ad mi nis tra dor (1);
Con ta dor (2);
• Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção:
Au xi li ar de ser vi ços ge rais (10); Au xi li -
ar de ser vi ços ge rais – área in dí ge na
(3); Mo to ris ta cat. D (5); Vi gia (5);
Agen te ad mi nis tra ti vo (5); Aten di -
men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do –
AEE (3); In ter pre te/li bras (2); As sis -
ten te so ci al (1); Nu tri ci o nis ta (1); Ori -

en ta dor pe da gó gi co (5); Psi có lo go (1);
Pro fes sor de edu ca ção in fan til (15);
Pro fes sor en si no fun da men tal – sé ri es
ini ci ais (15); Pro fes sor en si no fun da -
men tal – ci ên ci as (6); Pro fes sor en si no
fun da men tal – ma te má ti ca (6); Pro -
fes sor en si no fun da men tal – le tras (6);
Pro fes sor en si no fun da men tal – edu -
ca ção fí si ca (3); Pro fes sor en si no fun -
da men tal – ge o gra fia (1); Pro fes sor
en si no fun da men tal – his tó ria (1);
• Se cre ta ria de Mu ni ci pal de Saú de:
Au xi li ar de ser vi ços ge rais (4); Mo to -
ris ta (1); Vi gia (2); Au xi li ar de saú de
bu cal (1); Di gi ta dor (2); As sis ten te so -
ci al (1); En fer mei ro (1); Edu ca dor fí si -
co (1); Far ma cêu ti co (1); Fi si o te ra -
peu ta (1); Nu tri ci o nis ta (1); Odon tó lo -
go (1); Quí mi co (1);
• Se cre ta ria Mu ni ci pal de As sis tên cia
So ci al: Au xi li ar de ser vi ços ge rais (3);
Agen te ad mi nis tra ti vo (4); Di gi ta dor
so ci al/Ca dú ni co (1); Edu ca dor so ci al
(2); En tre vis ta dor so ci al/Ca dú ni co
(1); As sis ten te so ci al (1); Co or de na do -
res de ser vi ços so ci o sas sis ten ci ais (2);
e Psi có lo go(1).

Clas si fi ca ção

MARANHÃO

Mais de 380 vagas
em três concursos
O

mês de ou tu bro ini ci ou e
com ele mais de 380 va gas
de em pre go es tão aber tas
em três con cur sos no Ma ra- 

nhão.
 As ci da des on de as opor tu ni da des

es tão são: Je ni pa po dos Vi ei ras, Ca ru- 
ta pe ra e Api cum-Açu. Va mos ini ci ar
com Ca ru ta pe ra!

Com 189 opor tu ni da des aber tas,
pa ra to dos os ní veis de es co la ri da de, a
pre fei tu ra de Ca ru ta pe ra abre con cur- 
so pú bli co com sa lá ri os que che gam a
R$ 2.400.

Pa ra par ti ci par, é ne ces sá rio que os
can di da tos te nham en si no fun da- 
men tal, mé dio/ téc ni co, su pe ri or, es- 
pe ci a li za ção, re gis tro no con se lho
com pe ten te, ida de mí ni ma de 18 anos
com ple tos na da ta da pos se, es te jam
em dia com as obri ga ções mi li ta res e
elei to rais, te nham ap ti dão fí si ca e
men tal pa ra o exer cí cio das atri bui- 
ções do car go, en tre ou tros.

Há opor tu ni da des dis po ní veis pa- 
ra os se guin tes car gos:

Agen te Ope ra ci o nal de Ser vi ços Di- 
ver sos (50); Co vei ro (1); En ca na dor
(1); Ga ri (1); Me câ ni co (1); Me ren dei ra
(6); Mo to ris ta (4); Agen te de Com ba te
às En de mi as (5); Agen te Ad mi nis tra ti- 
vo (9); Au xi li ar de Agen te Ad mi nis tra- 
ti vo (2); Au xi li ar de Con sul tó rio Den- 
tá rio (1); Guar da de Trân si to (1); Ope- 
ra dor em Sis te ma de Com pu ta ção (2);
Téc ni co Agrí co la (1); Fis cal de Ren da
(1); En fer mei ro (1); Pro fes sor de Edu- 
ca ção de Jo vens e Adul tos (1); Pro fes- 
sor de Edu ca ção Es pe ci al (29); Pro fes- 
sor de Edu ca ção In fan til (27); Pro fes- 
sor de En si no Fun da men tal Anos Ini- 
ci ais – 1º ao 5º ano (21); Pro fes sor de
En si no Fun da men tal Anos Fi nais – 6º
ao 9º ano de: Ar tes (1); Ci ên ci as (1);
Edu ca ção Fí si ca (5); Ge o gra fia (2);

His tó ria (1); In glês (3); Ma te má ti ca
(4); Por tu guês (4); Nu tri ci o nis ta (1) e
Psi có lo go (2).

Jor na da de tra ba lho, sa lá rio e ins- 
cri ção

A car ga ho rá ria a ser cum pri da é de
25 e 40 ho ras se ma nais e o sa lá rio ba se
men sal ofer ta do va ria de R$ 1.045 a R$
2.410,80.

Me di an te ao pa ga men to de ta xa no
va lor de R$ 69 a R$ 101,90, os in te res- 
sa dos de ve rão se ins cre ver até 22 de
ou tu bro de 2020, ex clu si va men te via
in ter net, no si te da LJ As ses so ria e Pla- 
ne ja men to Ad mi nis tra ti vo.

Se le ção
Es te cer ta me con ta rá com du as

eta pas, pa ra se le ci o nar os can di da tos,
sen do elas: pro va ob je ti va, de ca rá ter
eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, com- 
pos ta por ques tões de: lín gua por tu- 
gue sa, ma te má ti ca, co nhe ci men tos
es pe cí fi cos, in for má ti ca, le gis la ção do
SUS e co nhe ci men tos pe da gó gi cos.
Tam bém ha ve rá pro va de tí tu los, com
ca rá ter me ra men te clas si fi ca tó rio.

Pa ra apli ca ção da pri mei ra eta pa,
es tá pre vis to o dia 22 de no vem bro de
2020. 

Em ca so de em pa te, a pre fe rên cia
se rá da da ao can di da to que ti ver ida- 
de igual ou su pe ri or a 60 anos, na for- 
ma do dis pos to no pa rá gra fo úni co do
art. 27 da Lei nº 10.741, de 01.10.2003
(Es ta tu to do Ido so).

Va li da de
O pra zo de va li da de do pre sen te

Con cur so Pú bli co se rá de dois anos,
con ta dos da ho mo lo ga ção do re sul ta- 
do fi nal, com pos si bi li da de de pror ro- 
ga ção por igual pe río do.

Na Pre fei tu ra de Api cum-Açu, Con- 
cur so Pú bli co vi sa a con tra ta ção de 34
pro fis si o nais de en si no fun da men tal,
mé dio/ téc ni co e su pe ri or nas áre as

exi gi das.
Há opor tu ni da des dis po ní veis pa ra

os se guin tes car gos:
Téc ni co Agrí co la (1), Bor ra chei ro

(2), Mo ni tor de Trans por te Es co lar (2),
Pe drei ro (2), Pin tor (2), Téc ni co Con- 
tá bil (1), Téc ni co Am bi en tal (1); Me- 
câ ni co (2); Co vei ro (2); Jar di nei ro (3);
Aba te dor de Ani mais (2); En tre vis ta-
dor So ci al (3); Agen te Pa tri mo ni al (2);
Au xi li ar de Ma nu ten ção Hi dráu li co
(5); Pro cu ra dor do Mu ni cí pio (1); Ele-
tri cis ta Au to mo ti vo (1) e Ce ri mo ni a- 
lis ta (2).

O sa lá rio ba se ofer ta do va ria de R$
1.045 a R$ 3.500 e a car ga ho rá ria a ser
cum pri da é de 30 e 40 ho ras se ma nais.

Ins cri ção e se le ção
Me di an te ao pa ga men to de ta xa no

va lor de R$ 60 a R$ 100, os in te res sa- 
dos po de rão se ins cre ver até 15 de ou-
tu bro de 2020. As ins cri ções são ex clu- 
si va men te via in ter net, no si te da LJ
As ses so ria e Pla ne ja men to Ad mi nis- 
tra ti vo LT DA.

Co mo mé to do de se le ção, se rá re a-
li za da pro va es cri ta ob je ti va, de ca rá- 
ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, com- 
pos ta por ques tões de lín gua por tu- 
gue sa, ma te má ti ca, co nhe ci men tos
es pe cí fi cos e in for má ti ca. 

Tam bém ha ve rá pro va dis cur si va
pa ra o car go de pro cu ra dor, com ca rá- 
ter clas si fi ca tó rio.

Ca so ha ja em pa te, a pre fe rên cia se-
rá da da ao can di da to que ti ver ida de
igual ou su pe ri or a 60 anos, na for ma
do dis pos to no pa rá gra fo úni co do art.
27 da Lei nº 10.741, de 01.10.2003 (Es- 
ta tu to do Ido so).

Va li da de
O pra zo de va li da de do pre sen te

Con cur so Pú bli co se rá de dois anos,
con ta dos da ho mo lo ga ção do re sul ta- 
do fi nal, com pos si bi li da de de pror ro- 
ga ção por igual pe río do, a cri té rio da
ad mi nis tra ção pú bli ca.

Mais de 150 vagas em Jenipapo dos Vieiras

O úl ti mo con cur so que se pa ra mos
pa ra vo cê é na ci da de de Je ni pa po dos
Vi ei ras, on de são 159 va gas aber tas
em con cur so, que se rá re a li za do por
meio do Ins ti tu to de Ca pa ci ta ção, As- 
ses so ria e Pes qui sa (Icap), des ti na do
ao pro vi men to de car gos em ca rá ter
efe ti vo.

Se gun do o edi tal de aber tu ra, há
159 va gas dis tri buí das en tre car gos de
ní veis fun da men tal com ple to e in- 
com ple to, mé dio, téc ni co e su pe ri or.

As opor tu ni da des ofer ta das es tão
dis tri buí das con for me as res pec ti vas
uni da des de lo ta ção:

Va le res sal tar que den tre as fun ções
dis po ní veis há va gas re ser va das pa ra
pes so as que se en qua dram nos cri té- 
ri os es ta be le ci dos no edi tal.

Pa ra con cor rer à uma das va gas
ofer ta das, é ne ces sá rio que o can di da- 
to pos sua es co la ri da de en tre ní veis
fun da men tal, mé dio, téc ni co ou su- 
pe ri or, re la ti va ao car go no qual pre- 
ten de con cor rer. Ao ser con tra ta do, o
pro fis si o nal de ve exer cer fun ções em
re gi me de 30 a 40 ho ras se ma nais, re- 

fe ren te a re mu ne ra ção men sal no va- 
lor en tre R$ 1.045,00 a R$ 3.000,00.

Pro ce di men tos pa ra se ins cre ver
Os in te res sa dos po dem se ins cre ver

no pe río do de 1º de se tem bro de 2020
a 25 de ou tu bro des te mes mo ano, por
meio do si te do Icap. O pa ga men to da
ta xa de ins cri ção no va lor en tre R$ 80
e R$ 110 po de ser efe tu a do até 26 de
ou tu bro de 2020.

Aos can di da tos que se en qua dram
nos cri té ri os es pe ci fi ca dos no edi tal, a
isen ção da ta xa de ins cri ção pô de ser
so li ci ta da en tre 2 e 4 de se tem bro de
2020.

Co mo for ma de se le ção, os can di- 
da tos se rão ava li a dos me di an te apli- 
ca ção de pro va ob je ti va, de ca rá ter
clas si fi ca tó rio e eli mi na tó rio, na da ta
pre vis ta de 22 de no vem bro de 2020,
em pe río do ma tu ti no e ves per ti no,
com du ra ção má xi ma de qua tro ho- 
ras.

A pro va con sis ti rá em ques tões nas
se guin tes áre as de co nhe ci men to: lín- 
gua por tu gue sa; ma te má ti ca; co nhe- 
ci men tos ge rais; atu a li da des; no ções
de in for má ti ca; le gis la ção do ser vi dor
pú bli co e no ções de ad mi nis tra ção
pú bli ca; e co nhe ci men tos es pe cí fi cos.

Vi gên cia
O pra zo de va li da de do Cer ta me é

de dois anos, con ta dos a par tir da da ta
de pu bli ca ção da ho mo lo ga ção do re- 
sul ta do fi nal, com pos si bi li da de de
pror ro ga ção, uma úni ca vez, por igual
pe río do.

Es ta be le ça li mi tes

Or ga ni ze a no va ro ti na

Es ta be le ça um bom am bi en te de es tu dos

Não es tu de além da con ta

Man te nha o cor po e a men te sau dá veis

Dê um tem po nas re des so ci ais

Cui de do seu psi co ló gi co

PA RA SE LE TI VOS

Di cas pa ra es tu dar
du ran te a pan de mia

Não dei xe que es sa ad ver si da de in ter rom pa seus ob- 
je ti vos. Ape sar de to da an si e da de que is so es tá cau san- 
do em mui tas pes so as, ten te man ter o fo co, pois as coi- 
sas vão me lho rar. Tu do is so vai pas sar mui to e os edi tais
es tão sen do lan ça dos com mui tas opor tu ni da des.

Se vo cê não ti nha com mui to tem po pa ra es tu dar an- 
tes, ago ra tem a chan ce de fe char aque la ma té ria da qual
não te ve tem po de es tu dar ou apren der com mais cal- 
ma. Use o tem po a seu fa vor.

A von ta de de fi car no so fá co men do gu lo sei mas e as- 
sis tin do Net flix é mui to gran de, mas ten te es ta be le cer li- 
mi tes pa ra não per der o fo co. Não es ta mos di zen do que
vo cê não po de dar uma pau sa, mui to pe lo con trá rio.
Des can sar e se dis trair um pou co é mui to im por tan te,
mas não abu se a pon to de fi car di as sem es tu dar.

Um cro no gra ma diá rio com as ta re fas, ho rá ri os e me- 
tas po de ser bem in te res san te pa ra man ter a or ga ni za- 
ção. Já de mos al gu mas di cas em ar ti gos an te ri o res de
co mo es ta be le cer um cro no gra ma de es tu dos, va le a pe- 
na dar uma olha da.

No cro no gra ma vo cê po de in cluir as dis ci pli nas e tó- 
pi cos a se rem es tu dos no dia, po de co lo car os afa ze res
do més ti cos, de mais ta re fas ina diá veis no dia e ou tros
com pro mis sos pa ra que não dei xe na da de la do. Or ga ni- 
za ção é tu do.

É mui to im por tan te ter um lo cal apro pri a do pa ra es- 
tu dar que se ja, de pre fe rên cia, se pa ra do dos cô mo dos
com mui to ba ru lho e com cir cu la ção de pes so as da fa- 
mí lia. Es co lha um lo cal e man te nha sem pre lim po, are- 
ja do, or ga ni za do e si len ci o so. Is so é mui to im por tan te
pa ra con se guir evi tar as dis tra ções, ain da mais se vo cê
es ti ver em iso la men to com a sua fa mí lia.

Is so mes mo! Pas sar mais de 10 ho ras de es tu dos po de
aca bar sen do mais pre ju di ci al do que pro du ti vo, pois no
ou tro dia vo cê es ta rá to tal men te es go ta do e sem von ta- 
de pa ra ini ci ar mais um dia de lei tu ra. Ape sar do tem po
so bran do, is so não sig ni fi ca que vo cê pre ci se es tu dar até
cair no so no em ci ma dos li vros. Es tu do re quer equi lí- 
brio e bom sen so, en tão res pei te seus li mi tes e co nhe ça-
os.

Es ta mos em um mo men to mui to de li ca do em que a
saú de es tá sen do co lo ca da em pri mei ro lu gar. Por tan to,
cui de da sua, tan to fí si ca quan to men tal. Uma boa di ca é
man ter uma ro ti na de exer cí ci os fí si cos de for ma ha bi- 
tu al, ca so pos sa fa zer is so. Há di ver sas op ções de ati vi- 
da des fí si cas em ca sa sem pre ci sar ir à aca de mia ou ir a
lo cais pú bli cos, já que é pre ci so evi tar aglo me ra ções.

No pró prio YouTube há edu ca do res fí si cos que pos- 
tam ví de os com di cas de exer cí ci os que po dem ser fei tos
sem sair de ca sa. Além dis so, te nha uma ali men ta ção
sau dá vel, man te nha-se hi dra ta do e cui de-se ao sair de
ca sa.

Um bom con se lho nes te mo men to é dar uma pau sa
nas re des so ci ais não ape nas pe la dis tra ção, mas sim pe- 
la an si e da de que ela po de lhe cau sar com o ex ces so de
in for ma ções e até mes mo pe lo ris co de ser atin gi do por
no tí ci as fal sas. Man te nha-se in for ma do, mas não dei xe
is so to mar o seu tem po.

Es tá bem di fí cil pa ra to dos man ter a men te sã nes se
mo men to tão crí ti co. Além dos exer cí ci os fí si cos cons- 
tan tes, ou ça tam bém mú si cas de seu agra do, de pre fe- 
rên cia a mú si cas ale gres e que ele vem a sua au to-es ti- 
ma. Se con se guir, use os pri mei ros mo men to da ma nhã
pa ra pra ti car a me di ta ção du ran te al guns mi nu tos. Se
nun ca me di tou, co me ce aos pou cos. A me di ta ção au xi- 
lia no com ba te ao es tres se, me lho ra a cog ni ção, aju da na
me mó ria e po de até mes mo me lho rar a imu ni da de. Va le
a pe na ten tar.

Ca so es te ja pas san do por um pe río do de mui to es- 
tres se, an si e da de e até com al guns sin to mas de de pres- 
são, pro cu re por aju da pro fis si o nal. Há mui tos pro je tos
na área da saú de aten den do de for ma aces sí vel e re mo ta
dan do um su por te di re ci o na do àque les que es tão so- 
fren do em ra zão dos efei tos atu ais da pan de mia.

São Luís, segunda-feira, 5 de outubro de 2020
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PA TRÍ CIA CU NHA
Fo tos: Eu ges Li ma

Ine di tis mo

Em 1610

Os holandeses já
estavam no Maranhão
U

ma pes qui sa fei ta pe lo his to ri a dor Eu ges Li ma
apon tou que hou ve pre sen ça ho lan de sa no
Ma ra nhão mes mo an tes da his tó ri ca in va são
ho lan de sa ocor ri da no pe río do de 1641 a

1644. O fa to, des co nhe ci do da nos sa his to ri o gra fia, foi
pu bli ca do nas re des so ci ais do his to ri a dor. “Não se sa bia
da exis tên cia des sa pre sen ça ho lan de sa em 1610, dois
anos an tes da ex pe di ção da Fran ça Equi no ci al…e que
dei xa ram re la tos seis cen tis tas”, dis se ele.

Se gun do a pes qui sa, em 1610 a Ilha era um ver da dei- 
ro ni nho de pi ra tas, tra fi can tes, na ve ga do res e aven tu- 
rei ros eu ro peus, prin ci pal men te fran ce ses que an da- 
vam por aqui tra fi can do com os tu pi nam bás as ma dei- 
ras tin to ri ais, al go dão, pi men ta e ou tros pro du tos tro pi- 
cais des de as dé ca das de 1560/1570. “Em 1902 a Bi bli o- 
te ca Na ci o nal ad qui riu um pre ci o so e iné di to ma nus cri- 
to ho lan dês or ga ni za do por Hes sel Ger ritsz, geó gra fo
ho lan dês do sé cu lo XVII que reu niu uma sé rie de diá ri os
e re la tos de na ve ga do res ho lan de ses que es ti ve ram nas
An ti lhas e na Cos ta Nor te do Bra sil, en tre 1600 e 1629,
em par ti cu lar no Ce a rá e Ma ra nhão (1610). Es ses re la tos
ba se a dos em diá ri os de bor do des ses tra fi can tes e ca pi- 
tães ho lan de ses fo ram tra du zi dos em 1907 pa ra o fran- 
cês e nun ca fo ram tra du zi dos pa ra o por tu guês”, dis se
ele.

Em 1902, a Bi bli o te ca Na ci o nal

ad qui riu um pre ci o so e iné di to

ma nus cri to ho lan dês or ga ni za do

por Hes sel Ger ritsz, geó gra fo

ho lan dês do sé cu lo XVII que reu niu

uma sé rie de diá ri os e re la tos de

na ve ga do res ho lan de ses que

es ti ve ram nas An ti lhas e na Cos ta

Nor te do Bra sil

Por is so, ele mes mo tra tou de fa zer a tra du ção pa ra o
por tu guês e ago ra dis po ni bi li zou pa ra o mun do re la tos
da des cri ção da cos ta nor te do Bra sil a par tir do diá rio de
bor do do tra fi can te Hendryck Hendryckssen Cop e do
ca pi tão Cla es Adri a ens sen Cluyt, de Ac kers lo ot, de vi a- 
gem re a li za da em 1610, que apon ta os ca mi nhos até
che gar a Ilha. “En tão eles fo ram pa ra o su do es te en tre as

du as ilhas. De ca da uma des sas ilhas há um re ci fe. Pas- 
san do en tre es ses dois re ci fes, vo cê cru za uma bar ra
com 2 ½ de lar gu ra de lar gu ra, o com pri men to de uma
em bar ca ção e além des sa bar ra há um bom por to com 5
a 6 me tros de pro fun di da de. Nos abri ga mos à di rei ta, na
en se a da, on de po de mos an co rar, na ma ré al ta, em 5
bra ças e, no pân ta no bai xo, em ape nas 5 me tros. É um
bom mo lhar. Os fran ce ses fo ram trans fe ri dos pa ra lá
com dois na vi os e fi ca ram lá por mais de um ano pa ra
tra fi car”, diz um tre cho do re la to.

Se gun do Eu ges Li ma, o aces so a es sa in for ma ção, im- 
por tan te acha do pa ra his tó ria e his to ri o gra fia ma ra- 
nhen se do pe río do, co me ço do sé cu lo XVII, veio de pois
que ele re ce beu uma in di ca ção, em 2014, de um his to ri- 
a dor ho lan dês cha ma do B. N. Te ens ma, es pe ci a lis ta em
Bra sil ho lan dês.  “Ele me aler tou atra vés de um e-mail
so bre um cer to ma nus cri to ho lan dês de 1629 que ti nha
si do tra du zi do pa ra o fran cês e pu bli ca do nos Anais da
Bi bli o te ca Na ci o nal em 1907, que es se do cu men to tra zia
re la tos, diá ri os so bre vi a gens a cos ta nor te do Bra sil, in- 
cluin do o Ma ra nhão, re a li za das em 1610. Guar dei a in- 
for ma ção e so men te ago ra, no iní cio des te ano que fui
ana li sar com mais aten ção. Não se ti nha in for ma ção so- 
bre a pre sen ça de tra fi can tes (co mer ci an tes) ho lan de ses
em São Luís nes se pe río do, is so era no vi da de. Mui to me- 
nos re la tos seis cen tis tas ho lan de ses so bre es sas vi a gens
na ilha do Ma ra nhão”, dis se.

Não se ti nha in for ma ção so bre a

pre sen ça de tra fi can tes

(co mer ci an tes) ho lan de ses em São

Luís nes se pe río do, is so era

no vi da de. Mui to me nos re la tos

seis cen tis tas ho lan de ses so bre es sas

vi a gens na ilha do Ma ra nhão

Os re la tos con tam de ta lhes co mo a vi a gem se se guiu,
faz des cri ção de ter ras, ma res, ri os  e pai sa gens, e dos ín- 
di os ha bi tan tes a que eles cha ma ram de na tu rais. 1610:
o ano em que tra fi can tes ho lan de ses vi si ta ram a Ilha do
Ma ra nhão é fei to de nar ra ti vas de jor nais e no tí ci as ti ra- 
das da bo ca de ma ri nhei ros ho lan de ses e por tu gue ses
na ve gan do nas An ti lhas e nas cos tas do Bra sil. “Es se
acha do é im por tan te por que traz no vi da des e in for ma- 
ções so bre es se pe río do da his tó ria do Ma ra nhão, da his- 
tó ria de São Luís, co mo se da vam as re la ções en tre eu ro- 
peus e Tu pi nam bás, co mo era a ilha do Ma ra nhão nes- 
ses pri mei ros anos do sé cu lo XVII. Po de nos aju dar a en- 
ten der co mo fun ci o na va tu do is so, es se in ter câm bio, es- 
ses es cam bos e prin ci pal men te por que não sa bía mos
que além de fran ce ses, os ho lan de ses tam bém an da vam
por aqui, a tra fi car ma dei ras tin to ri ais, pi men ta, al go- 
dão e ou tros gê ne ros tro pi cais da re gião com os in dí ge- 

nas. Es ses do cu men tos, tam bém são re le van tes, por que
re pre sen tam um olhar a par tir de re la tos ho lan de ses que
po de mos con fron tar com ou tros re la tos do pe río do, já
co nhe ci dos de ori gem fran ce sa e por tu gue sa. En fim, há
al go de ine di tis mo pa ra nos sa his to ri o gra fia nes ses re la- 
tos”, apon tou Eu ges Li ma.

Pa ra fi na li zar, se gue mais um tre cho de co mo os ho- 
lan de ses des cre vem a che ga da a São Luís. “De pois de
pas sar a ilha, sob o qual os na vi os per ma ne cem an co ra- 
dos, eles se apro xi ma ram da cos ta les te pa ra en con trar
um cau (ca nal) mais pro fun do. De fa to, há pou ca água
após a ilha da amar ra ção. Quan do vo cê quer su bir, ao
lon go da cos ta, há ape nas um me tro de água na meia-
ma ré, mas pa ra en con trar águas mais pro fun das, é pre- 
ci so fi car oes te-su do es te por uma li ga, após o qual pas- 
sa mos en tre dois ban cos, se gui re mos em di re ção ao su- 
do es te-quar to-oes te e, fi nal men te, ve re mos a ilha on de
o trá fi co ocor re, cha ma da ilha do Ma ra nhão.  Nes ta ilha,
exis tem 21 a 22 al dei as, ca da uma com um no me es pe cí- 
fi co, mui to po vo a da, si tu a das a mai o ria de las a 1 ou 2, al- 
gu mas a 3 lé guas de uma pa ra ou tra, li ga das por es tra das
in tran si tá veis pe la flo res ta”.

De pois de pas sar a ilha, sob o qual

os na vi os per ma ne cem an co ra dos,

eles se apro xi ma ram da cos ta les te

pa ra en con trar um cau (ca nal) mais

pro fun do. De fa to, há pou ca água

após a ilha da amar ra ção
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Maranhense de Bom Jesus das Selvas, o atacante Carlos Vinícius, já chegou na
Inglaterra e está respaldado pela artilharia conquistada no Campeonato Português

No co lé gio elei to ral são 49
vo tan tes:
• 35 pre si den tes de Con fe de ra ções
es por ti vas
• 12 atle tas da co mis são de atle tas
• 2 mem bros do COI (Ber nard e An -

drew Par sons)

Os can di da tos:
• Pau lo Wanderley (judô) e Mar co La
Por ta (tri a tlo) – (si tu a ção)
• Ra fa el Ws trupp (tê nis) e Ema nu el
(vô lei de praia)
• He lio Me reil les (pen ta tlo) e Rob son
Ca e ta no (Atle tis mo)

PREMIER LEAGUE

Maranhense vai
jogar no Tottenham
SAULO DUAILIBE

D
e Bom Je sus das Sel vas pa ra 
Por tu gal. Ago ra de Por tu gal 
pa ra a In gla ter ra. Es se foi o 
des ti no do ata can te ma ra- 

nhen se Car los Vi ní cius, que vai atu ar 
na mai or li ga de fu te bol do mun do: a 
Pre mi er Le a gue.

An tes co man da do por Jor ge Je sus, 
que con quis tou tu do pe lo Fla men go, 
na tem po ra da pas sa da, no Ben fi ca-
POR, ma ra nhen se te rá ou tro por tu- 
guês co mo téc ni co no Tot te nham: Jo- 
sé Mou ri nho. O Ben fi ca ofi ci a li zou o 
em prés ti mo do jo ga dor por uma tem- 
po ra da.

Car los Vi ní cius já che gou na In gla- 
ter ra e es tá res pal da do pe la ar ti lha ria 
con quis ta da no Cam pe o na to Por tu- 
guês da tem po ra da pas sa da, com 18 
gols.

O Tot te nham pa gou 3 mi lhões de 
eu ros pe lo em prés ti mo. Se qui ser 
com prar o atle ta de 25 anos te rá que 
de sem bol sar 45 mi lhões de eu ros.

Car los Vi ní cius nun ca atu ou por 
uma equi pe ma ra nhen se. Ele saiu do 
in te ri or do Ma ra nhão mui to jo vem. 
Foi re ve la do pe lo San tos, de pois pas- 
sou por Pal mei ras, Cal den se, Grê mio 
Aná po lis, até che gar ao Re al SC de 
Por tu gal, on de tam bém atu ou por Rio 
Ave e por úl ti mo no Ben fi ca.

O ma ra nhen se tam bém te ve pas sa- 
gens por Na po li-ITA e Mô na co-FRA. 
Car los Vi ní cius fez 47 jo gos e 24 gols 
na tem po ra da 2019/2020 pe lo Ben fi- 
ca. Nes ta tem po ra da já ti nha atu a do 
em dois jo gos, mas não ba lan çou as 
re des.

Tot te nham Fi cha Téc ni ca
• No me: Car los Vi ní cius Al ves Mo rais
• Ida de:25 anos
• Na tu ra li da de: Bom Je sus das Sel- 
vas (MA)
• Po si ção: ata can te
• Al tu ra:1.90m
• Pe so:86 kg
• Clu be atu al:Tot te nham (ING)

CARLOS VINÍCIUS FEZ 47 JOGOS E 24 GOLS NA TEMPORADA 2019/2020 PELO BENFICA

No Spurs, o ma ra nhen se te rá um 
com pa nhei ro bra si lei ro. Há bas tan te 
tem po na equi pe, Lu cas Mou ra, de 28 
anos, de ve rá to do o apoio ao atle ta re- 
cém-che ga do de por tu gual. Na pró xi- 
ma par ti da do ti me in glês se rá con tra 
o West Ham

OLIMPÍADAS

Atletas podem decidir o presidente do COB

A ELEIÇÃO PARA A PRSIDÊNCIA DO COB PODE ESTAR NAS MÃOS DOS ATLETAS QUE TERÃO DIREITO A 12 DOS 49 VOTOS EM JOGO

Es ta se ma na se rá im por tan tís si ma
pa ra o es por te olím pi co bra si lei ro,
com a elei ção pre si den ci al do COB.
Pe la pri mei ra vez em 40 anos, uma
opo si ção tem chan ces de ven cer a
elei ção, e o qua dro, a seis di as do plei- 
to, ain da não es tá de fi ni do.

Ao que tu do in di ca, a elei ção es tá
na mão dos atle tas, que te rão di rei to a
12 dos 49 vo tos em jo go. 

Uma par ti ci pa ção ja mais vis ta no
co lé gio elei to ral. Se op ta rem por vo ta- 
rem em blo co, to dos no mes mo can- 
di da to, po dem mu dar o ru mo da elei- 
ção.

Fa zen do uma pes qui sa e apu ran do
em quem vai vo tar ca da um dos pre si- 
den tes de Con fe de ra ções, ve mos que
a si tu a ção (Pau lo Wanderley) es tá
com 20 vo tos, Ra fa el Wes trupp com 10
e He lio com cin co. A elei ção é em dois
tur nos, des de que al guém não con si- 
ga mai o ria (25 vo tos) no pri mei ro tur- 
no.

Se os atle tas vo ta rem em blo co na
opo si ção, con se guem le var Ra fa el à
vi tó ria, já que es te de ve ter tam bém o
vo to de An drew Par sons e de pe lo me- 

nos dois pre si den tes que es ta ri am
com He lio no pri mei ro tur no.

Por ou tro la do, a co mis são de atle- 
tas vo tar em Ra fa el e, por con sequên- 
cia, em Ema nu el, seu vi ce, po de ser
um ti ro no pé, já que o cam peão olím- 
pi co de vô lei de praia foi cla ra men te
con trá rio à ma ni fes ta ção de Ca rol
Sol berg no vô lei de praia há du as se- 
ma nas.

Um te ma de li ca do, que en vol ve di- 
re ta men te a par ti ci pa ção e ma ni fes ta- 
ção po lí ti ca dos atle tas, que con se gui- 
ram, exa ta men te com uma união em
di ver sos pro tes tos, ter 12 vo tos na
elei ção, e não ape nas um co mo foi nos
úl ti mos anos.

Os atle tas, que não es tão exa ta- 
men te sa tis fei tos com a si tu a ção do
COB, te rão que es co lher en tre o le ma
“Pi or que es tá não fi ca” ou o “Opa, po- 
de pi o rar sim”.

NE RES PIN TO

Téc ni co e re for ços

Ho rá ri os

PA PÃO DO NOR TE

Mo to Club ini cia
se ma na sob no vo
co man do

De pois do jo go com o Ri ver, na tar de do úl ti mo sá ba- 
do, o Mo to Club se pre pa ra pa ra mais uma ma ra to na de
jo gos pe la Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro. São qua tro
par ti das em no ve di as, no pe río do de 8 a 17 des te mês.
Du as em ca sa e as de mais fo ra do es ta do. A van ta gem é
que três des tas par ti das se rão dis pu ta das em ter ri tó rio
ma ra nhen se, pois um dos ad ver sá ri os é o Ju ven tu de Sa- 
mas, da ci da de de São Ma teus, a 168 km de São Luís.

O pró xi mo jo go do Ru bro-Ne gro se rá con tra o Si nop-
MT, no Es tá dio Nho zi nho San tos, na pró xi ma quin ta-
fei ra. A equi pe ma to-gros sen se é uma das mais fra cas da
Sé rie D e um ilus tre des co nhe ci do, que vem ten tar me- 
lho rar sua ima gem nes ta com pe ti ção.

No dia 11/10 (do min go) o Pa pão vai en fren tar o Ju- 
ven tu de, no Es tá dio Pi nhei rão. Ape sar de não sair do Es- 
ta do, o Mo to en fren ta rá um ad ver sá rio di fí cil. No Es ta- 
du al, en tre tan to, os ru bro-ne gros le va ram van ta gem so- 
bre o Sa mas mes mo em seus do mí ni os.

Na quar ta-fei ra (14/10) o Mo to re ce be em ca sa o ti me
do São Rai mun do-RR, uma das me lho res equi pes do
gru po, com quem em pa tou em Bo a vis ta por 2 a 2. E no
dia 17 irá até Ma ca pá en fren tar o San tos-AP. Se rá o pri- 
mei ro jo go en tre as du as equi pes nes ta fa se da Sé rie D.

Nes ta no va eta pa de jo gos o Mo to já de ve rá ter no co- 
man do da co mis são téc ni ca um no vo trei na dor. Léo
Goi a no che ga pa ra ten tar mo ti var o gru po e dar uma no- 
va ca ra ao ti me, que per deu a in ten si da de e su as prin ci- 
pais ca rac te rís ti cas de jo go a par tir da pa ra da do Es ta du- 
al de vi do à pan de mia da co vid-19.

As mu dan ças co me ça ram no úl ti mo fim de se ma na,
quan do fo ram anun ci a dos no vos re for ços e am pli a da a
lis ta de con tra ta ções. As no vi da des nos trei na men tos
de ve rão ser o za guei ro Fer ron e os ata can tes An der son
Dim e Wal la ce Li ma. Eles não ti ve ram a in di ca ção de Léo
Goi a no.

Após as pri mei ras ob ser va ções do atu al elen co, Léo
de ci di rá so bre a vin da de no vos re for ços. O clu be de ve rá
pre en cher al gu mas po si ções que fi ca ram ca ren tes após
as saí das de seis atle tas em to dos os se to res. Ele dis se es- 
tar cons ci en te que vai di ri gir um clu be de tra di ção e que
co nhe ce a gran de za do Ru bro-Ne gro.

So bre o pou co tem po de tra ba lho pa ra a es treia e o in- 
ter va lo cur to en tre as par ti das, o trei na dor afir mou que
o mo men to vai exi gir sa cri fí ci os de to dos que fa zem o
clu be. “Nós va mos ter que bus car fer ra men tas pa ra que
a gen te pos sa cau sar a re a ção, pa ra que a gen te pos sa fa- 
zer com que os atle tas en ten dam e as si mi lem tu do aqui- 
lo que é im por tan te ser fei to nos jo gos e nos tra ba lhos.
Cons truir uma ma nei ra de jo gar, uma ma nei ra for te de
re pre sen tar o Mo to Club. Acho que is so vai exi gir de to- 
dos nós uma co ta de sa cri fí cio um pou co mai or. É uma
gran de opor tu ni da de pa ra os jo ga do res mos tra rem o
seu va lor e pra gen te ter uma re la ção ven ce do ra com o
fu te bol ma ra nhen se. E, aci ma dis so, con quis tar ao fi nal
um tí tu lo de cam peão bra si lei ro ou o pró prio aces so,
que é o lu gar que o Mo to Club me re ce”.

Nós va mos ter que bus car

fer ra men tas pa ra que a gen te pos sa

cau sar a re a ção, pa ra que a gen te

pos sa fa zer com que os atle tas

en ten dam e as si mi lem tu do aqui lo

que é im por tan te ser fei to nos jo gos e

nos tra ba lhos

To dos os jo gos do Mo to que es ta vam sen do mar ca dos
pa ra o ho rá rio no tur no de ve rão ser an te ci pa dos pa ra as
15h30, até que se jam cor ri gi dos os pro ble mas do sis te- 
ma de ilu mi na ção do Es tá dio Nho zi nho San tos.

São Luís, segunda-feira, 5 de outubro de 2020
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RAI MUN DO BOR GES

So bre a re for ma da pra ça

Um lu gar de fa tos his tó ri cos Ho me na gem ao jor na lis ta João Lis boa

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

O charme da nova 
Praça João Lisboa

A
Pra ça João Lis boa ou Lar go do Car mo, es plen- 
dor do con jun to ar qui tetô ni co-his tó ri co de São
Luís, já foi o cen tro fi nan cei ro e mo ra dia dos ri- 
ca ços por tu gue ses que, por sé cu los, do mi na- 

ram a ci da de com su as cons tru ções azu le ja das – có pia
de ca pi tão Lis boa. Po rém, des de o me a do do sé cu lo XX,
o es pa ço foi per den do seus ha bi tan tes, su as lo jas, co mo
ma ga zi ne Fer ro de En go mar, es cri tó ri os de ad vo ca cia,
ban cos, ba res de boê mi os e o pon to fi nal da li nha de
bon des de man da da dos bair ros Anil, Fi li pi nho e Gon- 
çal ves Di as.

Ho je, as du as pra ças, que se tor na ram uma só, nem
pa re ce a que os lu do vi cen ses co nhe ce ram ao lon go de
dé ca das. Es tá ir re co nhe cí vel, com a mai or re for ma que
já pas sou por mais de um sé cu lo, gra ças ao pro gra ma to- 
ca do pe lo pre fei to Edi val do Jú ni or (PDT) em to da São
Luís. Os ope rá ri os já dão os re to ques fi nais na ope ra ção
de re cons tru ção da Pra ça João Lis boa, an ti go Lar go do
Car mo. Con tu do, ali não exis te mais as ban cas de jor nal,
a fi gu ra dos en gra xa tes, as lo jas co mer ci ais e os es cri tó- 
ri os e o Ho tel São Jo sé, hos pe da ria obri ga tó ria de pre fei- 
tos do in te ri or do Ma ra nhão, quan do pre ci sa vam re sol- 
ver pro ble mas na As sem bleia Le gis la ti va, Rua do Egi to,
Pa lá cio dos Leões ou no Tri bu nal de Jus ti ça. Até ti pos fol- 
cló ri cos, co mo o Rei dos Ho mens e o “pro fes sor” Eli as
Lo pes da Sil va há anos se mu da ram pa ra o an dar de ci- 
ma, on de ha bi ta o condô mi no da que le es pa ço – João
Lis boa.

Era o tem po em que os pre fei tos mo ra vam nos mu ni- 
cí pi os em que go ver na vam. Não en ri que ci am da noi te
pa ra o dia e to dos se en con tra vam no Ho tel Ri ba mar,
sem qual quer cons tran gi men to. É um so bra dão de qua- 
tro an da res e mi ran te, em fren te ao Abri go, dis tan te
ape nas dois quar tei rões da Zo na do Bai xo Me re trí cio. As
ru as 28 de Ju lho e da Pal ma eram o am bi en te em que o
pra zer se xu al e o la zer car nal se com ple ta vam – num ne- 
gó cio to le ra do e até guar ne ci do pe las Po lí ci as Ci vil e Mi- 
li tar que ti nham seus co ma dos ins ta la dos den tro da- 
que le qua dri lá te ro ur ba no. Era o es pa ço da per mis si vi- 
da de, da en tre ga in ti ma e da cum pli ci da de tem po rá ria
en tre ho mens e as mu lhe res ope ra do ras do pra zer to le- 
ra do, me di do no tem po e no va lor da em prei ta da. Tu do
is so é ape nas his tó ria.

Com a re for ma da Pra ça João Lis boa, o pi so foi mu da- 
do, com a tro ca dos de se nhos fei tos em pas ti lhas, por
um ma te ri al de mai or du ra bi li da de. O as fal to que co briu
os tri lhos dos bon des, deu lu gar a pa ra le le pí pe dos. O Re- 
ló gio, em fren te à Igre ja do Car mo que, por dé ca das fi- 
cou pa ra do no tem po, se rá subs ti tuí do por um que, fi- 
nal men te, te rá dis po si ção pa ra mar car a pas sa gem das
ho ras e mi nu tos. O Abri go es tá fe cha do, pron to pa ra ser
de mo li do, mas es pe ran do de ci são da Jus ti ça, com ba se
em re cur sos dos pro pri e tá ri os das lan cho ne tes. O es pa- 
ço, ape sar de ser ga nha-pão dos pe que nos co mer ci an- 
tes, não com põe o con jun to his tó ri co, de um pe da ço,
dos mais vi si ta dos do cen tro da ca pi tal ma ra nhen se.

 

 
Ini ci al men te de no mi na da de Lar go do Car mo, de vi do

ao Con ven to e Igre ja Nos sa Se nho ra de Mon te Car me lo,
a Pra ça João Lis boa es tá li ga da a fa tos his tó ri cos im por- 
tan tes da ci da de, co mo a ba ta lha en tre ho lan de ses e
por tu gue ses. Foi o lo cal da pri mei ra fei ra de São Luís,
an tes do Mer ca do da Praia Gran de, do pri mei ro abri go
pú bli co, e do pe lou ri nho, des truí do após a Pro cla ma ção
da Re pú bli ca. No lar go re a li za va-se a Fes ta de San ta Fi lo- 
me na, acon te ci men to de im por tân cia na vi da da ci da de.
Em 1901, por meio de de cre to mu ni ci pal, re ce beu a de- 
no mi na ção de Pra ça João Lis boa em ho me na gem ao es- 
cri tor e jor na lis ta ma ra nhen se João Fran cis co Lis boa,
que ali re si diu.

An ti ga men te, a Pra ça era o co ra ção de São Luís, on de
se reu ni am in te lec tu ais e po lí ti cos pa ra co men tar a vi da
da ci da de e dis cu tir ar te, po lí ti ca e li te ra tu ra. Por es sa ra- 
zão, o lo cal era cha ma do, iro ni ca men te, de “Se na do da
Pra ça”. Ti nha até o “pre si den te”, Mi chel Na zar. Du ran te
es te pe río do, o lo gra dou ro tam bém fi cou co nhe ci do co- 
mo Pra ça da Li ber da de. E quan do os bon des di vi di am o
trân si to de São Luís com os pri mei ros ôni bus de car ro- 
ce ria de ma dei ra, mon ta da em ei xo de ca mi nhão, a ve- 
lha pra ça é um bur bu ri nho só.

O mo nu men to em bron ze, com pe des tal de már mo- 
re, er gui do em ho me na gem a João Lis boa em 1918, é
obra do es cul tor fran cês Je an Ma grou. A es tá tua foi pri- 
mei ra men te fi xa da no Lar go do Car mo, e de pois des lo- 
ca da pa ra a atu al Pra ça. Sob es te mo nu men to es tão as
cin zas do pa tro no da ca dei ra nú me ro 11 da Aca de mia
Ma ra nhen se de Le tras. Em 1912, ano do cen te ná rio de
nas ci men to de João Lis boa, os ma ra nhen ses de ci di ram
mo vi men tar-se no sen ti do de enal te cer e per pe tu ar a
sua me mó ria. Com es se ob je ti vo, o de pu ta do e es cri tor
Vi ri a to Cor reia, na ses são de 8 de abril de 1911, apre sen- 
tou um pro je to de lei ao Con gres so Le gis la ti vo do Es ta- 
do, au to ri zan do o go ver no a abrir cré di to ne ces sá rio pa- 
ra a cons tru ção de uma es tá tua, em São Luís, em ho me- 
na gem ao jor na lis ta.

 
No dia 26 de abril de 1911, ocor reu a trans la da ção dos

res tos mor tais de João Lis boa do Ce mi té rio Mu ni ci pal
pa ra o Lar go do Car mo, on de fo ram en ter ra dos no cen- 
tro da pra ça, no lu gar des ti na do à es tá tua. O ho me na ge- 
a do foi jor na lis ta, crí ti co, his to ri a dor, ora dor e po lí ti co.
Nas ceu em Pi ra pe mas (MA), em 22 de mar ço de 1812. É
o pa tro no da ca dei ra nú me ro 18 da Aca de mia Bra si lei ra
de Le tras, por es co lha do fun da dor Jo sé Ve rís si mo.

Du ran te o di fí cil pe río do da Re gên cia e da Mai o ri da- 
de de D. Pe dro II, Lis boa de fen deu, na tri bu na par la- 
men tar e na im pren sa, prin cí pi os da li ber da de e in te res- 
ses do po vo, sen do in jus ta men te acu sa do de par ti ci pa- 
ção na Ba lai a da. Re ti rou-se tem po ra ri a men te da po lí ti- 
ca, de di can do-se à li te ra tu ra e à ad vo ca cia. Em 1847, re- 
cu sou o con vi te pa ra se apre sen tar co mo can di da to a
de pu ta do ge ral, mas acei tou a par ti ci pa ção na As sem- 
bleia Pro vin ci al, pa ra a qual foi elei to no ano se guin te.

As sim, a Pra ça João Lis boa tem um mar co re le van te
na his tó ria de São Luís. En quan to seus mo ra do res, co- 
mer ci an tes e agên ci as ban cá ri as fa li ram e as ban cas de
jor nal de sa pa re ce ram, com Othon Mon de go e o re sis- 
ten te João Men des, ou tras fi gu ras, no en tan to, per ma ne- 
cem ali, co mo tes te mu nhas ocu lar de tu do que se pas sa
no ve lho lo gra dou ro: os fla ne li nhas. Car los Al ves do
Nas ci men to co me çou a tra ba lhar na Pra ça com 10 anos
e até ho je, com 45, per ma ne ce co mo quem tem o de ver
de ba ter o pon to de en tra da às 7h e de saí da, às 18h.
“Aqui con si go vi ver com dig ni da de e man ter mi nha fa- 
mí lia. Dar pa ra ti rar até R$ 1,5 por mês. Gos to da qui por- 
que é o cen tro de São Luís. Co nhe ço to dos da re don de za
e her dei o lo cal de meu pai. Com a re for ma da Pra ça,
nós, che fes de fa mí li as, não sa be mos co mo a si tu a ção
vai fi car. Nin guém nos co mu ni cou na da, mas acre di to
no bom sen so das au to ri da des, pa ra nos man ter on de ti- 
ra mos o sus ten to. Acre di to que vai me lho rar, com mais
tu ris tas des lum bra dos com to da es sa be le za que só São
Luís tem”.

 

São Luís, segunda-feira, 5 de outubro de 2020
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