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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes         A PARTE
TER 07.10.2020
A PRIMEIRA BAIXA-MAR 
SERÁ ÀS 3:07 E A SEGUINTE 
BAIXA-MAR ÀS 15:20. A PRI-
MEIRA PREIA-MAR SERÁ ÀS 
9:06 E A SEGUINTE PREIA-
MAR ÀS 21:15

A semana começa com o tempo seco em Brasília, mas num ambiente político carregado de 
nuvens pesadas. A equipe econômica de Paulo Guedes está preparando mais uma facada 
no bolso do contribuinte. Principalmente o da classe média que será convocada a partici-
par involuntariamente de remendar o rombo nas contas públicas. 

Penduricalhos ameaçados 

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

ELEIÇÕES 2020 

Restaurante da 
Península passará 
por inspeção após 

princípio de incêndio 

ARTIGO  
O trabalho 
por aplicativo – 
regulamentar o 
regulamentado

CRÔNICA 
Curtos momentos

OPINIÃO 
Os Onze do STFPÁGINA 4

ANTÔNIO NELSON FARIA
JORNALISTA

EDUARDO PASTORE 
MESTRE EM DIREITO DAS RELAÇÕES SOCIAIS

JOÃO BATISTA ERICEIRA 
 ADVOGADO 

PÁGINA 4

PÁGINA 4

 

Gastronomia: Alimentação 
com cogumelos: estilo de vida

PÁGINA 7

EFEITO CORONAVÍRUS  Consumo deve cair pela metade no dia das crianças
PÁGINA 9

O princípio de incêndio foi 
identificado pelo Corpo de Bom-
beiros e teria acontecido por causa 
de um curto-circuito no ar-condi-
cionado.  O restaurante foi fecha-
do após o incêndio e deverá pas-
sar por uma inspeção. PÁGINA 9

Laudo sobre a 
causa do acidente 
no Supermercado 
Mateus deve sair 

em 30 dias
Segundo as informações, 

existe a possibilidade do aci-
dente ter sido causado pelo 
excesso de peso ou falha na 
montagem ou estrutura da 
prateleira. PÁGINA 9

Motivado, 
Moto Club  fica 
de olho no G4

da série D
Papão tem quatro pontos 

ganhos, apenas três a 
menos que o segundo 

colocado, o São Raimundo, 
que tem 7, e o River, que 

divide a vice-liderança com 
o mesma pontuação.

PÁGINA 11

Três candidatos a prefeito de São Luís 
entre os 10 que mais gastam com 

companha em redes sociais no país

#campanhasricas

PÁGINA 3

117 municípios do Brasil têm 
candidato único para prefeito

PÁGINA 2

Covid tira Rubens temporariamente 
das ações de campanha em São Luís

PÁGINA 3

Prefeito Edivaldo acompanha  pavimentação 
na Fonte do Bispo e obras na zona rural PÁGINA 6

Prefeitura de São Luís inicia  nova campanha 
de vacinação contra poliomielite PÁGINA 6
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Apesar do grande valor necessário para cobrir o benefício, Fux afirmou que se trata de
uma obrigação de um País que promete igualdade na Constituição.

LUIZ FUX

STF não participa do
“pacto federativo”

P
re si den te do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF), o mi nis tro 
Luiz Fux dis se na ma nhã des ta 
se gun da-fei ra, 5, que não ca- 

be à Cor te par ti ci par de ne nhu ma es- 
pé cie de “pac to fe de ra ti vo”. A ges tão 
de seu an te ces sor, Di as Tof fo li, fi cou 
mar ca da por mai or apro xi ma ção com 
os de mais Po de res, com di rei to a 
“pac to”.

“De ve ha ver um pac to fe de ra ti vo, 
mas evi den te men te o STF não de ve 
par ti ci par des se pac to. Não con si go 
ver o STF par ti ci pan do de pac to fe de- 
ra ti vo. De ve ha ver um pac to, en tre os 
de mais Po de res, pa ra a re du ção das 
leis”, afir mou.

Fux par ti ci pou de al mo ço com em- 
pre sá ri os or ga ni za do pe lo gru po Li de. 
O en con tro ocor reu no Co pa ca ba na 
Pa la ce, na zo na sul do Rio. Ca ri o ca, o 
mi nis tro es tá na pre si dên cia do STF 
des de o mês pas sa do, quan do subs ti- 
tuiu Tof fo li. O no vo pre si den te tem in- 
di ca do que sua ges tão de ve ser mar- 
ca da por mai or dis tan ci a men to do 
Pla nal to, na con tra mão do en tro sa- 
men to pro mo vi do pe lo an te ces sor.

Ao abor dar as pec tos do di rei to 
econô mi co, o mi nis tro de fen deu o pa- 
ga men to do au xí lio emer gen ci al 
apro va do du ran te a pan de mia. Ape- 
sar do gran de va lor ne ces sá rio pa ra 
co brir o be ne fí cio, Fux afir mou que se 
tra ta de uma obri ga ção de um País 
que pro me te igual da de na Cons ti tui- 
ção.

“Foi exa ta men te fe char os olhos 
pa ra a po pu la ção po bre por anos que 
nos le vou a pa gar ago ra es se au xí lio

LUIZ FUX É O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

emer gen ci al, que vai fi car na con ta da 
po pu la ção por mui tas ge ra ções”, dis- 
se. “Mas nós te mos o de ver de pa gar 
es sa con ta pa ra pes so as que fi ca ram 
pa ra trás num País que pro me te igual- 
da de de dig ni da de.”

Fux não abor dou, na pa les tra, as- 
pec tos mais po lí ti cos da Cor te. Li mi- 
tou-se a de fen der que os mi nis tros 
de ci dam de for ma mais co le gi a da, 
com a di mi nui ção de de ci sões mo no- 
crá ti cas – dis se que vai tra ba lhar nis so 
du ran te sua ges tão.

Um dos pri mei ros tes tes de for ça 
do no vo pre si den te, do pon to de vis ta 
po lí ti co, é a in di ca ção do de sem bar- 
ga dor fe de ral Kas sio Nu nes Mar ques à 
va ga aber ta com a apo sen ta do ria do 
de ca no Cel so de Mel lo no dia 13. Ao 
ar ti cu lar a no me a ção do ma gis tra do 
do TRF-1, o pre si den te Jair Bol so na ro 

cor te jou Tof fo li e Gil mar Men des, dei-
xan do Fux de la do. O pre si den te da 
Cor te fi cou con tra ri a do, co mo mos- 
trou o Es ta dão.

Se Mar ques de fa to as su mir a ca- 
dei ra, o na tu ral é que ele her de o 
inqué ri to que apu ra su pos ta in ter fe-
rên cia de Bol so na ro na Po lí cia Fe de- 
ral. Fux tem o po der, con tu do, de de- 
ter mi nar que o ca so se ja sor te a do pa- 
ra ou tro ma gis tra do.

Em ou tro mo men to, quan do fa la va 
so bre a ju di ci a li za ção da po lí ti ca, o 
pre si den te afir mou que a Cor te não 
de ve ria se sen tir obri ga da a de ci dir 
so bre tu do que lhe per gun tam.

“A ju di ci a li za ção da po lí ti ca é uma 
con tra di ção em ter mos. O par ti do 
per de na are na de le e jo ga o ca so pa ra 
o Su pre mo. O STF tem que apren der a 
de ci dir não de ci dir”, dis se.

MINISTÉRIOS

Briga entre Guedes e Marinho expõe racha no Governo

GUERRA DECLARADA ENTRE OS MINISTROS DA ECONOMIA, PAULO GUEDES, E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROGÉRIO MARINHO

A guer ra de cla ra da en tre os mi nis- 
tros da Eco no mia, Pau lo Gue des, e do
De sen vol vi men to So ci al, Ro gé rio Ma- 
ri nho, em tor no da for ma de fi nan ci a- 
men to do pro gra ma Ren da Ci da dã es- 
quen tou a tem pe ra tu ra po lí ti ca em
Bra sí lia e evi den ci ou um ra cha no go- 
ver no Jair Bol so na ro.

A di vi são en tre as alas fis ca lis ta – re- 
pre sen ta da por Gue des e o pre si den te
do Ban co Cen tral, Ro ber to Cam pos
Ne to – e a de sen vol vi men tis ta – li de- 
ra da por Ma ri nho, mi nis tros mi li ta res
e lí de res do Cen trão – gi ra em tor no do
te to de gas tos, a re gra que im pe de o
cres ci men to das des pe sas aci ma da
in fla ção.

Nes sa dis pu ta, Ma ri nho é o “inau- 
gu ra dor” de obra e pró xi mo ao pre si- 
den te Bol so na ro. Gue des é ta xa do co- 
mo “cor ta dor” de des pe sas, in cluin do
be ne fí ci os, e de fen sor do te to.

A ala de sen vol vi men tis ta, co mo
mos trou o Es ta dão/Bro ad cast, quer
co lo car de pé o Ren da Ci da dã ex cluin- 
do o pro gra ma do li mi te do te to de
gas tos, mes mo que tem po ra ri a men te.
A ini ci a ti va abri ria es pa ço pa ra in ves- 
ti men tos pú bli cos, já que as des pe sas
com o Bol sa Fa mí lia tam bém po de ri- 

am fi car de fo ra do te to. Com os efei- 
tos da pan de mia ain da es pe ra dos pa- 
ra 2021, o ar gu men to des se gru po é
que se rá pre ci so con ti nu ar com me di- 
das de es tí mu lo pa ra au xi li ar a po pu- 
la ção mais vul ne rá vel e os in ves ti- 
men tos pú bli cos, ga ran tin do a re to- 
ma da econô mi ca.

Na sex ta-fei ra, de pois que Ma ri- 
nho, em con ver sa com in ves ti do res
do mer ca do, dis se que o pro gra ma se- 
ria fei to de qual quer jei to, Gue des re a- 
giu e co brou da ala po lí ti ca “co ra gem”
pa ra fa zer o ajus te. Pa ra os fis ca lis tas
do go ver no, a mu dan ça do te to vai tra- 
zer ins ta bi li da de e co lo car o País em
uma tra je tó ria ex plo si va de dí vi da pú- 
bli ca, com re ces são e fu ga de in ves ti- 
do res. A ex pec ta ti va ago ra é de mais
ajus tes de al ta nas ta xas de ju ros co- 
bra das pe los in ves ti do res com as in- 
cer te zas em tor no do Ren da Ci da dã,
ao lon go da pró xi ma se ma na. Ma ri- 
nho e li de ran ças do go ver no no Con- 
gres so têm es trei ta do as con ver sas
com o mer ca do fi nan cei ro, mas sem
con se guir acal mar o ner vo sis mo em
tor no do ris co fis cal.

Na ava li a ção do ex-se cre tá rio ad- 
jun to de Po lí ti ca Econô mi ca e atu al

di re tor de Es tra té gi as Pú bli cas do
Gru po MAG, Ar nal do Li ma, o ide al é
que Gue des e Ma ri nho pos sam con- 
ver gir na agen da de re for mas, o que
tra ria mais cal ma pa ra o mer ca do fi- 
nan cei ro. Ele lem bra que Ma ri nho foi
um dos prin ci pais res pon sá veis pe la
apro va ção da mo der ni za ção tra ba-
lhis ta e pre vi den ciá ria. “Che gou a ho- 
ra da po lí ti ca econô mi ca vol tar a se
so bre por à eco no mia po lí ti ca e tan to
Gue des quan to Ma ri nho são cru ci ais
pa ra es se re po si ci o na men to es tra té-
gi co”, diz.

A bri ga en tre Gue des e Ma ri nho já é
com pa ra da ao epi só dio do en vio do
pri mei ro or ça men to com dé fi cit pe lo
go ver no Dil ma Rous seff. Em 2015, a
dis pu ta dos dois prin ci pais mi nis tros
de Dil ma, Jo a quim Levy, na Fa zen da, e
Nel son Bar bo sa, no Pla ne ja men to, em
tor no do en vio ao Con gres so do pro je- 
to de Or ça men to de 2016 com a pre vi- 
são de dé fi cit de R$ 30,5 bi lhões (foi a
pri mei ra vez que is so acon te ceu) di vi-
diu o go ver no en tre as alas fis ca lis ta e
de sen vol vi men tis ta. O Bra sil per deu o
grau de in ves ti men to, o se lo de bom
pa ga dor, pe la agên cia Stan dard & Po-
ors di as de pois.

PREFEITURA

117 municípios tem
candidato único

Mo ra do res de Itin ga (MG), ci da de de 15 mil ha bi tan- 
tes no Va le do Je qui ti nho nha, já sa bem quem se rá o pró- 
xi mo pre fei to. O ad vo ga do e ex-pro cu ra dor do mu ni cí- 
pio João Bos co Ver si a ni Gus mão (PP), de 37 anos, é o
úni co can di da to nes ta elei ção. Sem con cor ren te, se rá
elei to mes mo que re ce ba só um vo to.

Há 117 ci da des nes ta si tu a ção, se gun do le van ta men- 
to da Con fe de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi os (CNM) com
ba se em da dos do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE). Em
2016, 97 ci da des ti ve ram can di da tu ras úni cas. Em 2012,
106, de acor do com o TSE. “Os elei to res re cla mam que a
elei ção fi cou sem gra ça. Eu não re cla mo. Pre fi ro mil ve- 
zes as sim que uma dis pu ta acir ra da”, dis se Gus mão.

Ao me nos 70 des ses mu ni cí pi os têm me nos de 5 mil
ha bi tan tes. Vá ri os mo ti vos ex pli cam o fenô me no. Em
Itin ga, a can di da tu ra de Gus mão reu niu cin co par ti dos.
Além de acor dos po lí ti cos lo cais, can di da tos que re cla- 
mam de fal ta de re cur sos pa ra mon tar can di da tu ras de
opo si ção tam bém aju dam a ex pli car a fal ta de con cor- 
rên cia. A mai or par te dos ca sos es tá no Rio Gran de do
Sul, on de não ha ve rá dis pu ta em 34 ci da des.

Uma de las é Mor ro Reu ter (RS), com 6,5 mil ha bi tan- 
tes, ori gens ger mâ ni cas e eco no mia agrí co la. Pro fes so ra
de Ma te má ti ca, a pre fei ta Car la Cha mor ro (PTB) não
pre ci sa fa zer cam pa nha, mas diz que vai vi si tar to das as
2,4 mil re si dên ci as da ci da de, a fim de en tre gar um li vre- 
to com os re sul ta dos da atu al ges tão, além dos pro je tos
pa ra os pró xi mos qua tro anos.

“Mi nha res pon sa bi li da de re do brou, pois sou ape nas
eu. Não pos so me aco mo dar”, afir mou a pre fei ta, elei ta
em 2016 com 71% dos vo tos. Pa ra ex pli car sua po pu la ri- 
da de, Car la diz que fez um ca fé re ga do a “cu ca ale mã”
pa ra os mo ra do res du ran te o pri mei ro sá ba do de ca da
mês. Mas te ve que sus pen der os en con tros du ran te a
pan de mia. Os mo ra do res po dem achá-la pe lo te le fo ne
ce lu lar.

“Se ti ves se ou tro can di da to, só iria atra pa lhar”, dis se
o co mer ci an te Pau lo Ma ci el. Em um dia de mui ta chu va
na ci da de, an te on tem, a re por ta gem não en con trou ne- 
nhum crí ti co à pre fei ta.

Nos mu ni cí pi os de Dou tor Mau ri cio Car do so (RS) e
de Ma to Quei ma do (RS) es ta se rá a quar ta elei ção se gui- 
da em que ha ve rá uma úni ca op ção na ur na.

MOURÃO

“Operações na
Amazônia até 2022”

O vi ce-pre si den te da Re pú bli ca, Ha mil ton Mou rão
(PRTB), dis se, nes ta se gun da-fei ra (5/10), que as ope ra- 
ções de co man do e con tro le na Amazô nia vão con ti nu ar
até 2022. “Nós es ta mos com ope ra ções de co man do e
con tro le, irão pros se guir sem in ter va lo até fi nal de 2022.
Es sa é a nos sa for ma de agir em ter mos de re pres são”,
dis se, ao ser ques ti o na do so bre quais ações o go ver no
to ma ria pa ra evi tar o ce ná rio atu al de de gra da ção am bi- 
en tal.

A in for ma ção foi anun ci a da em en tre vis ta à Rá dio El- 
do ra do. Mou rão não dei xou cla ro se as ações se gui rão
com as For ças Ar ma das, co mo ocor re atu al men te por
meio da Ga ran tia da Lei e da Or dem (GLO), com a “Ope- 
ra ção Ver de Bra sil”. Mas ele já fa lou so bre o as sun to, dei- 
xan do cla ro que, se jul gar ne ces sá rio, fren te ao su ca te a- 
men to dos ór gãos am bi en tais, po de rá man ter os mi li ta- 
res na Amazô nia até o fim do man da to. A GLO, que ter- 
mi na ria em ju lho, foi pror ro ga da até no vem bro.

Além dis so, co mo já no ti ci a do no mês pas sa do, o
Con se lho Na ci o nal da Amazô nia Le gal, pre si di do por
Mou rão, já pla ne ja va con ti nu ar com as ações da GLO
até 2022.

Ain da so bre o ce ná rio atu al — de quei ma das na
Amazô nia, des ma ta men to e re cor de de quei ma das no
Pan ta nal —, Mou rão afir mou que o pro ble ma exis te,
“mas ele é co lo ca do em uma di men são mui to além da- 
qui lo que ocor re”. O vi ce-pre si den te fa lou so bre mu- 
dan ças cli má ti cas que ocor rem em ní vel glo bal.

“Va mos lem brar que es ta mos vi ven do um pe río do de
se ca enor me. Aqui em Bra sí lia, vol ta e meio, so fre mos
com quei ma da, e a mes ma coi sa em re giões co mo o sul
da Amazô nia, que é on de te mos a mai or par te das quei- 
ma das. Lá, vi ve uma se ca ca da vez pi or, du ran te es ses
pe río dos sem chu va”, dis se.

O vi ce-pre si den te ci tou a re gu la ri za ção fun diá ria na
Amazô nia Le gal, di zen do que a mi nis tra da Agri cul tu ra,
Te re za Cris ti na, es tá con cluin do o pla ne ja men to. “Pa ra
que con si ga mos, fi nal men te, des tra var a re gu la ri za ção
fun diá ria den tro da le gis la ção que es tá em vi gor, que
per mi te que, por sen so ri a men to re mo to, nós re gu la ri- 
zar mos pro pri e da des com até qua tro mó du los fis cais.
Es se tra ba lho es tá bem adi an ta do ago ra”, in for mou. De
ago ra com Mou rão, na pró xi ma reu nião do Con se lho da
Amazô nia, pre si di do por ele, o as sun to de ve ser abor da- 
do.

São Luís, terça-feira, 6 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ranking nacional mostra três candidaturas a prefeito de São Luís entre os 10 candidatos
que mais gastaram em redes sociais. Veja como os maranhenses gastaram nas redes

GE OR GE RA PO SO

ELEIÇÕES 2020

Campanhas ricas
nas rede sociais
SAMARTONY MARTINS

O
si te “Po der 360º” fez um 
ran king na ci o nal no qual 
lis tou os 10 can di da tos a 
pre fei to do Bra sil que mais 

gas ta ram em re des so ci ais. Se gun do o 
le van ta men to, os can di da tos In ves ti- 
ram R$ 361,9 mil até 6ª fei ra, úl ti mo 
dia 2 de ou tu bro com gas tos em Fa ce- 
bo ok e Ins ta gram. Do Ma ra nhão apa- 
re cem os can di da tos a pre fei tu ra de 
São Luís nas elei ções 2020, Ru bens Jr 
(PC doB) fi cou em 3º lu gar e já gas tou 
o va lor de R$ 38.000,00 em 61 anún ci- 
os. Ne to Evan ge lis ta (DEM) apa re ce 
em 4º lu gar e mos tra que o mes mo já 
gas tou R$ 37.600,00 em 28 anún ci os e 
em 7º lu gar apa re ce o can di da to Du- 
ar te Jr (Re pu bli ca nos) que já gas tou 
R$ 31.300,00 em 35 anún ci os.

O Im par ci al en trou em con ta to os 
can di da tos pa ra que fa las se so bre os 
gas tos nas mí di as so ci ais on de o mes- 
mo fi gu ra en tre os 10 pre fei tos do país 
que mais in ves ti ram nes te seg men to. 
Lem bran do que São Luís é uma das 
ca pi tais mais po bres do Bra sil sen do 
que es te in ves ti men to é des pro por ci- 
o nal com pa ra do em re la ção as de- 
mais ca pi tais mais ri cas co mo, São 
Pau lo e Rio de Ja nei ro.

Só no Ins ta gram o can di da to co- 
mu nis ta con ta atu al men te com 
49,7mil se gui do res. No Fa ce bo ok, Ru- 
bens Jr já al can çou um to tal de

Por meio de no ta ofi ci al a O Im par- 
ci al, a as ses so ria de Ru bens Jr ex pli- 
cou que: “To das as pes qui sas de con- 
su mo de mí dia in di cam que as re des 
so ci ais são a prin ci pal for ma das pes-
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so as se in for ma rem ho je em dia. Em 
ra zão dis so, a Le gis la ção Elei to ral au- 
to ri zou a pu bli ci da de de pro pos tas 
nas re des, o que é bom pa ra a de mo- 
cra cia. Por meio das re des, Ru bens 
tem con se gui do de ba ter a ci da de pa ra 
cons truir de for ma con jun ta uma São 
Luís me lhor pa ra to dos nós”, diz o tex- 
to na ín te gra.

O can di da to a pre fei to de São Luís e 
pre si den te mu ni ci pal do DEM, o de- 
pu ta do es ta du al li cen ci a do, Ne to 
Evan ge lis ta con ta ho je com 44,7mil 
se gui do res no Ins ta gram e no Fa ce bo- 
ok 60.488 pes so as. Ques ti o na do so bre 
o seu po si ci o na men to no ran king, Ne- 
to Evan ge lis ta, por meio de sua as ses- 
so ria in for mou: “O diá lo go por meio 
de re des so ci ais es tá ca da vez mais in- 
ten so e ne ces sá rio. Os im pul si o na- 

men tos de pos ta gens per mi ti ram que 
os po si ci o na men tos e pro pos tas de 
Ne to Evan ge lis ta al can ças sem um 
gran de nú me ro de pes so as, pos si bi li- 
tan do que, por meio da in te ra ção, a 
po pu la ção par ti ci pas se da cons tru ção 
do pla no de go ver no do can di da to. Os 
gas tos fo ram re a li za dos com re cur sos 
pró pri os, par ce la dos em 20 ve zes, e, 
em ne nhum mo men to, os gas tos 
exor bi ta ram além do ra zoá vel”, diz a 
no ta do de pu ta do li cen ci a do.

Já o tam bém de pu ta do es ta du al li- 
cen ci a do, Du ar te Jr, can di da to a pre-
fei to de São Luís pe lo Re pu bli ca nos 
con ta com 103mil se gui do res e no Fa- 
ce bo ok con ta com 67.194 pes so as se-
guin do. Prin ci pais mu dan ças nas re- 
gras pa ra pro pa gan da elei to ral na In-
ter net em 2020.

CAMPANHA

Rubens testa positivo para covid-19 

RUBENS JR DEU INÍCIO À SUA CAMPANHA OFICIAL PELO GOVERNO DA CIDADE COM UMA CARREATA  POR  VÁRIOS BAIRROS DA CAPITAL  

As elei ções mu ni ci pais de 2020 já
são di fe ren tes por si só, com uma sé- 
rie de di re tri zes fei tas pe lo Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral, tan to pa ra can di- 
da tos quan to pa ra elei to res por con ta
da pan de mia do co ro na ví rus que as- 
so la o Bra sil (e o mun do) nes te ano.

Com is so, os can di da tos ti ve ram
que se adap tar e cri ar um no vo ro tei ro
pa ra su as cam pa nhas, “ten tan do” evi- 
tar aglo me ra ções e au men tan do o uso
das re des so ci ais. Pa ra com ple tar a
mu dan ça, nes te co me ço de cam pa- 
nha dois dos 11 can di da tos a Pre fei to
de São Luís ti ve ram que in ter rom per
su as agen das por con ta do co vid-19.

O pri mei ro a ser con ta mi na do foi
Car los Ma dei ra (So li da ri e da de), que
tes tou po si ti vo no co me ço de se tem- 
bro e te ve que pas sar dez di as in ter na- 
do no Hos pi tal São Do min gos se re cu- 
pe ran do da do en ça. Ape sar de re tor- 
nar e par ti ci par de dois de ba tes na úl- 
ti ma se ma na, o So li da ri e da de emi tiu
uma no ta can ce lan do al guns com- 

pro mis sos do can di da to a par tir do úl- 
ti mo sá ba do (3).

“Co mu ni ca mos que o can di da to do
So li da ri e da de a pre fei to de São Luís,
Jo sé Car los Ma dei ra, tem sen ti do des- 
con for tos res pi ra tó ri os re cor ren tes,
co mo con sequên cia da Co vid-19, em- 
bo ra, con for me ates ta dos mé di cos, já
te nha ze ra do a car ga vi ral. Na noi te de
sá ba do, dia 3, após par ti ci par do de- 
ba te da TV Meio Nor te, o can di da to
pre ci sou de aten di men to hos pi ta lar,
mas já se en con tra em ca sa, em re- 
pou so. Por re co men da ção mé di ca,
Ma dei ra sus pen de rá os com pro mis- 
sos de cam pa nha por 48 ho ras, até
que re to me su as con di ções de saú de”,
afir ma a no ta.

On tem foi a vez do can di da to Ru- 
bens Jr. (PC doB) con fir mar que tes tou
po si ti vo pa ra a co vid-19 e de ve fi car
fo ra da cam pa nha por pe lo me nos 15
di as, o que po de in flu en ci ar bas tan te
o an da men to das elei ções, pois o no- 
me do de pu ta do fe de ral vi nha su bin- 
do nas úl ti mas pes qui sas.

O can di da to con fir mou o tes te po- 
si ti vo por meio de uma pos ta gens em
su as re des so ci ais em que ex pli cou to- 
do o ca so: “Ve nho aqui in for mar que
tes tei po si ti vo pa ra Co vid. As sim que
ti ve os pri mei ros sin to mas, não par ti- 
ci pei de ne nhum ato de rua ou agen da
pú bli ca. Ho je ti ve a con fir ma ção, que
tra go a pú bli co, se guin do mi nha ati- 
tu de de trans pa rên cia. Es tou sob me- 
di ca ção por ori en ta ção mé di ca, em
ca sa e em re pou so. Já me sin to bem
me lhor. Lo go, es pe ro es tar re cu pe ra- 
do pa ra vol tar a es tar ao la do de vo cês,
cons truin do uma São Luís de to dos
nós”.

Além dos dois pos tu lan tes a ca dei-
ra prin ci pal, o can di da to a vi ce-pre- 
fei to do PSOL, Ri ba mar Arou che, te ve
que can ce lar al guns even tos da cam-
pa nha por con ta de um mal es tar e es-
ta do fe bril. A no ta do par ti do con fir- 
mou que o can di da to já ti nha si do tes-
ta do po si ti vo an tes pa ra a co vid-19,
mas por mo ti vos de pre cau ção de ve
fi car em re pou so na sua re si dên cia
por um pe que no pe río do.

1

2

3

Na mí dia

Efei to co vid-19 (1)

Efei to co vid-19 (2)

“Não te nho me do da co vid-19”.

Pre sen ça ilus tre (1)

Pre sen ça ilus tre (2)

Pen du ri ca lhos
ame a ça dos

A se ma na co me ça com o tem po se co em Bra sí lia, mas num
am bi en te po lí ti co car re ga do de nu vens pe sa das. A equi pe econô- 
mi ca de Pau lo Gue des es tá pre pa ran do mais uma fa ca da no bol so
do con tri buin te. Prin ci pal men te, o da clas se mé dia que se rá con- 
vo ca da a par ti ci par in vo lun ta ri a men te de re men dar o rom bo nas
con tas pú bli cas. Des ta vez, com um cor te nas de du ções de quem
op ta pe la de cla ra ção sim pli fi ca da do Im pos to de Ren da, que dá
des con to au to má ti co de 20%. A me di da po de pre ju di car mais de
17 mi lhões de pes so as.

A si tu a ção fi nan cei ra do país es tá apro fun dan do a cri se po lí ti- 
ca, den tro da pan de mia sa ni tá ria e aze da a re la ção do Pa lá cio do
Pla nal to com o Con gres so Na ci o nal. O pre si den te da Câ ma ra Ro- 
dri go Maia sai de reu nião com Jair Bol so na ro e diz que cri se fis cal
é pri o ri da de an tes da Ren da Ci da dã, pro pos ta so ci al do go ver no
pa ra subs ti tuir o pro gra ma Bol sa Fa mí lia. “A so lu ção pa ra a Ren da
Ci da dã não po de rom per o te to de gas tos pú bli cos”, acres cen tou
Maia. E o que é te to dos gas tos? É a re gra fis cal que de ter mi na que
o go ver no só po de gas tar até o equi va len te ao Or ça men to do ano
an te ri or, cor ri gi do ape nas pe la in fla ção.

En quan to is so, um gru po de con gres sis tas tem uni do for ças
nas úl ti mas se ma nas pa ra co lo car em apre ci a ção o pro je to lei que
li mi ta pen du ri ca lhos pa gos a ser vi do res pú bli cos. A pro pos ta es tá
pa ra da na Câ ma ra dos De pu ta dos des de o fi nal de 2016, após ter
si do apro va da no Se na do. Ba te for te men te nos ro bus tos con tra- 
che ques do Po der Ju di ciá rio em to das as su as for mas. A se na do ra
Ká tia Abreu (PP-TO) e o co le ga de la Re nan Ca lhei ros (MDB-AL)
pen sam em dar um bas ta nos abu sos apli ca dos con tra o erá rio em
pa ga men tos de van ta gens sa la ri ais, sen ten ci a das em cau sa pró- 
pria pe los ma gis tra dos.

O pro je to de ter mi na que os ren di men tos re ce bi dos pe los ser- 
vi do res pú bli cos fe de rais não po de rão ex ce der o sub sí dio men sal,
em es pé cie, dos mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ho je, de
R$ 39,3/mês. Se gun do apu ra ção da Fo lha de S. Pau lo, en tre se- 
tem bro de 2017 e abril des te ano, o Ju di ciá rio bra si lei ro pa gou re- 
mu ne ra ção men sal aci ma de R$ 100 mil a 8.226 juí zes ao me nos
uma vez. A eco no mia aos co fres pú bli cos, ca so a ma té ria se ja
apro va da, po de che gar a R$ 2,3 bi lhões ao ano só com pen du ri ca- 
lhos aci ma do te to pa gos a ser vi do res do po der ju di ciá rio. Ima gi ne
se fo rem so ma dos os três po de res.

Os can di da tos a pre fei to de São Luís, Ru bens Jú ni or (PC doB),
Ne to Evan ge lis ta (PDEM) e Du ar te Jú ni or (REP) es tão en tre os que
mais in ves tem em pro pa gan da nas re des so ci ais nas ca pi tais bra- 
si lei ras. Le van ta men to é do por tal Da ta po der.

Sá ba do pas sa do o can di da to do So li da ri e da de Car los Ma dei ra,
com al ta hos pi ta lar re cen te pe la co vid-19, vol tou a pas sar mal
após de ba te na TV. E, do min go, após sin to mas da co vid, o can di- 
da to do PC doB, Ru bens Jú ni or,  can ce lou a agen da.

On tem, Ru bens Jú ni or vol tou a fa zer exa me so ro ló gi co, já que
nas ve zes an te ri o res de ram ne ga ti vo. Por pre cau ção, es pe rou o re- 
sul ta do que deu po si ti vo pa ra a co vid. É si nal de que, o co ro na ví- 
rus não aca bou co mo mui tos pen sam.

 

Do pre si den te es ta du ni den se, Do nald Trump, in fec ta do pe lo
co ro na ví rus, ao anun ci ar que ain da on tem dei xa ria o hos pi tal.

 
Qual a li ção que o Gru po Ma teus de ve ti rar da tra gé dia

com de sa ba men to de pra te lei ras do Mix Ata ca re jo da
Cur va do No ven taa, no qual uma jo vem fun ci o ná ria de

19 anos, há dois me ses na em pre sa, per deu a vi da?
 

Pre ci sa ha ver con tro le ri go ro so so bre o que ven de, co- 
mo ven de, aci ma de tu do pas san do con fi an ça aos
con su mi do res. Tam bém os ór gãos de fis ca li za ção e

con tro le so bre se gu ran ça do tra ba lho e de fe sa do con- 
su mi dor não po dem agir só de pois de uma tra gé dia.

 
O Gru po Ma teus de ve dar to do o apoio à fa mí lia da jo- 

vem, pas sar à po pu la ção, com trans pa rên cia, o re sul- 
ta do dos lau dos téc ni cos e ado tar me di das pa ra im pe- 

dir que tal aci den te não se re pi ta. Tam bém, mu dar ro ti- 
nas, lo gís ti cas se pre ser var no mer ca do de ações.

Pres tes a se apo sen tar, Cel so de Mel lo pe de que Fux mar que o
jul ga men to so bre de poi men to pre sen ci al do pre si den te Jair Bol- 
so na ro no STF. Ele pe diu a in clu são na pau ta de jul ga men tos do
ple ná rio da Cor te o ca so.

A da ta do jul ga men to se rá de fi ni da pe lo pre si den te do STF, mi- 
nis tro Luiz Fux. A ex pec ta ti va é que o ca so se ja jul ga do na ses são
da Cor te, pre vis tas pa ra es ta ter ça-fei ra (7) ou quin ta-fei ra (8),
uma vez que Cel so de Mel lo se apo sen ta no pró xi mo dia 13.

São Luís, terça-feira, 6 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

Curtos momentos

O rei do ar
Zé Ca vei ra imor ta li zou-se pe la fa bri ca ção

es me ra da de Pa pa gai os, Bo des e Ja man tas,
ha bil men te con fec ci o na dos na sua ofi ci na
nas ad ja cên ci as da rua da Bor ro qui nha, xis
com a rua das Ca ja zei ras, no an ti go Lar go do
San ti a go, on de fun ci o nou a fá bri ca Mar tins
& Ir mão, no Cen tro da ci da de. O ven de dor de
so nhos aé re os rei nou du ran te dé ca das fa bri- 
can do es sas im po nen tes asas vo a do ras que
cor tam os ven tos e cin ti lam bri lhan tes nos
nos sos céus no pe río do dos for tes ven tos. Os
lú di cos ar te fa tos que são cha ma dos de vá ri- 
as for mas, de cu ri ca a pi pa, e pra ti ca dos nas
ma nhãs dos sá ba dos e do min gos on de hou- 
ver um des cam pa do na ci da de. É um es por te
aé reo sim ples que ale gra as pes so as de to das
as clas ses e é pra ti ca do há vá ri as ge ra ções.
Uma di ver são que atra ves sa os tem pos. 

Pa ra quem é do ra mo, a ar te de em pi nar
pa pa gaio co me ça na in fân cia e acom pa nha
até a ve lhi ce. Pa ra fa zer um bom brin que do
vo a dor é ne ces sá rio mui to pou ca coi sa. Bas- 
ta pa pel de se da, va re tas de bam bu ou ta- 
qua ra, co la e um pu nha do de li nha. O ce rol
ti nha al ma e ri tu al que in cluía vi dro de lei te
de mag né sia Phil lips, lâm pa da flu o res cen te
e ou de gar ra fa de cer ve ja cas co cla ro(es ver- 
de a do), os pre fe ri dos pa ra mo er nos tri lhos
dos bon des, de pre fe rên cia, o “ca ra du ra”.
De pois era só pe gar o vi dro es tra ça lha do,
mis tu rar com co la ou go ma ará bi ca e aí es ta- 
va pron to o me lhor cor tan te ca paz de pa tro- 
ci nar gran des lan ce a das e ata que mor tal à
pi pa do ad ver sá rio. A qua li da de do pro du to
era me di da pe las ci ca tri zes exi bi das nas
mãos do em pi na dor. 

A pra ça De o do ro era es pa ço dis pu ta do
pe los fe ras da ci da de. Ou tros co mo a ave ni- 

da Bei ra Mar, a Pe dro II e os des cam pa dos
nos bair ros, se des ta ca vam por ter ven tos
for tes e pou ca exis tên cia de re de de ilu mi na- 
ção. Até ho je não sei o no me de Ze zé Ca vei ra.
Mas ele foi o mais im por tan te di vul ga dor
des se es por te po pu lar na ci da de.

 
Lú cio Cos ta em São Luís
Pou ca gen te lem bra, mas o ar qui te to Lú- 

cio Cos ta, au tor do pro je to do Pla no Pi lo to
de Bra sí lia, es te ve nes tas pla gas nos anos 80
a con vi te do pre fei to Mau ro Fecury, con tra- 
ta do pa ra ela bo rar es tu dos de um no vo po lo
ur ba no pa ra a ex pan são da ci da de. O pla no
ur ba nís ti co pre via a con cep ção de Su per- 
qua dras no tre cho do Ca lhau – ave ni da dos
Ho lan de ses até a Jerô ni mo de Al bu quer que,
na Coha ma –, co mo um no vo mar co de mo- 
bi li da de ur ba na pa ra a ex pan são da ci da de.
O ar qui te to Ri car do Pe rez, se cre tá rio mu ni- 
ci pal de Obras e Trans por tes, foi o ar ti cu la- 
dor da vin da do fa mo so ur ba nis ta pa ra con- 
ce ber au da ci o sa mo di fi ca ção na es tru tu ra
viá ria e ur ba nís ti ca da Ca pi tal. In fe liz men te
o pro je to não vin gou. Mas pa ra sor te de to- 
dos, os ar qui te tos Ma ria Eli sa Cos ta(Lily, fi- 
lha de Lú cio) e Pau lo Jo bim(fi lho de Tom Jo- 
bim) res pon sá veis pe la ela bo ra ção do

pro je to pas sa ram qua se um ano com a
gen te. Além de téc ni cos de pri mei ra qua li da- 
de se in cor po ra ram à cul tu ra da ci da de e cir- 
cu la mos jun tos pe la área boê mia, acom pa- 
nhan do as ma ni fes ta ções fol cló ri cas e o mo- 
vi men to dos lu ga res ba da la dos da épo ca.
Lú cio Cos ta sem pre tra ja va bla zer de cor te
au tên ti co de ca si mi ra in gle sa e, por ter pas- 
sa do par te da sua vi da na In gla ter ra, se as se- 
me lha va a lor de bri tâ ni co. En tre tan to, era
um ho mem cul to, com ex tre mo co nhe ci- 
men to na sua área e de uma sim pli ci da de
ím par, o que o tor nou um dos bra si lei ros
mais res pei ta dos no país e no mun do. Pa ra

Ri car do Pe rez, deu de lem bran ça um po e ma
de sua au to ria que re luz emol du ra do na sa la
da ca sa do ar qui te to que o Ma ra nhão con sa-
grou.

 
Jo go de azar
O ci clo do en tre te ni men to da sor te em

São Luís, mais co nhe ci do co mo Jo go do Bi-
cho, te ve sua fa se áu rea com o ban quei ro To-
tó, com ban ca ins ta la da na rua de Na za ré, e
era vi si ta do por quem cor ria atrás de fe zi nha
pa ra ga nhar uns tro ca dos. Mo ra va em nos sa
ca sa, uma se nho ra que fo ra ba bá de meu pai.
Chi ca, co mo era co nhe ci da, ti nha so nhos
mi ra bo lan tes e pre mo ni ções fan tás ti cas que
se trans for ma vam em nú me ros pre mi a dos
na ro le ta da sor te. Cer ta vez, Chi ca me deu
um pal pi te e in da guei ao Seu Rai mun do, um
em pre ga do da fir ma de meu pai, que nos le- 
va va e bus ca va(eu e meus ir mãos) no co lé- 
gio, se ele po dia fa zer um jo go pa ra a gen te. O
di nhei ro saiu da eco no mia que fi ze mos na
com pra da me ren da que Do na Zi ma, a do na
da pe que na lan cho ne te, ser via car dá pio va-
ri a do: bis coi to Mai ze na ou pão com mel. Da
eco no mia pe di mos ao nos so fi el con du tor
que ten tas se a sor te na lo ja de To tó. Bin go!
Acer ta mos na ca be ça. O di nhei ro da va pa ra
com prar uma bo la de cou ro ofi ci al mar ca
Dri ble ou Crack, no ba zar Fer ro de En go mar,
no Lar go do Car mo. Com pra re a li za da a ale- 
gria du rou pou co. Não po día mos che gar em
ca sa com o tro féu ame a lha do por fru to da jo- 
ga ti na. O pau ia co mer e, com cer te za, iri a-
mos fi car de cas ti go ou fa zer pe ni tên cia pe lo
pe ca do pra ti ca do por ter com pra do bo la de
fu te bol com lu cro con quis ta do em lo ja de
per di ção. Re su mo da ópe ra: re sol ve mos
doá-la ao Seu Rai mun do. Ele foi o gran de
sor te a do le van do a bo la ti nin do de no va pa- 
ra dis pu tar pe la da com seus fi lhos. A sua gló- 
ria foi a nos sa sal va ção.

Os Onze do STF

No al vo re cer da Re pú bli ca, du ran te
o go ver no Flo ri a no Pei xo to, o Mi nis tro
Cân di do Ba ra ta Ri bei ro, dez me ses
após a pos se no Su pre mo Tri bu nal Fe- 
de ral-STF foi re jei ta do na sa ba ti na do
Se na do, por ca re cer de no tá vel sa ber
ju rí di co. Na que le tem po a ar gui ção
po dia re a li zar-se após a pos se. O “Ma- 
re chal de Fer ro” não en ten dia que o
STF era um po der da Re pú bli ca, e não
mais uma Cor te do Im pe ra dor.

Nes sa tra je tó ria o Su pre mo tem en- 
fren ta do di fi cul da des in ter nas e ex- 
ter nas. A in di ca ção do juiz sub me ti da
à apro va ção do Se na do é a for ma nor- 
te-ame ri ca na, por nós ado ta da. Al gu- 
mas no me a ções não pas sa ram pe lo
pro ce di men to. A exem plo das fei tas
por Ge tú lio Var gas du ran te a fa se di ta- 
to ri al. Ex pres si vos no mes do uni ver so
ju rí di co re cu sa ram as in di ca ções. A
exem plo de Cló vis Be vi lá qua, re jei- 
tan do os con vi tes de Her mes da Fon- 
se ca e Washing ton Luís; de Mil ton
Cam pos, con vi da do por Cas te lo Bran- 
co e Mé di ci; e de Hely Lo pes Mei rel les
por Er nes to Gei sel.

Uma re cu sa me re ce par ti cu lar
aten ção, a de So bral Pin to, re jei tou o
con vi te do Pre si den te Jus ce li no Ku- 
bits chek. Ele se ma ni fes ta ra a fa vor da
pos se de Jus ce li no quan do das ten ta- 
ti vas de im pe di-lo. Não lhe pa re ceu
éti co acei tar, por pa re cer que o fi ze ra

pa ra se be ne fi ci ar pes so al men te. A
par ce ria do Su pre mo com a ad vo ca cia
nas ce com ad ven to da Re pú bli ca pe la
du pla Ruy Bar bo sa pe la ad vo ca cia, e
Pe dro Les sa pe lo tri bu nal.

Os re gi mes au to ri tá ri os pei tam
sem pre o Su pre mo. Na di ta du ra de
Ge tú lio fo ram cas sa dos e no me a dos
mi nis tros. O ins tau ra do em 1964, cas- 
sou Vic tor Nu nes Le al, Her mes Li ma e
Evan dro Lins e Sil va, to dos eles sob a
sus pei ta de vo ta rem con tra a Re vo lu- 
ção. Em re la to ao CP DOC da Fun da- 
ção Ge tú lio Var gas, pu bli ca do com o
tí tu lo: “O Sa lão dos Pas sos Per di dos”,
Evan dro re cor da: “ nós nun ca de ci di- 
mos um pro ces so con tra a Re vo lu ção
em si, con tra o mo vi men to mi li tar,
nós de ci día mos de acor do de acor do
com a Cons ti tui ção: nin guém po dia
fi car pre so além do pra zo le gal, ser
per se gui do po li ti ca men te se não ha- 
via co me ti do cri me. O Su pre mo cum- 
priu ri go ro sa men te a Cons ti tui ção da
Re pú bli ca”.

No iní cio 64, o pre si den te da Cor te,
Ri bei ro da Cos ta re a giu às in ves ti das
de fen den do a ins ti tui ção. O Se na dor
Mou ra An dra de, de sen can ta do com
os ar re ga nhos au to ri tá ri os do re gi me
que ini ci al men te apoi a ra ex pres sou-
se na cé le bre fra se: “ ja po na não é to- 
ga”. O pre si den te Cas te lo Bran co re- 
jei tou as ten ta ti vas de cas sá-los, mas
com a as cen são de Cos ta e Sil va e a
edi ção do Ato Ins ti tu ci o nal nº 5, fo- 
ram com pul so ri a men te apo sen ta dos,
Her mes Li ma, por ser de es quer da; Vi- 

tor Nu nes Le al, por ser ami go de Jus- 
ce li no; Evan dro Lins pe lo exer cí cio de
car gos no go ver no João Gou lart.

No mes mo li vro, Evan dro Lins e Sil- 
va, de fi ne o Su pre mo: “o Tri bu nal é
um po der po lí ti co da na ção. To dos os
vo tos são po lí ti cos”. A neu tra li da de
po lí ti co-par ti dá ria é de se já vel, mas a
po lí ti ca da Cons ti tui ção tem que ser
efe ti va da.

As sis ti em Ara ca ju, du ran te reu nião
das Es co las de Go ver no, a atu a ção do
Pro fes sor Fa bio Kon der Com pa ra to,
em fa vor da no me a ção do Mi nis tro
Ayres Bri to, com quem jan ta mos no
pe río do de sua in di ca ção. Hon rou a
Cor te no de sem pe nho da ju ris di ção,
afi nal, Mi nis tro é a de sig na ção re ce bi- 
da pe lo Juiz do STF, que nos Es ta dos
Uni dos re ce be o no me de juiz.

No li vro “Os On ze” Fe li pe Re con do
e Luiz We ber re ve lam os bas ti do res e
cri ses do STF. Men ci o nam a li mi nar
con ce di da pe lo Mi nis tro Ayres Brit to
em ação di re ta de in cons ti tu ci o na li- 
da de pa ra sus pen der ro da da li ci ta tó- 
ria de po ços de pe tró leo, sus pen sa
mo no cra ti ca men te pe lo Mi nis tro Nel-
son Jo bim, sem dis tri bui ção, sem le-
vá-la ao Ple ná rio. Es se é dos pro ble- 
mas in ter nos do STF, to dos os on ze
de vem ser um, o co le gi a do.

Quan to a in di ca ção de Kás sio Nu- 
nes Mar ques, o co nhe ço, jun to con- 
cor re mos pa ra aque la lis ta do TRF da
1ª. Re gião. Pos so di zer, é le al e tem
cul tu ra ju rí di ca.

» EDU AR DO PAS TO RE
Mes tre em di rei to das re la ções so ci ais

O tra ba lho por
apli ca ti vo –
re gu la men tar o
re gu la men ta do

Se tra ba lha do res por apli ca ti vo fos sem em pre ga dos, bas ta ria
que ti ves sem re gis tro em car tei ra pa ra que pu des sem usu fruir das
pro te ções da CLT. Lá es tão to dos os di rei tos, tais co mo 13º sa lá rio,
FGTS, fé ri as, ho ras ex tras. En tão, por que eles não têm a pro te ção
da CLT? A res pos ta é sim ples: por que não são em pre ga dos.

Não sen do em pre ga dos, são o quê? Tra ba lha do res autô no mos.
O tra ba lha dor ti pi ca men te su bor di na do não po de de fi nir a jor na- 
da de tra ba lho, o tra ba lha dor por apli ca ti vo, sim. O tra ba lha dor ti- 
pi ca men te su bor di na do não po de in di car ou tro na sua au sên cia,
o tra ba lha dor por apli ca ti vo, sim. O tra ba lha dor ti pi ca men te su- 
bor di na do não po de de ci dir se ho je vai tra ba lhar ou não, o tra ba- 
lha dor por apli ca ti vo, sim.

O tra ba lha dor ti pi ca men te su bor di na do não po de se des co- 
nec tar da pla ta for ma à qual es tá pres tan do ser vi ços e ir pa ra ou- 
tra, o tra ba lha dor por apli ca ti vo, sim. O tra ba lha dor ti pi ca men te
su bor di na do não po de de ci dir pa ra quem vai tra ba lhar, o tra ba- 
lha dor por apli ca ti vo, sim.

Ah, mas o tra ba lha dor por apli ca ti vo se su bor di na aos al go rit- 
mos, às or dens de quem o man da en tre gar co mi da na por ta da re- 
si dên cia de um ter cei ro, por is so é em pre ga do. Não. Se as sim fos- 
se, to do tra ba lha dor autô no mo — ad vo ga do, ta xis ta, en ge nhei ro
que ga nha por pro je tos, em prei tei ro na cons tru ção ci vil, que pres- 
ta ser vi ços — es ta ria au to má ti ca e na tu ral men te su bor di na do a
al gu ma coi sa, dan do mar gem pa ra en ten dê-los co mo em pre ga- 
dos.

Se as sim fos se, não exis ti ria mais tra ba lha dor autô no mo, vez
que to dos, ab so lu ta men te to dos, ao exe cu ta rem seus ser vi ços,
pre ci sam aten der ao es co po do tra ba lho a ser re a li za do, o que não
sig ni fi ca di zer que são su bor di na dos.

Ah, mas quan do o tra ba lha dor se vin cu la a uma pla ta for ma,
dei xa de ser autô no mo por que obe de ce a or dens do do no da pla- 
ta for ma. Mais uma vez, não. A au to no mia de to do e qual quer tra- 
ba lha dor vai sem pre se en con trar com quem pa ga, con tra ta e es- 
ta be le ce al gu mas re gras pa ra a exe cu ção do ser vi ço, o que não
quer di zer que ha ja su bor di na ção nos mol des do art. 3º da Con so- 
li da ção das Leis do Tra ba lho, que de fi ne a fi gu ra do em pre ga do
com o ele men to que ca rac te ri za a su bor di na ção que é a fi dú cia, fi- 
de li da de, tí pi co de tra ba lha dor em pre ga do.

Os tri bu nais do tra ba lho bra si lei ros já es tão ca mi nhan do pa ra
o não re co nhe ci men to de vín cu lo de em pre go de tra ba lha do res
autô no mos de tá xis, en tre ga do res de mer ca do ri as e de ali men tos
em re si dên ci as, e en tre ou tros. O de sa fio aqui é: en ten den do os
tra ba lha do res em pla ta for mas co mo autô no mos, co mo pro te gê-
los fren te aos aci den tes do tra ba lho, apo sen ta do ria e as sis tên cia
pre vi den ciá ria, vez que não são em pre ga dos?

A res pos ta es tá na Lei Com ple men tar  nº 128/2008, que cria a
fi gu ra do mi cro em pre en de dor in di vi du al. O MEI é o tra ba lha dor
que tem pro te ções so ci ais de tra ba lho sem vín cu lo de em pre go,
en tre eles os autô no mos, in clu si ve os de apli ca ti vos. As pro te ções
do MEI são: apo sen ta do ria por ida de, apo sen ta do ria por in va li- 
dez, au xí lio- do en ça, au xí lio-re clu são, sa lá rio-ma ter ni da de, e pa- 
ra a fa mí lia a pen são por mor te.

Em 2019, os mo to ris tas de pla ta for mas di gi tais por apli ca ti vos
fo ram au to ri za dos a se re gis trar co mo MEIs, des fru tan do as sim de
pro te ções tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as. Os pro je tos de lei exis- 
ten tes pa ra re gu la men tar o tra ba lho em pla ta for mas, na sua mai- 
o ria, par tem da pre mis sa de que os tra ba lha do res são em pre ga- 
dos, o que, tec ni ca men te, não são.

Por fim, há que en qua drar as pro te ções aqui su ge ri das pa ra
tra ba lha do res autô no mos, que, de cor ren te des sa con di ção, usu- 
frui rão, sim de pro te ções pre vis tas na Lei n º 128/2008, sem que
com is so ha ja a pre sun ção de vín cu lo de em pre go. Tra ta-se das
pro te ções do di rei to ao tra ba lho e não do di rei to do tra ba lho.

Di rei to ao tra ba lho são pro te ções con ti das nas nor mas de or- 
dem pú bli ca, que pro te gem bens in dis po ní veis dos tra ba lha do- 
res, quer se jam em pre ga dos, quer se jam autô no mos, co mo saú de
e se gu ran ça. MEI é o ca mi nho se gu ro pa ra a re gu la men ta ção do
tra ba lho em pla ta for ma, vez que já pre vis to no or de na men to ju rí- 
di co.

São Luís, terça-feira, 6 de outubro de 2020
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Eles dizem que as restrições impostas para conter a propagação do vírus terão de ser
"relaxadas gradualmente"

De sa fi os

Per gun tas não res pon di das

MUDANÇA

Vacina não trará vida
normal de volta 

M
es mo uma va ci na efi caz
con tra o co ro na ví rus não
fa rá a vi da vol tar ao nor- 
mal ime di a ta men te, aler- 

tou um gru po de ci en tis tas im por tan- 
tes.A va ci na é fre quen te men te vis ta
co mo o San to Gra al que aca ba rá com
a pan de mia. Mas pes qui sa do res reu- 
ni dos pe la Royal Society, a aca de mia
bri tâ ni ca de ci ên ci as, afir mam em um
no vo re la tó rio que pre ci sa mos ser “re- 
a lis tas”. Eles di zem que as res tri ções
im pos tas pa ra con ter a pro pa ga ção
do ví rus te rão de ser “re la xa das gra du- 
al men te”, já que po de le var até um
ano pa ra que a va ci na se ja am pla- 
men te dis tri buí da. Mais de 200 va ci- 
nas con tra o co ro na ví rus es tão sen do
de sen vol vi das por ci en tis tas de to do o
mun do em um pro ces so que ocor re
com uma ve lo ci da de sem pre ce den- 
tes.“Uma va ci na ofe re ce uma gran de
es pe ran ça de aca bar com a pan de- 
mia, mas sa be mos que a his tó ria do
de sen vol vi men to de va ci nas es tá re- 
ple ta de fra cas sos”, dis se Fi o na Culley,
do Ins ti tu to Na ci o nal do Co ra ção e do
Pul mão do Im pe ri al Col le ge Lon- 
don. Há oti mis mo, in clu si ve dos con- 
sul to res ci en tí fi cos do go ver no do Rei- 
no Uni do, de que al gu mas pes so as
po dem re ce ber uma va ci na es te ano e
a va ci na ção em mas sa po de co me çar
no iní cio do pró xi mo ano. No en tan to,
o re la tó rio da Royal Society ad ver te
que se rá um lon go pro ces so.“Mes mo
quan do a va ci na es ti ver dis po ní vel,
não sig ni fi ca que den tro de um mês
to dos se rão va ci na dos. Es ta mos fa lan- 
do de seis me ses, no ve me ses, um

ano”, dis se Nilay Shah, che fe de en ge- 
nha ria quí mi ca do Im pe ri al Col le ge
Lon don. “A vi da não vai vol tar ao nor- 
mal de re pen te em mar ço.”

O re la tó rio apon tou que ain da há
de sa fi os “enor mes” pe la fren te. Al gu- 
mas das abor da gens são ex pe ri men- 
tais, co mo as va ci nas de RNA, e nun ca
fo ram pro du zi das em mas sa an tes. Há
dú vi das se ha ve rá ma té ria-pri ma su fi- 
ci en te pa ra pro du zir tan to a va ci na
quan to os fras cos de vi dro nos quais
elas são trans por ta das. Tam bém há
dú vi da so bre a ca pa ci da de de re fri ge- 
ra ção pa ra sua dis tri bui ção, por que
al gu mas va ci nas pre ci sam ser ar ma- 
ze na das a -80ºC. Shah es ti ma que a
va ci na ção das pes so as te ria que ocor- 
rer em um rit mo dez ve zes mais rá pi- 
do do que a cam pa nha anu al con tra a
gri pe e se ria um tra ba lho de tem po in- 
te gral pa ra de ze nas de mi lha res de
fun ci o ná ri os de vi da men te trei na- 
dos. “Eu me pre o cu po: es ta mos pen- 
san do su fi ci en te men te so bre tu do is- 
so?”, dis se ele. Os da dos dos pri mei ros
tes tes su ge ri ram que as va ci nas es tão
de sen ca de an do uma res pos ta imu ne,
mas os es tu dos ain da não mos tra ram
se is so é su fi ci en te pa ra ofe re cer pro- 
te ção com ple ta ou di mi nuir os sin to- 
mas da co vid-19.

“Sim ples men te não sa be mos
quan do uma va ci na efi caz es ta rá dis- 
po ní vel, quão efi caz ela se rá e, cla ro,
cru ci al men te, com que ra pi dez po de

ser dis tri buí da”, afim rou Char les
Bangham, pre si den te de imu no lo gia
do Im pe ri al Col le ge Lon don. “Mes mo
se for efi caz, é im pro vá vel que pos sa-
mos vol tar com ple ta men te ao nor mal
de ime di a to. Te re mos que re la xar gra- 
du al men te al gu mas das res tri ções.”

E mui tas ques tões que irão di tar a
es tra té gia de va ci na ção per ma ne cem
sem res pos ta, tais co mo:

– Uma do se se rá su fi ci en te ou se rão
ne ces sá ri os re for ços?

– A va ci na fun ci o na rá bem o su fi ci- 
en te em pes so as ido sas, que têm um
sis te ma imu no ló gi co mais fra co?

Os pes qui sa do res aler tam que a
ques tão da imu ni da de de lon go pra zo
ain da le va rá al gum tem po pa ra ser
res pon di da. Co men tan do so bre o re-
la tó rio, An drew Pres ton, da University
of Bath, dis se: “Cla ra men te, a va ci na
foi re tra ta da co mo uma ba la de pra ta
e, em úl ti ma aná li se, se rá nos sa sal va- 
ção, mas po de não ser ime di a ta”.

Ele dis se que se ria ne ces sá rio dis- 
cu tir se “pas sa por tes de imu ni da de”
são ne ces sá ri os pa ra ga ran tir que as
pes so as que en tram em um país es tão
imu ni za das. Pres ton aler tou ain da
que a he si ta ção em tor no de to mar a
va ci na pa re ce ser um pro ble ma cres- 
cen te e en tre me a do por ide o lo gi as
an ti más ca ra e an ti-iso la men to. “Se
pes so as se re cu sa rem a re ce ber a va ci- 
na, nós as dei xa re mos se de fen der so- 
zi nhas ou te re mos uma va ci na ção
obri ga tó ria pa ra as cri an ças que vão
às es co las ou pa ra os fun ci o ná ri os em
la res de ido sos? Há mui tas per gun tas
di fí ceis.”

SONO

Pandemia aumentou os pesadelos

MAIS DA METADE DOS PESADELOS TINHA RELAÇÃO COM A COVID-19 OU COM O ISOLAMENTO

A pan de mia da co vid-19 se trans- 
for mou em pe sa de lo pa ra mui ta gen te
no mo men to em que a so ci e da de pre- 
ci sa li dar com pro ble mas de saú de,
in cer te zas econô mi cas, iso la men to
so ci al, en tre ou tros de sa fi os. A con- 
clu são não é ape nas em pí ri ca. Es tu do
pu bli ca do na quin ta-fei ra, na Fron ti- 
ers in Psychology, re ve la que mais da
me ta de dos so nhos ruins es tá re la ci o- 
na da ao no vo co ro na ví rus.

Se gun do os ci en tis tas, ima gens e
as so ci a ções de idei as si mi la res es tão
pre sen tes em vá ri os dos so nhos es tu- 
da dos, re ve lan do uma es pé cie de “in- 
cons ci en te co le ti vo” da pan de mia. Ci- 
en tis tas bra si lei ros que tam bém es tu- 
dam o efei to da co vid-19 nos so nhos
con fir mam a mu dan ça na te má ti ca
dos pe sa de los du ran te a qua ren te na.
Nes te no vo es tu do, pes qui sa do res es- 
tu da ram o con teú do dos so nhos de
800 pes so as. Mais da me ta de dos pe- 
sa de los re la ta dos ti nha re la ção com a
do en ça ou o iso la men to.

“Fi ca mos mui to im pres si o na dos de
ob ser var con teú dos e as so ci a ções nos
so nhos ruins de ca da um dos par ti ci- 
pan tes do es tu do, o que re fle te o am- 
bi en te apo ca líp ti co do lock down im- 
pos to pe la co vid-19”, afir mou a prin- 

ci pal au to ra do es tu do, Anu-Ka tri i na
Pe so nen, che fe do gru po de pes qui sa
do so no e da men te da Uni ver si da de
de Hel sin que. “Os re sul ta dos nos per- 
mi tem es pe cu lar que os so nhos, em
cir cuns tân ci as ex tre mas, com par ti- 
lham ima gens e idei as pa re ci das, in di- 
can do uma es pé cie de in cons ci en te
co le ti vo.”

A neu ro ci en tis ta bra si lei ra Ju lie
Wein gart ner, do Ins ti tu to DOr de Pes- 
qui sa (Idor), que não es tá par ti ci pan- 
do de ne nhum es tu do so bre so nhos,
con tou que nun ca te ve tan tos pe sa de- 
los quan to no pe río do de qua ren te na.
Dois de les são re cor ren tes. “O que
mais se re pe te é o que es tou com ami- 
gos e, de re pen te, per ce bo que to do
mun do es tá sem más ca ra e ba te aque- 
le de ses pe ro”, con tou Ju lie. “Um ou tro
que se re pe te mui to é o que ve jo um
ami go mui to que ri do e nos abra ça- 
mos bem for te, aque la sen sa ção ma- 
ra vi lho sa. Aí de re pen te me lem bro
que não po de ria es tar fa zen do aqui- 
lo.”

Cu ri o sa men te são dois dos te mas
mais fre quen tes cons ta ta dos en tre os
fin lan de ses. Os ci en tis tas trans cre ve- 
ram o con teú do dos so nhos, se le ci o- 
nan do as pa la vras mais fre quen tes em

ca da um de les, ali men tan do um al go- 
rit mo que se le ci o nou as as so ci a ções
mais fre quen tes. A in te li gên cia ar ti fi- 
ci al as di vi diu em 33 gru pos te má ti- 
cos. Vin te de les fo ram clas si fi ca dos
co mo pe sa de los, dos quais 55% es ta-
vam re la ci o na dos à pan de mia.

En tre os te mas mais re cor ren tes es- 
tão fa lhas no dis tan ci a men to so ci al,
au sên cia de equi pa men tos de pro te- 
ção, con tá gio e si tu a ções apo ca líp ti-
cas. No gru po de fa lhas no dis tan ci a- 
men to so ci al, por exem plo, es ta vam
os so nhos em que as pes so as se abra- 
ça vam ou apa re ci am em meio a gran-
des aglo me ra ções, sem man ter a dis-
tân cia ade qua da. “Nos sos so nhos são
in flu en ci a dos por nos so sub cons ci- 
en te, re ve lam nos sos de se jos e me dos
mais pro fun dos”, cons ta tou Ju lie
Wein gart ner.

O es tu do tam bém ofe re ceu al guns
da dos so bre os pa drões do so no e os
ní veis de es tres se dos en tre vis ta dos
du ran te o lock down. Por exem plo,
mais da me ta de dos vo lun tá ri os re ve- 
lou es tar dor min do mais du ran te a
qua ren te na, em bo ra 10% te nham
mais di fi cul da de de pe gar no so no.
Mais de um quar to dos pes qui sa dos
re ve lou ter pe sa de los com mais
frequên cia.

VITAMINA D?

Especialista explica
tratamento de Trump

In fec ta do pe lo co ro na ví rus nes ta sex ta-fei ra em
Washing ton, o pre si den te dos Es ta dos Uni dos, Do nald
Trump, foi sub me ti do a um tra ta men to pou co usu al pa- 
ra pa ci en tes com a do en ça. De acor do com do cu men to
di vul ga do pe la Ca sa Bran ca, o pre si den te es tá sen do tra- 
ta do com vi ta mi na D, zin co, fa mo ti di na, me la to ni na e
as pi ri na.

Um dos de fen so res da clo ro qui na, re mé dio não re co- 
men da do pe las au to ri da des de saú de, Trump cu ri o sa- 
men te não es tá usan do o me di ca men to. Des de o iní cio
da pan de mia, ele de fen deu a dro ga em vá ri as opor tu ni- 
da des: “Eu to mo, mui tos mé di cos to mam. Es pe ro que
en con trem al gu ma res pos ta (con tra a CO VID-19), mas
acho que as pes so as de vem ser au to ri za das (a to mar)”.

A pro fes so ra Jor da na Co e lho dos Reis, do de par ta- 
men to de mi cro bi o lo gia da Uni ver si da de Fe de ral de Mi- 
nas Ge rais (UFMG), ex pli cou qual o tra ta men to sub me- 
ti do pe lo pre si den te. A es pe ci a lis ta afir mou que, além
da vi ta mi na D, é ne ces sá rio que se ja re cei ta do um an ti- 
vi ral no con tro le da do en ça.

“O que ele fez foi uma re po si ção de vi ta mi nas num
tra ta men to sin to má ti co pa ra com ba ter fe bre. Se o in di- 
ví duo não ti ver de fi ci ên cia de vi ta mi na D, não se jus ti fi- 
ca o tra ta men to. Ain da não te mos um pro to co lo pa drão
de co ro na ví rus. Te mos vá ri as dro gas tes ta das e ou tras
em es tu do. Até ago ra, é pre ci so que ha ja um an ti vi ral no
tra ta men to. O mais efi caz até ago ra é o ren di vi sir, usa do
pa ra pa ci en tes ca sos gra ves. O cu ri o so é que, quan do
apa re ceu es se me di ca men to no mer ca do, o Trump com- 
prou to do o es to que”.

Ela ex pli ca a fun ção do uso de vi ta mi nas nos in di ví- 
du os: “As vi ta mi nas são im por tan tes pa ra o de sen vol vi- 
men to de uma res pos ta imu ne no in di ví duo. Se ele não
ti ver ne ces si da de de usá-la, não é ne ces sá rio usá-la”

Jor da na ci ta ain da ou tros me di ca men tos que aju dam
no tra ta men to da CO VID: “Pa ra um tra ta men to com ple- 
to de co ro na ví rus, é ne ces sá rio um tra ta men to com an- 
ti vi ral, he pa ri na (an ti co a gu lan te), col chi ci na e de xa- 
men ta zo na”.

Trump foi en ca mi nha do a um hos pi tal co mo me di da
de pre cau ção con tra o co ro na ví rus. Se gun do a Ca sa
Bran ca, Trump se rá aten di do no Cen tro Mé di co Mi li tar
Wal ter Re ed, per to da ca pi tal Washing ton. Ima gens da
te le vi são ame ri ca na mos tra ram o pre si den te ca mi- 
nhan do, sem apa ren tar mai o res di fi cul da des, até o he li- 
cóp te ro que o le vou ao hos pi tal. Pou cos mi nu tos de pois,
ele che gou à uni da de.

VERSÕES

Pesquisa prevê
mutação do vírus

Pes qui sa do res da Uni ver si da de de Dre xel, nos Es ta- 
dos Uni dos, de sen vol ve ram um mé to do pa ra iden ti fi car
e ro tu lar ra pi da men te as ver sões mu ta das do ví rus Sars-
CoV-2. A aná li se usa um ban co de da dos glo bal con ten- 
do in for ma ções ge né ti cas co le ta das de tes tes do co ro- 
na ví rus e su ge re que exis tem, pe lo me nos, oi to a 14 ver- 
sões li gei ra men te di fe ren tes do cau sa dor da co vid-19
cir cu lan do nas Amé ri cas. Al gu mas de las são iguais ou
evo luí ram de ce pas di re ta men te da Ásia, en quan to ou- 
tras são as mes mas en con tra das na Eu ro pa.

“Os ti pos de Sars-CoV-2 que ve mos em tes tes da Ásia e
da Eu ro pa são di fe ren tes dos que ob ser va mos nas Amé- 
ri cas”, dis se Gail Ro sen, Ph.D, pro fes so ra da Fa cul da de
de En ge nha ria de Dre xel, que li de rou o de sen vol vi men- 
to da fer ra men ta. “Iden ti fi car as va ri a ções nos per mi te
ver co mo o ví rus mu dou ao vi a jar de uma po pu la ção pa- 
ra ou tra. Tam bém po de nos mos trar as áre as on de o dis- 
tan ci a men to so ci al te ve su ces so no iso la men to.”

A fer ra men ta ISM é par ti cu lar men te útil por que não
re quer aná li se da sequên cia ge né ti ca com ple ta do ví rus
pa ra iden ti fi car su as mu ta ções, se gun do Ro sen. No ca so
do Sars-CoV-2, is so sig ni fi ca re du zir o có di go ge né ti co
de 30 mil ba ses de com pri men to do mi cro-or ga nis mo
pa ra ape nas 20.

A tec no lo gia tam bém iden ti fi cou cer tos lo cais no
RNA vi ral que mu da ram com a pro pa ga ção do cau sa dor
da co vid-19. Os pes qui sa do res des co bri ram que, do iní- 
cio de abril ao fim do ve rão eu ro peu, três po si ções na
sequên cia Sars-CoV-2 so fre ram mu ta ção ao mes mo
tem po. Es sas re giões es tão em di fe ren tes par tes da
sequên cia ge né ti ca. Acre di ta-se que uma par te es te ja
as so ci a da à si na li za ção e à re pli ca ção ce lu lar. Ou tra par- 
te se re la ci o na à for ma ção da pro teí na spi ke — a par te
do ví rus que per mi te sua en tra da nas cé lu las sau dá veis
— al te ra da, em con jun to com uma ter cei ra par te do có- 
di go, que não se tra duz em pro teí na.

Em bo ra se jam ne ces sá ri as mais in ves ti ga ções so bre
co mo es sas mu ta ções si mul tâ ne as afe tam a trans mis- 
são e a gra vi da de do ví rus, as re giões que mu da ram jun- 
tas po dem ser usa das pa ra con so li dar o ró tu lo do sub ti- 
po em 11 ba ses, o que po de tor nar a aná li se mais efi ci en- 
te, de acor do com os pes qui sa do res.

“É o equi va len te a ler um có di go de bar ras em vez de
di gi tar o nú me ro com ple to do có di go do pro du to”, com- 
pa rou e Ro sen. “Ago ra, to dos nós es ta mos ten tan do pas- 
sar pe lo su per mer ca do um pou co mais rá pi do. Pa ra os
ci en tis tas, is so sig ni fi ca ser ca paz de pas sar pa ra uma
aná li se de ní vel su pe ri or com mui to mais ra pi dez”.

São Luís, terça-feira, 6 de outubro de 2020

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


6
 São Luís, terça-feira, 6 de outubro de 2020

Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – CSLIC/SEAP, 
com base no Art. 43, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993, e ainda, após a reunião junto ao setor de 
engenharia e a promoção de diligências, promovo o julgamento dos documentos de habilitação do 
certame em referência, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para construção de 
22 (vinte e dois) módulos de encontros íntimos em 11 (onze) unidades prisionais em diversos 
municípios maranhenses.

Ainda, comunica que fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso, nos 
termos do Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/1993, a contar ou da ciência do julgamento 
prolatado em sessão pública ou da publicação deste aviso no DOE/MA, DOU e jornal de grande 
circulação (dentre essas, conta-se da última data de publicação), qual ocorrer primeiro, ou ainda, caso as 
empresas atestem o conhecimento do julgamento, via e-mail ou por mão própria.
As contrarrazões/impugnações deverão ser peticionadas em até 05 (cinco) dias úteis após a 
comunicação da peça recursal (que será feita via e-mail e com postagem no site oficial da SEAP/MA) 
ou após o fim do prazo da peça recursal, nos termos do Art. 109, §3º da Lei Federal nº 8.666/1993.
Os autos digitalizados permanecerão com vista franqueada aos interessados, a partir de solicitação via 
e-mail cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br.

São Luís/MA, 02 de outubro de 2020
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Presidente da CSLIC/SEAP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC/SEAP
AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2020-SEAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142739/2018 –SEAP

EMPRESAS HABILITADAS 

VERSAL – CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA (EPP)

CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI (ME)

SHAMMAH – TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA (EPP)

ETECH CONSTRUÇÕES LTDA (EPP) 

MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

QUALITECH ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA DUX LTDA (EPP) 

EMPRESAS INABILITADAS 

CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA

CNPJ

02.629.676/0001-74

17.723.085/0001-39

04.679.780/0001-07

23.672.082/0001-16

08.369.786/0001-20

 69.388.361/0001-53

15.497.323/0001-00

CNPJ

 04.529.815/0001-13

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, através de sua comissão setorial de licitação, designada 
pela Portaria Nº 15, de 09 de abril de 2020, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, que tem 
por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para requalificação 
de canteiro no bairro do Lima Verde, localizada na zona Urbana de Paço do Lumiar/MA, por meio 
da Agência Executiva Metropolitana (AGEM-MA), conforme Contrato de Repasse n° 
893001/2019/MDR/CAIXA, na forma da Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
aplicando-se também, os procedimentos determinados pela Lei Complementar Nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar N° 147, de 7 de agosto de 2014, Portaria 
Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016 e demais normas pertinentes à espécie. A sessão de 
abertura dos envelopes ocorrerá às 14h do dia 26 de outubro de 2020, no auditório da Agência 
Executiva Metropolitana localizado na Avenida Borborema, qd 22, casa 2A, Calhau, nesta Capital. 
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação - 
CSL/AGEM, no endereço citado acima, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante a apresentação de pen drive, ou impresso ao custo de 01 
(uma) resma de papel A4. Também está disponível aos interessados no site: www.agem.ma.gov.br.

São Luís (MA), 05 de outubro de 2020
Cicero Eugênio Oliveira Sousa
Presidente da CSL/AGEM-MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA-AGEM/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 06/2020 – AGEM/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100765/2020-AGEM

A Secretaria de Estado da Educação, Código UASG: 925984, através da sua Comissão Setorial 
Permanente de Licitação - CSL, realizará às 14h (catorze horas), horário de Brasília, do dia 30 de 
outubro de 2020, licitação em Regime Diferenciado de Contratação - RDC, na forma ELETRÔNICA, 
modo de disputa FECHADO, critério de julgamento MENOR PREÇO, regime de execução EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a “contratação de empresa especializada em engenharia 
para execução de serviços de construção de escola regular com 04 (quatro) salas de aula, no 
município de Tufilândia – Bairro Novo, Zona Urbana – participante do Programa Escola Digna, 
envolvendo os serviços de: administração da obra; serviços preliminares; movimento de terra; 
infraestrutura; superestrutura; paredes; instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas; louças, metais e 
acessórios; combate a incêndio; cobertura; pavimentação; esquadrias; revestimento; pintura; serviços 
gerais; e serviços finais, conforme Projeto Básico anexo ao edital”, que acontecerá em sessão pública 
on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, através do site 
https://www.gov.br/compras/pt-br/ ou http://www.comprasgovenamentais.gov.br. Tendo a 
legislação a seguir como fundamentação: Lei Federal nº 12.462/2011, Decreto Federal nº 7.581/2011, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010 e suas alterações, da Instrução Normativa nº 03/2018, da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Federal nº 11.101/2005, Lei 
Federal nº 8.429/1992, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e o Decreto Federal nº 
10.024/2019 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie, e exigência 
estabelecidas no Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, 
por intermédio de Sistema Eletrônico, quais sejam: www.comprasnet.gov.br ou 
www.educacao.ma.gov.br Serviços/Licitações/Edital, onde poderão ser obtidos e consultados, 
gratuitamente. Para informações adicionais, o endereço eletrônico é e-mail: csl@educacao.ma.gov.br.

São Luís - MA, 30 de setembro de 2020
Laureen Silva Fernandes Dias
Presidente da CSL/SEDUC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
RDC ELETRÔNICO Nº 002/2020 - CSL/SEDUC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0218319/2019-SEDUC/MA

A Secretaria de Estado da Educação, Código UASG: 925984, através da sua Comissão Setorial 
Permanente de Licitação - CSL, realizará às 16h (dezesseis horas), horário de Brasília, do dia 30 de 
outubro de 2020, licitação em Regime Diferenciado de Contratação - RDC, na forma ELETRÔNICA, 
modo de disputa FECHADO, critério de julgamento MENOR PREÇO, regime de execução EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a “contratação de empresa especializada em engenharia 
para execução de serviços de construção de escola regular com 02 (duas) salas de aula, no 
município de São Pedro da Água Branca – na Agrovila do Assentamento – participante do 
Programa Escola Digna, envolvendo os serviços de: administração da obra; serviços preliminares; 
movimento de terra; infraestrutura; superestrutura; paredes; instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas; 
louças, metais e acessórios; combate a incêndio; cobertura; pavimentação; esquadrias; revestimento; 
pintura; serviços gerais; e serviços finais, conforme Projeto Básico anexo ao edital”, que acontecerá em 
sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, através do site 
https://www.gov.br/compras/pt-br/ ou http://www.comprasgovenamentais. gov.br. Tendo a 
legislação a seguir como fundamentação: Lei Federal nº 12.462/2011, Decreto Federal nº 7.581/2011, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010 e suas alterações, da Instrução Normativa nº 03/2018, da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Federal nº 11.101/2005, Lei 
Federal nº 8.429/1992, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e o Decreto Federal nº 
10.024/2019 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie, e exigência 
estabelecidas no Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, 
por intermédio de Sistema Eletrônico, quais sejam: www.comprasnet.gov.br ou 
www.educacao.ma.gov.br Serviços/Licitações/Edital, onde poderão ser obtidos e consultados, 
gratuitamente. Para informações adicionais, o endereço eletrônico é e-mail: csl@educacao.ma.gov.br.

São Luís - MA, 30 de setembro de 2020
Laureen Silva Fernandes Dias
Presidente da CSL/SEDUC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
RDC ELETRÔNICO Nº 003/2020 - CSL/SEDUC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0218298/2019-SEDUC/MA

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA, tipo 
Menor Preço, no regime de contratação empreitada Semi-Integrada, no modo de Disputa 
Fechada, com orçamento sigiloso, no dia 15/12/2020, às 09h30, horário de Brasília, por meio do uso 
de recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de 
empresa especializada para Adequação da Infraestrutura Predial, Fornecimento, Instalação e 
Manutenção de 01 (uma) plataforma cabinada na Sede da EMAP, de acordo com o constante no 
Processo Administrativo nº. 0620/2020 – EMAP, de 28/04/2020 e especificações do Edital e seus Anexos, 
e em conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa 
Maranhense de Administração Portuária - EMAP, pelas disposições da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006 e alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e Lei Federal n° 
13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites 
www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser 
adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h, através 
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive).
Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no site 
www.emap.ma.gov.br, no link emap/transparência/compras, e ou notificação direta através de Ofício ou 
e-mail. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís – MA, 02 de outubro de 2020
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

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

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 017/2020-EMAP, REPETIÇÃO DA

LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 006/2020-EMAP

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-DPE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS. TOMADA DE PREÇOS 
nº 02/2020 - DPE, processo administrativo nº 0532/2020. A Defensoria Pública do Estado, através de 
sua Comissão de Licitação, torna público o resultado do julgamento das propostas da licitação em 
epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para executar a obra 
de construção do núcleo da DPE no município de Coroatá-MA, foram declaradas Desclassificadas 
as empresas: Consultec Consultoria Técnica e Construções Ltda-EPP; M R dos Santos-ME; I Valeria 
N de Oliveira-EPP;  Ingarana Construções Eireli-ME; Caetano Projetos e Assessoria Eireli-EPP e 
Habili Engenharia e Construção Ltda-EPP e Classificadas as empresas: 1ª-Construtora Castelucci-
ME, valor R$217.051,46; 2ª- Etech Construções Ltda-EPP, valor R$ 246.473,43 e 3ª- EAT Engenharia 
Ltda-ME, valor R$ 275.358,00. Fica aberto o prazo para eventual interposição de recurso, nos termos 
do Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/1993. Os autos do processo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados na Comissão de Licitação da DPE, localizada na Rua Estrela, 
421-Praia Grande, no horário das 8:00 às 17:00 horas, nesta capital. PUBLIQUE-SE o presente aviso 
no Diário Oficial do Estado (DOE), em jornal de grande circulação no Estado e sítio eletrônico desta DPE. 

São Luís, 02 de Outubro de 2020. Comissão Permanente de Licitação da DPE/MA.

MISSA DE SÉTIMO DIA

JAIR FRANCISCO LUZ SILVA

CONVITE

OS FAMILIARES DO SAUDOSOS JAIR FRANCISCO LUZ SILVA,-

CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE SETIMO 

DIA  A REALIZAR-SE NO DIA 07.10.2020 (QUARTA-FEIRA ) AS 

19.30H NA IGREJA SÃO JUDAS TADEU  (JOAO PAULO ) AGRA-

DECEMOS A TODOS QUE COMPARECEREM A ESTE ATO DE 

FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

ESTADO DO MARANHÃO
CARTÓRIO DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS
OFICIAL REGISTRADORA

ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2065

MATRICULA
0300070155 2020 6 00007 265 0002065 58

 OFICIAL DO REGISTRO DA 2ª ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS. FAZ SABER A QUEM 
INTERESSA QUE JESUSNILSON OLIVEIRA BRANDÃO JUNIOR,NACIONALIDADE 
BRASILEIRO, NATURAL DE COROATÁ - MA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHO DE JESUSNILSON 
OLIVEIRA BRANDÃO E LUZINETE DA CRUZPONTES.MARTA RAQUEL SOUZA 
RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUIS - MA, 
PROFISSÃO ESTUDANTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, RESIDENTE NESTA CAPITAL, 
FILHA DE REVSON PRIVADO RODRIGUES e HELICEJANNY SOUZA 
RODRIGUES.REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER 
CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART.1525 E 
SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL) PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE 
CARTÓRIO.

DADO E PASSADO ESTE, EM 29 DE 09 DE 2020.
São Luís – MA, 29 DE 09 DE 2020.

Davilson Carlos Neves da Silva Junior
Escrevente Autorizado

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL 

2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2365

LIVRO:  D 9                                           TERMO:2365
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. MARCIO GREGORY FERREIRA VIDAL 
e JESSICA BARROSO DOS SANTOS.Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural de 
São Luís – MA, nascido em 15/12/1988, estado civil solteiro, profissão estudante, 
residente e domiciliado em Rua 122, Qd – 109, casa – 15 , Maiobão,  Paço do 
Lumiar – MA, filho de Jose Ribamar Ferreira Vidal e de, Joveni Maria Ferreira 
Vidal.Ela, de nacionalidade brasileira, natural de São Luis - MA, nascida em 
08/04/1996, estado civil solteira, profissão psicologa, residente e domiciliada em 
Rua 122, Qd – 109, casa – 15 , Maiobão Paço do lumiar – MA, filha de Antonio 
Melo dos Santos e de, Lidimar Machado Barroso.Se alguém souber de algum 
impedimento, que o oponha. Lavro o presente para ser afixado em cartório, no 
lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 02 de OUtubro de 2020.
Jose Leandro Ribeiro da Silva

Escrevente Autorizado  

Prefeito Edivaldo acompanha etapa 
de pavimentação na Fonte do Bispo

Como parte da urbanização da Fonte do Bispo, neste  fim de semana  iniciou a pavimentação da via que dá 
acesso à Avenida Senador Vitorino Freire; na zona rural prefeito acompanhou a construção de ponte entre o 

Recanto Verde e Vila Itamar, pavimentação na Vila Samara I e II e drenagem profunda na Vila Sarney

O 
prefeito Edivaldo Holanda Junior acompa-
nhou o início da pavimentação na Fonte do 
Bispo neste fim de semana. Os serviços fa-
zem parte da obra de urbanização que está 

sendo executada na área e que está transformando o as-
pecto urbanístico e paisagístico da região. Com a finali-
zação do asfaltamento, o trânsito será desviado e as baias 
por onde os ônibus acessam a Rua das Cajazeiras será de-
sativada para que as obras avancem para este ponto. Ain-
da no sábado, mantendo agenda extensa de vistorias do 
programa São Luís em Obras, o prefeito Edivaldo esteve 
na zona rural, vistoriando as obras de pavimentação na 
Vila Samara I e II, de drenagem profunda na Vila Sarney 
e a construção da ponte entre os bairros Recanto Verde 
e Vila Itamar. 

“As obras na Fonte do Bispo estão avançando rápido. 
Nossas equipes estão trabalhando nos três turnos e nos 
fins de semana para que toda esta área seja transforma-
da. Com esta obra de urbanização, todo espaço que esta-
va degradado será o novo cartão-postal da cidade e terá 
espaços de lazer, convivência e prática esportiva, além 
de um novo terminal rodoviário. A vida de quem mora no 
entorno ficará muito mais segura e digna e a cidade ficará 
ainda mais bonita com este novo espaço. Em minha ges-
tão estamos transformando toda a região central de São 
Luís com obras estruturantes para resgatar a importân-
cia cultural, turística e histórica desta área da cidade. E, 
em paralelo a isso, temos feito grandes investimentos em 
infraestrutura em bairros de todas as regiões da cidade. 
Zona rural, área Itaqui-Bacanga, região da Cidade Operá-
ria, Cohab/Cohatrac e muitos outros bairros, somando o 
maior volume de investimentos que nossa cidade recebeu 
nas últimas décadas”, destacou o prefeito Edivaldo, que 
estava acompanhado da primeira-dama, Camila Holan-
da, e do secretário Municipal de Obras e Serviços Públi-

cos, Antonio Araújo.
Na região da Fonte do Bispo foi iniciada a pavimenta-

ção da via que dá acesso à Avenida Senador Vitorino Frei-
re, para onde o tráfego será desviado com a mudança da 
geometria do trânsito na região. A via liga a Avenida Sena-
dor Vitorino Freire à Avenida Ribamar Pinheiro, na Madre 
Deus. Também será asfaltada a via que passa por trás da 
área da fonte. Lá já foi concluída a terraplanagem.

Esta é mais uma etapa da obras de urbanização da Fon-
te do Bispo. Também avançam as obras de implantação 
da rede de drenagem profunda composta por duas linhas 
de tubulação de 1.500 milímetros para garantir o escoa-
mento de toda a água das chuvas, evitando alagamentos 
ou a formação de pontos de acúmulo de água na região.

As equipes também trabalham na construção de uma 
nova praça que contará com equipamentos para a prática 
esportiva, área de lazer, convivência e atividades culturais, 
mobiliário urbano, quiosques, novo projeto de paisagis-
mo e iluminação, acessibilidade universal, canteiros, cal-
çadas, entre outros itens. Nas próximas semanas come-
ça a construção do novo terminal de passageiros na área 
da antiga rotatória. Os novos quiosques para a venda de 
água de coco e lanches também já estão em construção.

A urbanização da Fonte do Bispo trará diversos bene-
fícios para a cidade, sua população e turistas. Entre eles 
destacam-se a criação de novos espaços de lazer, convi-
vência, recreação, prática esportiva e atividades culturais; 
a organização do sistema viário do entorno e o maior dis-
ciplinamento do tráfego da região; disciplinamento do 
comércio com proibição da venda de bebidas alcoólicas; 
melhores condições de limpeza e higiene; urbanização 
da região degradada; valorização do conjunto arquitetô-
nico do entorno e a valorização da importância histórica 
da região para toda a cidade.

Prefeitura de São Luís inicia 
campanha de vacinação contra pólio

O
s postos de saúde da Prefeitura de São Luís 
receberam, nesta segunda-feira (5), primei-
ro dia de vacinação da campanha contra a 
poliomielite e multivacinação, alta demanda 

de pessoas em busca da imunização. Para evitar aglome-
rações, medidas preventivas foram tomadas pela gestão 
do prefeito Edivaldo Holanda Junior como a distribuição 
de senhas para garantir o distanciamento social na en-
trada dos setores de imunização das unidades de saúde. 
Ao todo, 55 postos da capital (com a inclusão da unidade 
da Vila Luizão) e duas unidades de ensino estão na lista 
de locais de vacinação, inicialmente de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. A mobilização acontecerá até o dia 
30 deste mês e a meta é vacinar mais de 60 mil crianças. 
No dia 17 deste mês, está previsto Dia D da campanha.

Nas salas, apenas um acompanhante está autorizado 
a entrar com a criança no local de aplicação das doses. A 
medida obedece aos critérios de proteção sanitária neces-
sários para evitar a infecção do novo coronavírus. “Seguin-
do orientação do prefeito Edivaldo a secretaria trabalha 
com a meta de proteger todas às crianças, público-alvo 
da campanha, contra poliomielite. Além disso, é funda-
mental estimular a atualização da carteira, tanto em rela-
ção aos jovens quanto aos adultos”, disse a titular da Se-
cretaria Municipal de Saúde (Semus), Natália Mandarino.

Além da vacinação contra a pólio - cujo público-alvo 
são jovens de 1 a menores de 5 anos de idade - a campa-
nha também serve para a atualização em relação a outras 
doses, como BCG (que previne contra a tuberculose), pen-
tavalente (contra a difteria, tétano, coqueluche, hepati-
te B e influenza) e outras. Todas as vacinas do calendário 
dos jovens estarão disponíveis, incluindo HPV (papiloma 

vírus) e Meningo ACWY. Adultos também podem se vaci-
nar contra outras doenças, como o sarampo.

A funcionária pública Gerlene Alves levou o filho, Mi-
guel, de 3 anos, para se vacinar no Centro de Saúde do 
Bairro de Fátima, em São Luís. “Acho importante a gente 
trazer nossos filhos para se protegerem contra qualquer 
doença. E esta é mais uma oportunidade”, afirmou.
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Sus ten to

APA RÊN CIA

Or ga nis mos vi vos

Nutrição e engajamento

Cogumelos: estilo
de vida

I
gua ria ain da pou co co nhe ci da nas me sas dos bra si- 
lei ros, o co gu me lo é mais que um ali a do es pe ci al da
saú de de quem de se ja me lho rar o fun ci o na men to
in tes ti nal, pro te ger o co ra ção, re for çar o sis te ma

imu no ló gi co e per der pe so. O con su mo des se fun go,
que se tor nou que ri di nho da gas tro no mia in ter na ci o- 
nal, faz tam bém par te de um es ti lo de vi da, em bo ra ain- 
da dis tan te de se po pu la ri zar no Bra sil de vi do ao cus to
al to do pro du to. Con tu do, pou co a pou co ga nha ce ná rio
fa vo rá vel no país, que já dis põe de gran de di ver si da de
de es pé ci es, va ri e da de de for mas, co res e ta ma nhos
adap ta dos ao cli ma tro pi cal. Es pe ci a lis tas têm afir ma do
que ou tra van ta gem é ver boa par te do cul ti vo ser fei to
por meio de sis te mas eco lo gi ca men te cor re tos.

Não fos se pe los pre ços, os co gu me los te ri am lu gar na
ro ti na diá ria do pro fes sor Arthur Oli vei ra Frei tas, de 35
anos, e da mu lher de le, a es tu dan te Ma ri na Bra ga Bur ga- 
rel li, de 26. O ca sal con so me o pro du to pe lo me nos três
ve zes ao mês. Ve ge ta ri a nos por op ção, adep tos da es pi ri- 
tu a li da de e das ques tões de pre ser va ção do meio am bi- 
en te e da saú de, eles acre di tam que, pe lo cus to ain da al- 
to, o con su mo po de sim es tar vin cu la do a um es ti lo de
vi da de clas ses so ci ais es pe cí fi cas.

“É um bom com ple men to pa ra a ali men ta ção ve ge ta- 
ri a na por ter al to te or de pro teí nas. É um ali men to que
po de ser usa do em ri so tos, com le gu mes, mas sas ou na
man tei ga”, ob ser va Arthur. “Meu pra to fa vo ri to no mo- 
men to é o es con di di nho de co gu me lo”, re ve la Ma ri na,
que diz “amar” a igua ria. “São ri cos em pro teí nas, mui to
sa bo ro sos e me dão uma for te sen sa ção de sa ci e da de.
Aqui, usa mos prin ci pal men te pa ra fa zer no ri so to, em
mas sas, as sa do e com le gu mes.”

Os co gu me los são nu tri ti vos, têm pou cas ca lo ri as e
são de li ci o sos. O pro du to mo vi men ta uma ca deia pro- 
du ti va im por tan te no Bra sil. A Se cre ta ria de Agri cul tu ra
e Abas te ci men to do Es ta do de São Pau lo tra ba lha com
fun gi cul to res, por meio de pes qui sas de sen vol vi das pe la
Agên cia Pau lis ta de Tec no lo gia dos Agro ne gó ci os (Ap ta),
e in cen ti va o con su mo do pro du to.

O pes qui sa dor Da ni el Go mes, da Ap ta, des ta ca que há
di ver sas es pé ci es de fun gos no Bra sil que po dem ser ex- 
plo ra das. Pro je to de pes qui sa li de ra do por Nel son Me- 
nol li Ju ni or, do Ins ti tu to Fe de ral de Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia (IFSP – Câm pus São Pau lo), bus ca iden ti fi car
quais de las são co mes tí veis e a Ap ta apoia o pro je to. “Te- 
mos, po rém, al gu mas di fi cul da des pa ra iden ti fi car as es- 
pé ci es co mes tí veis no Bra sil. Pri mei ro, a fal ta de ta xo no- 
mis tas es pe ci a li za dos em co gu me los. Tam bém so mos
um país tro pi cal, sem es ta ções do ano bem de fi ni das, o
que com pli ca a iden ti fi ca ção sa zo nal. Além dis so, te mos
seis bi o mas no país e em to dos eles há fun gos, o que au- 
men ta mui to a nos sa va ri e da de de es pé ci es”, ex pli ca
Da ni el Go mes.

Pou co a pou co, a po pu la ção pa re ce es tar des co brin do
os co gu me los e a gran de va ri e da de do pro du to, na ava li- 
a ção de Da ni el Go mes. Ele ex pli ca que, até 2008, im pe- 
ra va no Bra sil a pro du ção e o con su mo do cham pig non-
de-pa ris em con ser va, aque le en con tra do em vi dros ou
pe que nos bal des nas pra te lei ras dos su per mer ca dos.
“Es se co gu me lo fi ca em con ser va aci di fi ca da e é li mi ta- 
do do pon to de vis ta ali men tí cio. Po rém, em 2008, um
pro ble ma co mer ci al cau sa do pe la im por ta ção pre da tó- 
ria de co gu me los em con ser va asiá ti cos fez com que os
pro du to res na ci o nais dei xas sem as con ser vas e pas sas- 
sem a se de di car à pro du ção de co gu me los fres cos, mais
nu tri ti vos, ver sá teis e sa bo ro sos.”

O pes qui sa dor ex pli ca que, com o au men to da dis po- 

ni bi li da de dos co gu me los fres cos, di ver sas va ri e da des
es tão sur gin do nos mer ca dos e ga nhan do o gos to dos
con su mi do res. “Ho je, além do tra di ci o nal cham pig non-
de-pa ris (ver são fres ca), te mos o shi i ta ke, com seu sa bor
no bre e in ten so; os shi me ji bran co, ro sa, ama re lo, e pre- 
to, que in va diu os res tau ran tes; o he ring, com seu ta lo
lem bran do um pal mi to; o eno ki, de li ca do com seu
buquê; o na me ko, com sua cor mar rom cho co la te;  o
glossy, ge la ti no so e de sa bor le ve men te amar go; o por ci- 
ni, com seu ta ma nho e mas sa sa bo ro sos e im po nen tes; e
até a tru fa bra si lei ra, que tem um sa bor ma ra vi lho so.”

Mais ver sá teis, os co gu me los fres cos po dem, tam- 
bém, com por ex pres si va di ver si da de de pra tos. Ou tra
van ta gem es tá no fa to de es ses pro du tos não se rem pro- 
ces sa dos ou não con ter con ser van tes, além do sa bor. Do
pon to de vis ta nu tri ci o nal, os co gu me los têm pou cas ca- 
lo ri as, bai xos te o res de car boi dra tos, gor du ras e co les te- 
rol. Da ni el Go mes des ta ca ain da que eles são ri cos em
vi ta mi nas, fi bras e mi ne rais. “São uma óti ma fon te de vi- 
ta mi nas B, in cluin do ri bo fla vi nas, ni a ci nas e áci do pan- 
to tê ni co. Além de fon te con si de rá vel de áci do fó li co, ti a- 
mi na e vi ta mi na B6.”

Os co gu me los ofe re cem dois ti pos de fi bras, as so lú- 
veis e as in so lú veis. “Po dem ter efei tos an ti can ce rí ge nos
e pro mo ver sa ci e da de, além de bem-es tar”, ob ser va Go- 
mes. O con su mo de fi bras na ali men ta ção é vi tal par a
saú de, já que elas au xi li am na re du ção de ris cos de cân- 
cer do có lon e do re to, abai xam o co les te rol, di mi nu em a
pos si bi li da de de en far to e pro ble mas car día cos, bem
co mo di a be tes do ti po 2 e di ver ti cu li te. O con su mo de fi- 
bras es tá li ga do tam bém ao ín di ce de mas sa cor po ral,
que é um in di ca dor de obe si da de, sen do um fa tor im- 
por tan te na per da e ma nu ten ção do pe so cor pó reo.

Es tu dos re cen tes ve ri fi ca ram que os co gu me los con- 
têm um po de ro so an ti o xi dan te cha ma do er go ti o ni na.
Os an ti o xi dan tes são os res pon sá veis pe la pro te ção ce- 
lu lar, pois abran dam ou im pe dem o pro ces so oxi da ti vo
pro vo ca do pe los ra di cais li vres, que po dem pro vo car
da nos e o apa re ci men to de pro ble mas co mo do en ças
car día cas e di a be tes. Uma di e ta com co gu me los é uma
boa fon te de an ti o xi dan tes, sem fa lar nas be ta glu ca nos,
subs tân ci as com efei to po si ti vo so bre o sis te ma imu no- 
ló gi co hu ma no.

O co gu me lo ga nha adep tos e se tor na mais pre sen te
no pra to dos apre ci a do res da co mi da sau dá vel. Com o
cres ci men to dos seg men tos de con su mi do res ve ge ta ri a- 
nos e ve ga nos no país, têm au men ta do as par ti ci pa ções
do co gu me lo-de-pa ris, shi i ta ke, shi me ji, por to bel lo e
funghi sec chi, a tur ma dos que ri di nhos da gas tro no mia.
No en tan to, a fa ma de pro du to ve ne no so e pe ri go so que
ain da per se gue es ses fun gos im pe de que mais pes so as
usu fru am dos seus be ne fí ci os, co mo do ses de fi bras,
pro teí nas, vi ta mi nas e mi ne rais.

Os co gu me los nun ca fal ta ram no car dá pio da ce ra- 
mis ta Sô nia Ima nish, de 60 anos. Fi lha de ja po ne ses, ela
nas ceu no Bra sil, mas co mo seu pai era fun ci o ná rio de
uma em pre sa com ma triz no país ori en tal, só a par tir
dos 7 anos co me çou a fa lar por tu guês. “A nos sa con vi- 
vên cia até en tão era pra ti ca men te só com ja po ne ses”,
lem bra. Jun to da lín gua e dos cos tu mes da ter ra na tal, o
in gre di en te bá si co da co zi nha nipô ni ca acom pa nhou a
fa mí lia. “É co mo se fos se o tem pe ro de alho co mum nos
la res de to do o Bra sil”, com pa ra Sô nia.

Na que les tem pos, era qua se im pos sí vel en con trar o
ali men to fres co. “Usá va mos sem pre os co gu me los de si- 

dra ta dos que, uma vez co lo ca dos na água, eram hi dra ta- 
dos com fa ci li da de”. Em ca sa, Sô nia al ter na pra tos bra- 
si lei ros e ja po ne ses, mas ga ran te que nun ca fal ta o co gu- 
me lo, fres co ou de si dra ta do. Eles são pre pa ra dos en so- 
pa dos, em sa la da, ou as sa dos na man tei ga.

Ia ma nish acre di ta que em bre ve a igua ria se tor na rá
po pu lar no país. “São mui tos os cul ti va do res e a am pli a- 
ção de ofer tas em res tau ran tes ve ge ta ri a nos e ve ga nos
tem tor na do o co gu me lo mais co nhe ci do”, mes mo re co- 
nhe cen do que os pre ços ain da são “um tan to sal ga dos”.

Es tu do con du zi do por pes qui sa do res na Uni ver si da- 
de Na ci o nal de Cin ga pu ra – ten do co mo amos tra gem 
663 chi ne ses com mais de 60 anos que ti ve ram a ali men- 
ta ção e o es ti lo de vi da acom pa nha dos en tre 2011 e 2017
–, cons ta tou que, quan to mais co gu me los as pes so as co- 
mi am, me lhor era o de sem pe nho de las em tes tes de ra- 
ci o cí nio e pro ces sa men to. Um an ti o xi dan te en con tra do
nos co gu me los te ria o efei to de pro te ger o cé re bro.

Os pes qui sa do res des co bri ram que o con su mo de du- 
as por ções de co gu me los por se ma na re du ziu as chan- 
ces de com pro me ti men tos cog ni ti vos le ves em 50% na
com pa ra ção com pes so as que co me ram me nos de uma
por ção na se ma na. No en tan to, mes mo com os re sul ta- 
dos, ain da não é pos sí vel pro var uma re la ção cau sal di- 
re ta en tre o con su mo de co gu me lo e a me lho ra das fun- 
ções ce re brais. O es tu do foi pu bli ca do no Jour nal
Alzhei mer’s Di se a se (https://con tent.ios press.com/ar- 
ti cles/jour nal-of-alzhei mers-di se a se/jad180959).

A nu tri ci o nis ta Ju li a na Nakabaiashy con fir ma que os
co gu me los são ri cos em pro teí nas, fi bras e mi cro nu tri- 
en tes, por tan to, in di ca dos pa ra quem apre cia a va ri e da- 
de na ali men ta ção e gos ta de pro var no vos sa bo res. “O
co gu me lo não faz par te da tra di ção do pra to do bra si lei- 
ro, mas tem ga nho for ça nos úl ti mos anos. Há mui tas
pes so as, in clu si ve, cul ti van do o fun go em ca sa. Quem
for alér gi ca não de ve con su mir”, aler ta. Ela re co men da
que o con su mi dor se in for me so bre a pro ce dên cia do
pro du to e con fi ra o se lo de ins pe ção na em ba la gem.

Ju li a na Nakabaiashy des ta ca que o co gu me lo é ver sá- 
til e po de ser in cluí do em mui tas pre pa ra ções ou mes mo
ser ser vi do sem acom pa nha men tos, co mo nos res tau- 
ran tes ja po ne ses. “Quem de se ja co me çar a ser ar ris car a
pro var es se fun go es pe ci al e tão gla mou ri za do no mun- 
do ve ge ta ri a no e ve ga no, su gi ro in cluir em pra tos co mo
ri so to, mas sa ou co mo acom pa nha men to de um pei xe.”

Uma di ca pa ra os no va tos nes sas com bi na ções é co- 
me çar pe los co gu me los mais co muns, co mo os co gu- 
me los-de-pa ris, shi me ji e shi i ta ke, va ri e da des que já
caí ram na pre fe rên cia dos bra si lei ros, os mais con su mi- 
dos. Com a cri a ti vi da de dos che fes de co zi nha, é pos sí- 
vel ex pe ri men tar re cei tas ino va do ras, a exem plo dos
tra di ci o nais pra tos mi nei ros can ji qui nha e fran go com
qui a bo re vi si ta dos com acrés ci mo de co gu me los.

Os co gu me los fres cos são or ga nis mos vi vos que, mes- 
mo de pois de se rem co lhi dos, con ti nu am res pi ran do.
Por is so, a di ca pa ra que eles du rem mais na ge la dei ra é
fu rar as ban de jas co ber tas por fil me plás ti co pa ra que
eles res pi ra rem me lhor. Ou tra op ção é re ti rá-los das
ban de jas e con ser vá-los em sa cos par dos, de pão. Con- 
ser va dos de for ma cor re ta na ge la dei ra, os co gu me los
du ram cer ca de 10 di as.

São Luís, terça-feira, 6 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Segundo pesquisa da Fecomércio, crise ainda deve afetar Dia das Crianças, mas data
comemorativa deverá incentivar recuperação mensal da atividade comercial

DIA DAS CRIANÇAS

Crise: consumo deve
cair pela metade
PATRÍCIA CUNHA
Com informações da Fecomércio

O
 Dia da Cri an ças es tá che- 
gan do, e com ele a ex pec ta- 
ti va do co mér cio va re jis ta 
em ala van car as ven das, 

ain da em um pe río do de cri se fi nan- 
cei ra no mer ca do de tra ba lho, cau sa- 
do pe la pan de mia de co ro na ví rus. Por 
con ta do ce ná rio econô mi co, a Fe de- 
ra ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e 
Tu ris mo do Es ta do do Ma ra nhão (Fe- 
co mér cio-MA) es cla re ce que ain da 
não é pos sí vel uma com pa ra ção po si- 
ti va pa ra o Dia das Cri an ças des te ano 
em re la ção ao ano pas sa do, mas re for- 
ça a im por tân cia da da ta co me mo ra- 
ti va pa ra in cen ti var a re cu pe ra ção 
men sal da ati vi da de co mer ci al na ca- 
pi tal ma ra nhen se nes se mo men to de 
re a ber tu ra dos se to res econô mi cos.

O ce ná rio de ex pec ta ti vas pa ra a 
da ta em 2020 é mui to di fe ren te do que 
era vis to no ano pas sa do, quan do to- 
do o con tex to in di ca va um bom cres- 
ci men to nas ven das no Dia das Cri an- 
ças. As úl ti mas da tas es pe ci ais pa ra o 
co mér cio so fre ram brus ca men te os 
efei tos do co ro na ví rus. No Dia das 
Mães, em ple no au ge da pan de mia, as 
ven das caí ram 41% em re la ção ao ano 
an te ri or. Já no Dia dos Pais, em si tu a- 
ção um pou co mais ame na em re la- 
ção a 2019. Por is so, a da ta tam bém 
es tá sen do vis ta co mo pe que na sal va- 
ção, prin ci pal men te pa ra o co mér cio 
de rua, que foi o que mais so freu com 
as me di das de iso la men to so ci al.

Se gun do le van ta men to da Fe co- 
mér cio so bre o ín di ce de in ten ção de 
con su mo das fa mí li as (ICF) de São 
Luís re a li za do no mês de se tem bro, o 
ní vel de con su mo das fa mí li as ob te ve 
cres ci men to de +0,7% em re la ção ao

INTENÇÃO DE COMPRA DEVERÁ SER REDUZIDA NA CAPITAL MARANHENSE NO PERÍODO

mês an te ri or, mas ape sar dis so, na 
com pa ra ção anu al, es se ín di ce ain da 
re gis tra uma que da de -45,7%, re fle xo 
do im pac to da pan de mia so bre a eco- 
no mia lo cal,

Com es ses re sul ta do,  a ati vi da de 
co mer ci al de São Luís ain da te rá um 
Dia das Cri an ças pi or do que o ano 
pas sa do, na ava li a ção da Fe co mér cio. 
Por ou tro la do, a da ta co me mo ra ti va 

de ve rá im pul si o nar um cres ci men to 
das ven das. Se gun do a pes qui sa, três 
com po nen tes que for mam o in di ca- 
dor pu xa ram a ace le ra ção do oti mis- 
mo do con su mi dor na va ri a ção men- 
sal: a ava li a ção so bre o ní vel de con su- 
mo atu al (+11,2%), as pers pec ti vas de 
me lho ria pro fis si o nal (+7,7%) e per- 
cep ção so bre a se gu ran ça no em pre go 
atu al (+4,7%).

Geração de emprego aumenta intenção de compras
Fa lan do em em pre go, pa ra a Fe de- 

ra ção do Co mér cio, os re sul ta dos da
pes qui sa mos tram que o con su mi dor
lu do vi cen se tem per ce bi do a re to ma- 
da do mer ca do de tra ba lho lo cal co- 
mo uma opor tu ni da de de re cu pe ra- 
ção do seu ní vel de con su mo de an tes
da pan de mia. “De ja nei ro a agos to
des te ano, o mer ca do de tra ba lho de
São Luís tem con se gui do re ver ter gra- 
da ti va men te os im pac tos ne ga ti vos
da pan de mia e já apre sen ta sal do po- 
si ti vo de 5.889 pos tos de tra ba lho com
car tei ra as si na da, em bo ra 4.519 des- 
sas va gas cri a das te nham si do re gis- 
tra das no se tor de ser vi ços de saú de”,
diz o ór gão.

O mer ca do de tra ba lho

de São Luís tem

con se gui do re ver ter

gra da ti va men te os

im pac tos ne ga ti vos da

pan de mia e já apre sen ta

sal do po si ti vo de 5.889

pos tos de tra ba lho com

car tei ra as si na da

Os de mais se to res tam bém já apre- 
sen tam sal do po si ti vo de em pre go no
ano, ape sar de re sul ta dos ain da tí mi- 
dos, com des ta que pa ra a cons tru ção
ci vil com sal do de +991 no vos pos tos
de tra ba lho, en quan to o co mér cio
(+377) e a in dús tria (+160) ain da se- 
guem em com pas so de es pe ra pa ra
vol tar a ge rar em pre gos de for ma mais
ex pres si va.

Mo men to exi ge adap ta ções
A mi gra ção do co mér cio pa ra a in- 

ter net já é uma re a li da de por par te do
va re jo. Um pro ces so que foi ace le ra do
pe la Co vid-19. Pa ra o pós-gra du an do
em mar ke ting de ven das, Már cio Vi ei- 
ra, quem não se adap tar ao mar ke ting
di gi tal po de fi car pa ra trás. “Mes mo
uma pes soa que ain da não tem o pro- 
ces so de ven da pe la in ter net, mas que
co me ça a ex por seus pro du tos, po de
co me çar um pro ces so que só ten de a
au xi li ar sua lo ja fí si ca, por exem plo”,
dis se ele.

Além dis so, es co lher os pre sen tes
dos fi lhos pe la in ter net tam bém po de
ge rar gran des eco no mi as, pois não há
a ne ces si da de de sair com eles às ru as
– mo men to em que mui tos pais ex tra- 
po lam os gas tos em bus ca de sa tis fa- 
zer as von ta des das cri an ças.

Ou tra mu dan ça se dá no ti po de
brin que do que po de ser con su mi do
em con tra pon to com o que es tá sen do
ofer ta do. Com gran de par ce la  das cri- 
an ças ain da sem es ti ma ti va de da ta

pa ra vol tar às au las, os brin que dos ga-
nham mai or im por tân cia, tan to os
edu ca ti vos, quan do os que es ti mu lam
o con ví vio so ci al.  “A ideia é que o va- 
re jo tam bém acom pa nhe as ten dên- 
ci as da so ci e da de e di ver si fi que ain da
mais ofer ta. Por exem plo, o mer ca do
de ele trô ni cos foi um dos que cres ceu,
pois com a  pan de mia e as au las em
am bi en tes vir tu ais, ago ra as cri an ças
re al men te pre ci sam de ce lu la res e
com pu ta do res”, des ta ca Már cio Vi ei- 
ra.

Co mér cio fun ci o nan do
Em bo ra se ja fe ri a do na ci o nal (Nos-

sa Se nho ra Apa re ci da e pa dro ei ra do
Bra sil), as lo jas de São Luís tem au to ri- 
za ção pa ra fun ci o nar no dia 12, de
acor do com a Con ven ção Co le ti va de
Tra ba lho (CCT), ne go ci a da e as si na da
pe la Fe co mér cio-MA jun ta men te
com o Sin di ca to dos Em pre ga dos no
Co mér cio de São Luís (Sind co mer ciá- 
ri os), nos ho rá ri os de 8h às 18h, pa ra
os es ta be le ci men tos co mer ci ais si tu- 
a dos em ru as, ave ni das, ga le ri as e
cen tros co mer ci ais; e  10h às 22h pa ra
lo jas si tu a das nos Shop ping Cen ters.

O mer ca do de

ele trô ni cos foi um dos

que cres ceu, pois com a
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com pu ta do res

WAL BER OLI VEI RA

Ve ja a no ta ofi ci al do Cor po de Bom bei ros:

ACIDENTE NO MATEUS

Funcionário denuncia
problemas em prateleira

O ACIDENTE NA LOJA DO VINHAIS DEIXOU UMA PESSOA MORTA

O aci den te na Lo ja do Mix Ata ca re jo, do Gru po Ma- 
teus, do Vi nhais, na úl ti ma sex ta-fei ra(2), que re sul tou
em uma mor te e oi to fe ri dos, vi rou des ta que em to do o
país. De vi do o ocor ri do, foi aber to um inqué ri to de in- 
ves ti ga ção pa ra a con fir ma ção do que cau sou o aci den- 
te. Na noi te da úl ti ma sex ta, cin co pra te lei ras de 10 me- 
tros de al tu ra, tom ba ram em efei to do mi nó em ci ma de
cli en tes e fun ci o ná ri os do su per mer ca do. Vá ri as equi- 
pes fo ram aci o na das pa ra aju dar na si tu a ção, den tre
eles bom bei ros e po li ci ais.

Se gun do o Cor po de Bom bei ros, a 3ª pra te lei ra caiu
pri mei ro, ge ran do a que da sub se quen te das ou tras. A
fun ci o ná ria Ela ne de Oli vei ra Ro dri gues, ví ti ma fa tal do
aci den te, es ta va fa zen do a re po si ção de pro du tos na
pra te lei ra 4, de cos tas pa ra a pra te lei ra 3.

Um dos fun ci o ná ri os do su per mer ca do pres tou de- 
poi men to anô ni mo a uma emis so ra de TV, afir man do
que a pra te lei ra que en trou em co lap so e cau sou a que- 
da das ou tras, ha via si do tro ca da de lu gar sem ser des- 
mon ta da, com pro me ten do a es tru tu ra e dei xan do-a
ins tá vel. A es tru tu ra foi fil ma da di as an tes do aci den te
on de fun ci o ná ri os mos tram a ir re gu la ri da de.

A pe rí cia, que de ve fi car pron ta em 30 di as, apon ta rá
o fa tor res pon sá vel pe lo aci den te e se hou ve ou não ne- 
gli gên cia por par te da em pre sa. Se gun do as in for ma- 
ções, exis te a pos si bi li da de do aci den te ter si do cau sa do
pe lo ex ces so de pe so ou fa lha na mon ta gem ou es tru tu- 
ra da pra te lei ra.

O Gru po Ma teus afir ma que es tá aguar dan do o lau do
téc ni co pa ra elu ci dar as cau sas do aci den te e que se gue
pres tan do apoio às au to ri da des nas in ves ti ga ções.

EM RESTAURANTE

Princípio de incêndio é
controlado na  Península

O RESTAURANTE FOI FECHADO APÓS O INCÊNDIO

No fim da tar de do úl ti mo do min go (4), o Cor po de
Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM MA) con te ve um
prin cí pio de in cên dio em um res tau ran te, lo ca li za do em
uma ga le ria na Pe nín su la da Pon da d’Areia.

O prin cí pio de in cên dio foi iden ti fi ca do pe lo Cor po
de Bom bei ros e te ria acon te ci do por cau sa de um cur to-
cir cui to no ar-con di ci o na do, do ba nhei ro fe mi ni no do
res tau ran te. O fo go foi con tro la do ra pi da men te e nin- 
guém fi cou fe ri do.

O res tau ran te foi fe cha do após o in cên dio e de ve rá
pas sar por uma ins pe ção nos pró xi mos di as.

“O Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM- 
MA) in for ma que, no fim da tar de des te do min go (04), foi
aci o na do pa ra com ba ter um prin cí pio de in cên dio no
Res tau ran te AZU, lo ca li za do no Champs Mall, na Pon ta
D’Areia. Cin co equi pes fo ram des lo ca das pa ra o lo cal,
além de um ca mi nhão de com ba te a in cên dio e am bu- 
lân cia. O in cên dio te ria ini ci a do no ar-con di ci o na do de
um dos ba nhei ros do lo cal, que evo luiu pa ra o for ro do
es ta be le ci men to. O fo go já foi de be la do e o res cal do fei to
com o de vi do iso la men to. To das as in for ma ções e ori en- 
ta ções fo ram re pas sa das ao pro pri e tá rio do lo cal. Não
hou ve ví ti mas, ape nas da nos ma te ri ais.”

São Luís, terça-feira, 6 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Projeto aprovado pela Câmara dos Deputados é chance para o Brasil fomentar
investimentos que chegam a R$ 63 bi por ano. Senado agora deve votar projeto de lei

NOVA LEI

Abertura de mercado e
queda do preço do Gás

O
Gás Na tu ral é uti li za do co- 
mo com bus tí vel pa ra for ne- 
ci men to de ca lor, co mo ma- 
té ria-pri ma em vá ri os se to- 

res da in dús tria. Pa ra a As so ci a ção dos 
Gran des Con su mi do res In dus tri ais de 
Ener gia e de Con su mi do res Li vres 
(ABRA CE), uma das en ti da des mais 
an ti gas do se tor elé tri co, que reú ne 
mais de 50 gru pos em pre sa ri ais res- 
pon sá veis por qua se 40% do con su mo 
in dus tri al de ener gia elé tri ca do Bra sil 
e 42% do con su mo in dus tri al de gás 
na tu ral, a no va lei do gás se rá ca paz de 
efe ti va men te abrir o mer ca do, per mi- 
tin do a en tra da de no vos agen tes, ge- 
ran do com pe ti ção, re du zin do o pre ço 
e in cen ti van do in ves ti men tos na pro- 
du ção e con su mo. “Tra ta-se de uma 
ala van ca pa ra fo men tar a in dús tria e 
es ti ma mos que ge ra rá 4 mi lhões de 
em pre gos em no vos pro je tos. A aber- 
tu ra de mer ca do é uma con di ção fun- 
da men tal pa ra a com pe ti ti vi da de das 
em pre sas, em es pe ci al a in dús tria in- 
ten si va em ener gia, on de o cus to da 
pro du ção de pen de es sen ci al men te 
dos cus tos des se in su mo”, des ta ca 
Adri an no Lo ren zon, Ge ren te de Gás 
Na tu ral da ABRA CE.

A no va lei, que já es tá no Se na do, 
des bu ro cra ti za e sim pli fi ca o pro ces- 
so de cons tru ção de no vos ga so du tos 
de trans por te em to do o Bra sil, au- 
men tan do as chan ces de ex pan são do 
trans por te em áre as que ho je não pos- 
su em in fra es tru tu ra.

A no va lei pro mo ve ain da o aces so 
de ter cei ros às in fra es tru tu ras es sen- 
ci ais de tra ta men to e es co a men to, 
além dos ter mi nais de re ga sei fi ca ção; 
des bu ro cra ti za a ex pan são da ma lha 
de trans por te; ofe re ce re gras cla ras 
pa ra um mer ca do con cor ren ci al; não 
per mi te no vos mo no pó li os e bus ca a

O MARANHÃO TEM UM PARQUE INDUSTRIAL QUE PODE SER ÂNCORA DE INVESTIMENTOS

har mo ni za ção de re gras pa ra o mer- 
ca do li vre nos es ta dos. Um mer ca do 
mais aber to tra rá no vos players que 
com pe ti rão por mer ca do, fa zen do 
com que os pre ços se jam ajus ta dos a 
um mo de lo mais efi ci en te com mais 
op ções de ofer ta de gás, a pre ços com- 
pe ti ti vos. Is so es ti mu la in ves ti men tos 
na ex plo ra ção e pro du ção de gás, uma 
vez que se rá mais fá cil mo ne ti zar o 
gás na tu ral, in se rin do es se in su mo na 
ca deia pro du ti va. Ou tra im por tan te 
mu dan ça pro pos ta é no se tor de cons- 
tru ção de ga so du tos de trans por te, 
com re cur sos da ini ci a ti va pri va da.

Va le res sal tar que o pro je to de lei 
en glo ba a aber tu ra do mer ca do, en- 
vol ven do a pro du ção, im por ta ção, co- 
mer ci a li za ção e trans por te. A aber tu- 
ra do mer ca do é de res pon sa bi li da de 
dos es ta dos.

O Ma ra nhão tem gran des opor tu- 
ni da des com o gás na tu ral. O es ta do 
tem um par que in dus tri al que po de 
ser ân co ra de in ves ti men tos, se ja em 

ter mi nais de Gás na tu ral li que fei to 
(GNL), se ja pa ra in ter li ga ção da ca pi-
tal à ma lha de trans por te, que ho je vai 
até Pe cém, no Ce a rá. O mer ca do de fi-
ni rá o que faz mais sen ti do econô mi- 
co. “O prin ci pal pon to pa ra o Ma ra- 
nhão é ga ran tir uma re gu la ção es ta- 
du al ade qua da, dan do se gu ran ça ju rí- 
di ca pa ra es ses con su mi do res, es pe ci-
al men te no to can te à dis tri bui ção. O 
gás che ga rá pa ra vi a bi li zar a re de de 
dis tri bui ção na me di da em que a ta ri- 
fa pa ra re mu ne rar a dis tri bui do ra for 
jus ta”, des ta ca Lo ren zon. “No Ma ra- 
nhão o mer ca do já é aber to e con tem- 
pla a fi gu ra do Con su mi dor Li vre, au- 
to pro du tor e au to im por ta dor; en tre- 
tan to, exis te pou ca ofer ta de Gás Na- 
tu ral. Ca da Es ta do tem as su as ca rac- 
te rís ti cas e es tá gio de de sen vol vi men- 
to. To da via, é im por tan te des ta car que 
o Ma ra nhão foi pi o nei ro na mo da li- 
da de de Con su mi dor Li vre”, des ta cou 
a Com pa nhia Ma ra nhen se de Gás, 
por meio de sua di re to ria exe cu ti va.

Interiorização e expansão do uso do gás natural

Pa ra a Gas mar, a lei não in cen ti va a
pos si bi li da de de ex pan são do uso do
Gás Na tu ral pa ra o in te ri or do Bra sil,
atra vés de no vos ga so du tos de trans- 
por te que co nec tem Es ta dos fo ra do
atu al sis te ma de trans por te, a exem- 
plo do Ma ra nhão, ao sis te ma de trans- 
por te exis ten te nos Es ta dos do Sul,
Su des te e par te do Nor des te. “A Gas- 
mar en ten de tam bém que a lei de ve- 
ria ter in cen ti va do a im ple men ta ção
de usi nas ter me lé tri cas lo ca ci o nais. O
Ma ra nhão já tem uma le gis la ção mo- 
der na. A prin ci pal di fi cul da de do Es- 
ta do é o aces so à ofer ta de Gás do pré-
sal e de ou tras ba ci as pro du to ras. Nes- 
se sen ti do, não con se gui mos vis lum- 
brar gran des mu dan ças com a no va
Lei”.

O des ti no do gás do pré-sal – mer- 
ca do do més ti co, ex por ta ção ou rein- 
je ção – de pen de rá de de ci sões to ma- 
das no cur to pra zo, que se rão cal ca das
no mar co re gu la tó rio que es ti ver vi- 
gen te pa ra o gás na tu ral. A atu al le gis- 
la ção im pe de o aces so ao mer ca do e
trans fe re ren das do mo no pó lio a pou- 
cos.

A no va le gis la ção, ao con trá rio, traz
re gras cla ras pa ra um no vo de se nho
de mer ca do ade qua do com ga nhos
mui to sig ni fi ca ti vos pa ra os con su mi- 

do res e pa ra a in dús tria.
 A apro va ção da lei tam bém pos si- 

bi li ta rá a re du ção do pre ço do GLP – o
gás li que fei to de pe tró leo, tam bém
co nhe ci do co mo gás de co zi nha.

Le gis la ção
Pa ra Ju li a na Fal cão, es pe ci a lis ta em
ener gia da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria (CNI), é im por tan te que a
dis tri bui do ra es ta du al in vis ta em in- 
fra es tru tu ra pa ra vi a bi li zar al ter na ti- 
vas de mo ne ti za ção pa ra o gás. “O Es- 
ta do de ve tam bém pro mo ver re gu la- 
ção es ta du al que in cen ti ve a aber tu ra
do mer ca do pa ra en tra da de no vos
players. Além dis so é ne ces sá rio que
os es ta dos pro mo vam agên ci as re gu- 
la do ras for ta le ci das e in de pen den tes
pa ra a re gu la ção do gás na tu ral.”, des- 
ta ca Ju li a na. 

No Ma ra nhão, vá ri os dis po si ti vos
le gais es ta du ais vi gen tes não são con- 
di zen tes com os prin cí pi os do No vo
Mer ca do de Gás e o que são con si de- 
ra das as me lho res prá ti cas do mer ca- 
do es ta du al de dis tri bui ção. 

Não se pa ra as ati vi da des de co mer- 
ci a li za ção e dis tri bui ção, es ta be le cem
co mo li mi te mí ni mo pa ra en qua dra- 
men to do con su mi dor li vre o con su- 
mo de 500 mil m³/dia (fren te aos 10
mil m³/dia dos es ta dos mais ali nha do

ao No vo Mer ca do – co mo Ser gi pe, Rio
de Ja nei ro, Bahia, Mi nas Ge rais e San- 
ta Ca ta ri na). A har mo ni za ção das re- 
gu la ções es ta du ais vem acon te cen do
de for ma gra du al. Al guns es ta dos nos
úl ti mos anos já avan ça ram, co mo Rio
de Ja nei ro, Bahia e Es pí ri to San to. Ca- 
da es ta do vai di tar o grau de aber tu ra
que quer pa ra seus con su mi do res.

Ta ri fa
Va le res sal tar que a ta ri fa co bra da pe-
lo gás na tu ral do mer ca do – uma das
mais al tas do mun do – re pre sen ta um
obs tá cu lo à com pe ti ti vi da de da eco- 
no mia na ci o nal. No ano pas sa do, o
pre ço do com bus tí vel pa ra o se tor in-
dus tri al foi em mé dia US$ 14 por mi- 
lhão de BTU (uni da de tér mi ca bri tâ-
ni ca), mais do que o tri plo da mé dia
de US$ 4 pra ti ca da nos Es ta dos Uni- 
dos e o do bro dos paí ses eu ro peus.

Con si de ran do o ce ná rio de re du- 
ção do pre ço do gás na tu ral pe la me-
ta de, im por tan tes se to res in dus tri ais
po de ri am subs ti tuir a uti li za ção do
car vão por gás na tu ral. Co mo es te in- 
su mo é o com bus tí vel fós sil de me nor
emis são de ga ses po lu en tes, es sa
subs ti tui ção te rá pa pel re le van te na
re du ção de emis são de ga ses de efei to
es tu fa, com im pac to po si ti vo pa ra o
meio am bi en te.

LU CI A NA GO MES

CONCURSO

Governo deve abrir
826 vagas na Funai

OS SALÁRIOS DEVEM ULTRAPASSAR O VALOR DE R$ 5 MIL

A Fun da ção Na ci o nal do Ín dio (Fu nai) in for mou que
aguar da ape nas o aval do Mi nis té rio da Eco no mia pa ra
dar iní cio aos pre pa ra ti vo do con cur so Fu nai. A no ti cia
foi da da pe lo pre si den te do ór gão, Mar ce lo Au gus to Xa- 
vi er.

O pe di do en ca mi nha do bus ca o pro vi men to de 826
va gas. Des se to tal, 502 são pa ra o car go de agen te em in- 
di ge nis mo, que pos sui sa lá rio de R$ 5.349,07 e re qui si to
mí ni mo o en si no mé dio com ple to. Além dis so, a pre vi- 
são é de que o edi tal te nha co tas pa ra in dí ge nas. “Es ta- 
mos pe din do um con cur so com apro xi ma da men te 820
va gas, que de pen de só de au to ri za ção do Mi nis té rio da
Eco no mia. E uma no vi da de: eu que ro co lo car nes te con- 
cur so co tas pa ra os in dí ge nas”, dis se o pre si den te da Fu- 
nai.

Dis tri bui ção das va gas
Se gun do o ór gão, a so li ci ta ção le vou em con si de ra ção

os da dos co le ta dos em um es tu do fei to pe la Di re to ria de
Ad mi nis tra ção e Ges tão da Fu nai. Se au to ri za do, o cer- 
ta me de ve acon te cer já no pri mei ro se mes tre de 2021.

Pa ra as car rei ras de ní vel su pe ri or, os ga nhos men sais
che gam a R$ 6.420,87. So bre as lo ta ções, os can di da tos
apro va dos atu a rão nas uni da des des cen tra li za das, Mu- 
seu do Ín dio, Fren tes de Pro te ção Et no am bi en tal e na
se de da Fu nai

Dé fi cit de ser vi do res
Se gun do le van ta men to re a li za do pe lo Mi nis té rio Pú- 

bli co Fe de ral do To can tins, cer ca de 65% dos car gos da
Fu nai es tão va gos, o que re pre sen ta 3.600 va gas a se rem
pre en chi das, das 5.614 exis ten tes em sua es tru tu ra. Des- 
se to tal, 2 mil são va cân ci as da fun ção de agen te em in- 
di ge nis mo.

Ain da, de acor do com pes qui sa do Tri bu nal de Con tas
da União (TCU) de 2015, apro xi ma da men te 64% dos
ser vi do res da Fu nai têm ida de su pe ri or a 50 anos, e mais
de 20% re ce bia abo no de per ma nên cia, com pre vi são de
se apo sen ta rem em pou co tem po.

SÃO LUÍS

Confira as vagas de
empregos disponíveis

AS VAGAS SÃO PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NA ILHA

Con sul to ras de ven das – In te res sa dos de vem dei xar o
cur rí cu lo na lo ja Mo ra na do Tro pi cal Shop ping.

Su per vi sor de ven das – En si no su pe ri or com ple to ou
cur san do, ex pe ri ên cia em ven das, in for má ti ca bá si ca,
de se já vel ex pe ri ên cia em petshop. In te res sa dos en vi ar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: minhavaga15@gmail.com

Es tá gio em ad mi nis tra ção – Cur san do 4° ao 6° pe río- 
do, dis po ni bi li da de de ho rá rio, ha bi li da de em pa co te of- 
fi ce. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: meuestagio98@gmail.com

Téc ni co em ma nu ten ção – In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: vagasv98@gmail.com

Es tá gio em de sign – Cur san do en si no su pe ri or em
de sign, do mí ni os nas fer ra men tas de cri a ção, ex pe ri ên- 
cia na cri a ção de pe ças de pu bli ci da de. In te res sa dos en- 
vi ar cur rí cu lo – e-mail: meuestagio98@gmail.com

Ana lis ta de com pras – Gra du a ção em ci ên ci as con tá- 
beis, ex cel avan ça do, ex pe ri ên cia com pro va da co mo
ana lis ta. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa- 
ra o e-mail: compraseletivo2020@gmail.com

Es tá gio em en ge nha ria elé tri ca – Es tu dan te a par tir
do 4° pe río do. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: se le ca o es ta gi o ma@gmail.com

Au xi li ar de co zi nha – In te res sa dos de vem en trar em
con ta to pe lo nú me ro (98) 98877-7431

Es tá gio de sig ner grá fi co – Co nhe ci men to em
Copyright, Co rel DRAW, Ilus tra dor e Pho toshop. In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: ba ra- 
o re cru ta@gmail.com

Ven de do ra – Ex pe ri ên cia com pro va da com ven das
de cal ça dos. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: selecao_mf12@ou tlo ok.com

Es tá gio – De ve es tar cur san do le tras/in glês ou pe da- 
go gia com cur so de in glês com ple to. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va ga ses co la- 
ma@gmail.com

São Luís, terça-feira, 6 de outubro de 2020
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Papão tem quatro pontos ganhos, apenas três a menos que o segundo colocado, o São
Raimundo, que tem 7, e o River, que divide a vice-liderança com o mesma pontuação 

SÉRIE D

Papão, animado,
fica de olho no G4
NERES PINTO

Ho je, a si tu a ção es tá as sim:
• Al tos – 9 pon tos, 4 jo gos,  3 vi tó ri as, 
sal do po si ti vo de 6 gols
• São Rai mun do – 7 pon tos, 4 jo gos, 2 
vi tó ri as, sal do po si ti vo de 2 gols
•  Rí ver – 7 pon tos – 4 jo gos, 2 vi tó ri as, 
sal do de ape nas um gol
• Ba ré – 5 pon tos, 4 jo gos, 1 vi tó ria, 
sal do ze ro
• Ju ven tu de – 4 pon tos,  4 jo gos,1 vi tó- 
ria, sal do po si ti vo 2
• Mo to – 4 pon tos, 3 jo gos, 1 vi tó ria, 
sal do ze ro
• Si nop-MT – 3 pon tos; 3 jo gos, 1 vi tó- 
ria, sal do ne ga ti vo de 2 gols
• San tos-AP – 3 pon tos; 4 jo gos,1 vi tó- 
ria, 9 gols ne ga ti vos

R
e a bi li ta do dos seis jo gos que 
es ta va sem ven cer, o Mo to 
ago ra vi ve um cli ma bem di- 
fe ren te. Com qua tro pon tos, 

após a vi tó ria so bre o Ri ver (2 a 0), o 
Ru bro-Ne gro já faz os cál cu los pa ra 
en trar no gru po dos qua tro que vão 
ten tar pas sar pa ra a pró xi ma da Sé rie 
D do Cam pe o na to Bra si lei ro.

O Pa pão tem qua tro pon tos ga- 
nhos, ape nas três a me nos que o se- 
gun do co lo ca do, o São Rai mun do, 
que tem se te, e do Ri ver, que di vi de a 
vi ce-li de ran ça com o mes mo nú me ro 
de pon tos. Se ven cer o Si nop-MT na 
pró xi ma quin ta-fei ra, de pen den do do 
pla car (aci ma de dois gols de di fe ren- 
ça),  o re pre sen tan te ma ra nhen se po- 
de su bir até pa ra a se gun da co lo ca ção.

Os cri té ri os de de sem pa te são: nú- 
me ro de vi tó ri as e o me lhor sal do de

Pre pa ra ção

João Pau lo é dú vi da

MOTO CLUB VENCEU O RIVER-PI, POR 2 X 0, NO ÚLTIMO SÁBADO, NO NHOZINHO SANTOS

gols. É bom lem brar que o Mo to tem 
um jo go a me nos que os con cor ren- 
tes.

O Mo to Club vai ter que apro vei tar 
o má xi mo de to das as pe ças pa ra ser 
mais for te. Es ta é uma das ob ser va- 
ções do téc ni co Léo Goi a no, que ini ci- 
ou os trei na men tos no co man do da 
equi pe que dis pu ta a Sé rie D do Cam- 
pe o na to Bra si lei ro. Ele ob ser vou, no 
úl ti mo jo go, que a par te ofen si va pre- 
ci sa pro du zir mais. “No úl ti mo ter ço 
do cam po, nós fo mos mui to im pre ci- 
sos”.

Ou tras fa lhas fo ram ano ta das pe lo 
pre pa ra dor ru bro-ne gro, que ago ra 
lu ta pa ra fa zer as cor re ções. Ele tem 
es pe ran ça de po der con tar com os no- 
vos re for ços, mas é pro vá vel que is so 

só acon te ça no jo go do pró xi mo do- 
min go, em São Ma teus, con tra o Ju- 
ven tu de. Fer ron, Wal la ce Li ma, Emer- 
son, Jú ni or Le mos e An der son Dim 
 de vem ama nhe cer em São Luís, mas 
so men te as si na rão con tra tos de pois 
de re a li za rem exa mes mé di cos. Em 
se gui da, a do cu men ta ção se gue pa ra 
re gis tro e to dos vão de pen der da Con-
fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF) 
pa ra ga nhar con di ção de jo go.

O go lei ro João Pau lo, que saiu le si o- 
na do no iní cio do jo go con tra o Ri ver, 
con ti nua en tre gue ao De par ta men to 
Mé di co de pois de so frer uma le são. 
Ho je se rá co nhe ci do o grau da con tu-
são,   o su fi ci en te pa ra in di car se há 
tem po de re cu pe ra ção pa ra o jo go da 
quin ta-fei ra.

DA NI EL AMO RIM

SÉRIE D

Juventude treina
para duelo com Moto

O JUVENTUDE SAMAS PERDEU NA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE D 

Após acu mu lar du as der ro tas con se cu ti vas na Sé rie
D, o Ju ven tu de tem a se ma na in tei ra pa ra fa zer os de vi- 
dos ajus tes, de olho em um con fron to di re to na bri ga pe- 
la clas si fi ca ção. No pró xi mo do min go, o Sa mas re ce be o
Mo to Club, no es tá dio Pi nhei rão. Con tra ta dos re cen te- 
men te, o za guei ro An der son (ex-São Jo sé) e o meia An- 
cel mo (que es ta va no pró prio Mo to), já po dem fi car à
dis po si ção do téc ni co Car los Fer ro.

O trei na dor fa la em apro vei tar a se ma na pa ra cor ri gir
as di fi cul da des apre sen ta das nos úl ti mos jo gos. “O cam- 
pe o na to bra si lei ro é uma com pe ti ção que tem mui tas
di fi cul da des. Va mos fa zer um le van ta men to do que foi
po si ti vo e as de fi ci ên ci as. Te mos que tra ba lhar em ci ma
de las. Va mos ter um es pa ço de al guns di as pa ra jo gar
con tra o Mo to e con fi a mos que va mos re ver ter es sa si tu- 
a ção”, dis se Fer ro.

O elen co veio a São Luís nes ta se gun da, pa ra re a li za- 
ção de tes tes da co vid-19. A ro ti na de trei nos se rá re to- 
ma da nes ta ter ça-fei ra, com tra ba lhos em dois pe río dos,
no Pi nhei rão. Com qua tro pon tos so ma dos, o Ju ven tu de
ocu pa a quin ta po si ção do gru po 2. Em ca so de vi tó ria, a
equi pe de São Ma teus po de en trar no G-4. Ju ven tu de e
Mo to du e lam no do min go, às 15h30, no es tá dio Pi nhei- 
rão, em São Ma teus.

For ça to tal

Cru zei ro

SÉRIE B

Sampaio tem chance de sair da zona

SAMPAIO CORRÊA VEM DE VITÓRIA SOBRE O CSA-AL, NO ESTÁDIO CASTELÃO, NO ÚLTIMO SÁBADO

O Sam paio Cor rêa po de rá dei xar a zo na
de re bai xa men to do Cam pe o na to Bra si lei- 
ro na pró xi ma ro da da, mas pa ra is so te rá,
an tes de tu do, der ro tar o Cru zei ro, no Mi- 
nei rão, em jo go que es tá mar ca do pa ra a
pró xi ma quin ta-fei ra, às 18h30. Se rá um jo- 
go de seis pon tos, pois a equi pe mi nei ra
tam bém tem 11 pon tos, vem de uma der ro- 
ta pa ra o Cui a bá e vai bus car a re a bi li ta ção.
Os bo li vi a nos, ain da as sim, vão ter que tor- 
cer por um re sul ta do ne ga ti vo do Gua ra ni
em sua pró xi ma par ti da.

A dé ci ma ter cei ra ro da da ter mi nou com
as se guin tes equi pes na zo na de re bai xa- 
men to: 17º – Cru zei ro 11 pon tos, 5 vi tó ri as,
ze ro gol de sal do; 18º – Sam paio Cor rêa 11
pon tos, 3 vi tó ri as, sal do ze ro; 19º – Gua ra ni
11, 3 vi tó ri as, sal do me nos 5; 20º – Oes te, 6
pon tos, 1 vi tó ria, 16 gols ne ga ti vos (sem in- 
cluir o jo go de on tem à noi te com o Ope rá- 
rio-PR). Ho je tem Pon te Pre ta x Gua ra ni, às
19h15 e os bo li vi a nos tor cem por um tro- 
pe ço do Bu gre Cam pi nei ro. O téc ni co Leo
Con dé re co nhe ce que a lu ta é fer re nha. “É
uma com pe ti ção mui to di fí cil e equi li bra- 
da, com os ti mes de bai xo da ta be la ven- 
cen do ou tros que es tão na pon ta. En tão vai
ser sem pre uma com pe ti ção mui to di fí cil”,
co men tou ao ana li sar a vi tó ria so bre o CSA.

Sem jo ga do res le si o na dos ou com três
car tões ama re los, o Sam paio Cor rêa de ve rá
ter sua for ça má xi ma con tra o Cru zei ro na
quin ta-fei ra. Es ta é a in ten ção do pre pa ra- 
dor bo li vi a no. Ho je, o Tri co lor faz seu úl ti- 
mo trei na men to no CT Jo sé Car los Ma ci ei- 
ra, vi san do o con fron to de Be lo Ho ri zon te,
às 18h30. A vi a gem es tá mar ca da pa ra o pe- 
río do da tar de e mais uma vez a lis ta dos in-
te gran tes da de le ga ção não se rá di vul ga da.

O téc ni co Ney Fran co foi bas tan te cri ti- 
ca do após a der ro ta pa ra o Cui a bá por 1 a 0.
Ele es pe ra con tar com o ata can te Zé Edu ar- 
do co mo uma das ar mas pa ra en fren tar o
Sam paio Cor rêa. “O Zé Edu ar do é um jo ga- 
dor que es ta va em pres ta do, vol tou ago ra.
Quan do se apre sen tou, ele che gou ao clu- 
be re cla man do de um des con for to mus cu-
lar. En tão, ele fez uma pri mei ra par te de re- 
cu pe ra ção co nos co. En trou na se ma na
pas sa da em um tra ba lho mais fí si co. E a
gen te até já con ver sou com o atle ta, que é
um jo ga dor que tem pos si bi li da de de ser
con vo ca do pa ra o jo go con tra o Sam paio
Cor rêa, is so já foi con ver sa do com o atle ta”,
dis se o trei na dor. (N.P)

SÉRIE C

Imperatriz tem pior defesa e ataque

EM  SETE PARTIDAS, O IMPERATRIZ SOFREU 16 GOLS, UMA MÉDIA DE MAIS DE 2 GOLS A CADA JOGO

Seis der ro tas con se cu ti vas nas úl ti mas
ro da das. Es se é o re tros pec to re cen te do
Im pe ra triz na Sé rie C. Com ape nas um
pon to na com pe ti ção, o ti me ma ra nhen se
é o que tem o pi or ren di men to en tre os 20
dis pu tan tes da ter cei ra di vi são. En tre to- 
das as equi pes do Cam pe o na to Bra si lei ro,
o Ca va lo de Aço tem o ata que me nos efi ci- 
en te, com ape nas três gols mar ca dos em
se te jo gos re a li za dos na com pe ti ção.

Nas mes mas se te par ti das, o Im pe ra triz
so freu 16 gols, uma mé dia de mais de 2
gols a ca da jo go. Con tri buí ram bas tan te
pa ra es se nú me ro ne ga ti vo a go le a da de 6
a 1 so fri da pa ra o Paysandu na sex ta ro da- 
da, além da der ro ta de 3 a 0 pa ra o Vi la No- 
va na ro da da se guin te. Lem bran do que o
Ca va lo de Aço tem dois jo gos atra sa dos,

por con ta dos ca sos de co vid no elen co.
Um con fron to da pri mei ra ro da da con tra
o Tre ze-PB e o du e lo di an te da Ja cui pen se-
BA, vá li do pe la se gun da ro da da.

A equi pe co lo ra da vol ta a cam po nes ta
quin ta-fei ra, pa ra fa zer jus ta men te a par- 
ti da con tra o Tre ze, na Pa raí ba. A par ti da
se rá re a li za da às 20h, no es tá dio Ami gão,
em Cam pi na Gran de. A ex pec ta ti va é que
o ti me te nha a vol ta do la te ral-di rei to Léo
Ro dri gues, que não jo gou no úl ti mo jo go
por con ta de pro ble mas mus cu la res. Por
ou tro la do, o téc ni co Es te vam So a res não
con ta rá com o za guei ro To mais, que foi
ex pul so con tra o Ma naus. Do Ama zo nas,
a de le ga ção foi di re to pa ra a Pa raí ba, on de
trei na até pró xi mo com pro mis so pe la Sé- 
rie C. (D.A)

São Luís, terça-feira, 6 de outubro de 2020
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Artista maranhense terá suas obras pintadas nas ruas de São Luís, exibidas em rede
nacional até a próxima sexta-feira no programa da apresentadora Fátima Bernardes

TELEVISÃO

Arte de Romildo Rocha é
destaque no “Encontro”
SAMARTONY MARTINS

O
s tra ços ar tís ti cos do ma ra- 
nhen se Ro mil do Ro cha se rá 
des ta que du ran te es ta se- 
ma na no ce ná rio pro gra ma 

“En con tro”, da Re de Glo bo, apre sen- 
ta do por Fá ti ma Ber nar des.

As obras que apre sen tam o co ti di a- 
no, a cul tu ra nor des ti na e ilus tra ções 
es pa lha das pe la ca pi tal ma ra nhen se 
po de rão ser vis tas até a pró xi ma sex- 
ta-fei ra du ran te a exi bi ção o pro gra- 
ma que vai ao ar to dos os di as às 11h. 
Ro mil do Ro cha, é de sig ner em pro je- 
ção no con tex to da ar te ur ba na na ci o- 
nal. Cria ilus tra ções di gi tais e com tin- 
ta acrí li ca, e faz mu rais.

O ar tis ta que faz um diá lo go de seu 
tra ba lho com a ar te po pu lar, a xi lo gra- 
vu ra e o cor del re ve lou que a ar te po- 
pu lar sem pre an dou ele.  E que her- 
dou mui to de tu do is so de sua mãe 
que era que bra dei ra de co co, e de meu 
pai que era va quei ro. Os dois tra ba- 
lha vam na ro ça.

Ro mil do Ro cha é ide a li za dor do 
pro je to so ci al Co res da Vi la, que le va 
ar te e as sis tên cia so ci al à pe ri fe ria da 
ilha.  O pro je to Co res da Vi la tam bém 
tem co lo ri do as pa re des e mu ros das 
re si dên ci as do bair ro da Vi la Em bra tel 
on de o ar tis ta nas ceu em São Luís. O 
Co res da Vi la, cri a do por Ro mil do em 
2018, tem co mo prin ci pal ob je ti vo, 
des per tar nas cri an ças a ima gi na ção e 
o sen so de per ten ci men to e iden ti fi-

Xi lo gra vu ra nas obras

OBRAS DE ROMILDO ROCHA  ESTAMPARÁ O CENÁRIO  DO PROGRAMA “ENCONTRO”

ca ção, usan do a ar te co mo uma fer ra- 
men ta de trans for ma ção.

Pa ra cri ar seus mu rais, o Ro mil do 
usa a in fluên cia da xi lo gra vu ra – uma 
téc ni ca an ti ga de im pres são atra vés 
de ma dei ra en ta lha da. Ela é mui to uti- 
li za da na li te ra tu ra de cor del, es ti lo 
ca rac te rís ti co do Nor des te que re tra ta 
a vi da do po vo. E é daí que o lu do vi- 
cen se cria su as ar tes. O ar tis ta afir mou 
que a mai or re fe rên cia do seu tra ço é o 
cor del, as xi lo gra fu ras em ma dei ra. E 
por meio dos tra ços des tas téc ni cas 
con se gue trans mi tir pa ra as pa re des e 
mu ros es sa lin gua gem trans for ma do-
os  em uma obra de ar te.

A ideia da xi lo gra vu ra em su as 
obras, sur gi ram de pois que o ar tis ta 
te ve as au las com o ar tis ta plás ti co 
Air ton Ma ri nho.” Atra vés de le per ce bi 
que de ve ria be ber na fon te da xi lo gra- 
vu ra pa ra eu con tar es sas his tó ri as da 
cul tu ra po pu lar”, dis se Ro mil do Ro- 
cha, res sal tan do que pin ta na rua por- 
que ama, e pa ra mos trar que a ar te 
mu dou a sua vi da e vai mu dar mui ta 
gen te.

Inspiração no cotidiano e
arte como transformação

ROMILDO ROCHA É IDEALIZADOR DO PROJETO “CORES DA VILA”

Ro mil do Ro cha ex pli cou que ti ra sua ins pi ra ção do
pró prio co ti di a no. Por is so, ele re pre sen ta, tan to nas
ilus tra ções quan to nos mu rais, ce nas co mo as ma ni fes- 
ta ções cul tu rais e pes so as do dia-a-dia.

Na mai o ria das en tre vis tas que con ce de à im pren sa
Ro mil do Ro cha faz ques tão de res sal tar que não tem
vin cu la ção par ti dá ria, mas a sua ar te não dei xa de ser
um ato po lí ti co. E que por meio de la, acre di ta que es tá
mu dan do a vi são e a vi da das cri an ças e de mo ra do res
da sua co mu ni da de. E que  is so na da mais é, do que po lí- 
ti ca. E que vo cê es tá trans for man do on de o Es ta do não
trans for ma. Ro mil do Ro cha ex pli cou que o Es ta do às ve- 
zes não cum pre com seu pa pel co mo de ve ria cum prir
nas re giões em si tu a ção de vul ne ra bi li da de, e que por
con ta dis so, é pre ci so as pes so as se uni rem e se or ga ni- 
za rem en quan to co mu ni da de pa ra rein vi di car a ga ran- 
tia de seus di re tos. 

O ar tis ta acres cen tou ain da que atu al men te  a ar te ur- 
ba na es tá sen do vis ta sob um ou tra óti ca, ou se ja, com
um olhar mui to in ter li ga do com a co mu ni da de. E por is- 
so es tá sen do va lo ri za da. E que o gra fi te ga nhou o res- 
pei to das pes so as que an tes o olha vam com co mo mar- 
gi nal, co mo uma ar te mar gi nal. Ex pli can do que ho je as
pes so as es tão ten do mais aces so à in for ma ção e por is so
a ar te de rua es tá ga nhan do mais es pa ço nos mu ros e
nas ga le ri as do mun do. (SM)

São Luís, terça-feira, 6 de outubro de 2020


