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00H34 ................ 0.8M

06H49 ................ 5.6M

12H53 ................ 1.0M

19H02 ................ 6.0M

Donaldo Trump saiu do hospital quando não deveria, ainda com dificul-
dade para respirar, mas se gabando de estar melhor do que 20 anos atrás. Um 
teatro político que estarreceu o planeta, com o gesto de retirar a máscara e se 
exibir de cara limpa para seus admiradores.

Trump sem cloroquina

EFEITO DA PANDEMIA

União Estável cresce 
52% no Maranhão

O Maranhão está entre as unidades da federação com maior destaque no aumento de uniões estáveis entre maio e agosto, 
com 50% de registro. Tema de repercussão para casais durante a pandemia, os Cartórios de Notas de todo o país registraram 

um aumento de 32% nas formalizações de uniões estáveis no período.   PÁGINA 9

Em crise, Moto 
mantém o time 

contra Sinop-MT

Sampaio sem medo de pegar o Cruzeiro

TCU afirma que 
prejuízos foram de 

R$ 60 milhões

CORONAVÍRUS

TIRA DÚVIDA 
Dívidas acabam 
após cinco anos 

ou não?

Trump e Johnson 
têm semelhanças 
durante doença

PÁGINA 5

PÁGINA 9

ELEIÇÕES 2020
Você sabe quais 

são as funções de 
um prefeito e um 

vice-prefeito?
Representante máximo do Poder 
Executivo municipal, é ele quem 

comanda a administração da 
cidade e é o responsável pela 
gestão dos serviços públicos 

como educação, saúde, 
transporte e limpeza pública, 

entre outros. PÁGINA  2

Os reforços contratados pelo 
Papão ainda não têm data certa 
para estrear na Série D. Ferron, 
Emerson Santos, Júnior Lemos, 
Andersom Dim e Walace Lima 

estão descartados de participação 
no jogo de amanhã, contra o 

Sinop-MT. PÁGINA 11

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

PÁGINA 11

AUXÍLIO 
INDEVIDO Série "Cabloco de 

Pena" chega aos 
episódios finais
A Série de vídeos “Caboclo 
de Pena: Os Protagonistas” 

dá continuidade ao trabalho 
iniciado com o documentário 

Caboclo de Pena (2019), 
produzido pelo Centro Cultural 
Vale Maranhão, que reuniu 29 

caboclos e caboclas atuantes em 
diversos batalhões da Ilha de São 

Luís e de Icatus. PÁGINA 12

PÁGINA 10

Não é apenas sobre estética, há 
riscos escondidos nas varizes 

Agente penitenciário é preso
em operação da Polícia Civil

A Senarc deflagrou a operação Hémera, em vários bairros de São Luís, onde 
cumpriu nove mandados de prisão preventiva, 13 mandados de brusca e 

apreensão, além de realizar duas prisões em flagrante. PÁGINA 9

Marcas grossas, aparentes, tortuosas e salientes. Essas são algumas 
das características resultantes do dilatamento de veias nas pernas, alte-

rações mais conhecidas pelo nome genérico de varizes. PÁGINA 7

Senac oferece 3.700 vagas em cursos gratuitos em oito municípios
PÁGINA 10
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Indicado por Bolsonaro ao STF, o desembargador começou a conversar com senadores
para garantir o apoio necessário na sabatina e na votação no Senado

Apa dri nha men to

La va-Ja to e pri são em se gun da ins -
tân cia

Ava li a ção

 

NOVO MINISTRO

Kaio Nunes discute
temas com senadores

C
om a sa ba ti na mar ca da pa ra
o pró xi mo dia 21, o de sem- 
bar ga dor Kas sio Nu nes Mar- 
ques co me çou a bus car

apoio do Se na do pa ra ser apro va do à
va ga no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF). O ma gis tra do co me çou as con- 
ver sas nes ta ter ça-fei ra (6), com o in- 
tui to de se apro xi mar dos se na do res,
apre sen tar sua for ma ção, di ri mir dú- 
vi das so bre a in di ca ção e es cla re cer
seu en ten di men to so bre te mas po lê- 
mi cos co mo La va-Ja to, pri são em se- 
gun da ins tân cia e pre ser va ção am bi- 
en tal.

Kas sio Mar ques es te ve no ga bi ne te
do lí der do go ver no no Con gres so, se- 
na dor Edu ar do Go mes (MDB-TO), na
se gun da-fei ra (5) e co me çou o “cor po
a cor po” com os par la men ta res lo go
na ma nhã des ta ter ça-fei ra. Ele par ti- 
ci pou de uma con fe rên cia com in te- 
gran tes e con vi da dos do Blo co Par la- 
men tar Van guar da, que agre ga os se- 
na do res de PL, PSC e DEM. O de sem- 
bar ga dor se co lo cou à dis po si ção pa ra
con ti nu ar com as “pré-sa ba ti nas”,
tan to que já tem con ver sas mar ca das
com ou tros se na do res.

Quem par ti ci pou do en con tro, con- 
tu do, dis se que Mar ques já foi ques ti- 
o na do so bre al guns te mas po lê mi cos.

Na con ver sa com se na do res, Kas sio
Mar ques fez ques tão de des ta car sua
for ma ção e ex pe ri ên cia pro fis si o nal.
Po rém, o de sem bar ga dor não es ca- 
pou das per gun tas so bre a re la ção
com o pre si den te Jair Bol so na ro, com

o PT e com os pos sí veis pa dri nhos.
Mar ques dis se que co nhe ceu Bol- 

so na ro há cer ca de dois anos, no Con- 
gres so Na ci o nal, mas não tem uma re- 
la ção pró xi ma com o pre si den te. Ad- 
mi tiu que até ele foi sur pre en di do
com a in di ca ção ao STF, pois ha via
pro cu ra do o pre si den te re cen te men te
pa ra ten tar uma in di ca ção ao Su pe ri- 
or Tri bu nal de Jus ti ça (STJ).

Ele tam bém ne gou vín cu los com o
PT e com a ex-pre si den te Dil ma Rous- 
seff, que o no me ou no Tri bu nal Re gi o- 
nal Fe de ral da 1ª Re gião (TRF-1). O
de sem bar ga dor afir mou que, as sim
co mo ocor reu des ta vez, foi no me a do
pe la pe tis ta por con ta do es for ço e do
tra ba lho pes so al.

Pe lo per fil ga ran tis ta, Kas sio Mar- 
ques tem pre o cu pa do a ala la va ja tis ta
do Se na do. Por is so, foi ques ti o na do
so bre o apoio à for ça-ta re fa e à pri são
em se gun da ins tân cia. Aca bou res- 
pon den do o que es se gru po de par la- 
men ta res gos ta ria de ou vir, se gun do
fon tes que par ti ci pa ram da reu nião.

So bre a pri são em se gun da ins tân- 
cia, dis se que a ques tão pre ci sa ter
“fun da men ta ção” e que “ca da ca so é
um ca so”. Des ta cou, por sua vez, que
vai se guir o que o Par la men to de ci dir
so bre o as sun to. “Ele aca bou mos- 
tran do o res pei to com o Con gres so, na
re la ção com o Ju di ciá rio. Dis se que
ca da ca so é um ca so, mas que a de ci- 
são é do Con gres so e que vai aca tar”,
dis se um par la men tar.

Já quan do foi ques ti o na do so bre a
La va-Ja to, Mar ques não ci tou di re ta- 
men te a ope ra ção e dis se que era pre- 
ci so ter cui da do com ex ces sos. Po rém,
as se gu rou que era in con ce bí vel achar
que um bra si lei ro é con tra o com ba te
à cor rup ção. Con cluiu, en tão, que
atu a ria no en fren ta men to à cor rup- 
ção, mas com cau te la pa ra evi tar abu- 
sos.

Pa ra os par la men ta res que par ti ci- 
pa ram da con ver sa, Kas sio Mar ques
re ve lou um per fil tran qui lo, co e ren te
com sua for ma ção e in de pen den te de
po si ções po lí ti cas. O de sem bar ga dor
agra dou aos par la men ta res, até os
que vi am sua in di ca ção com mais re- 
ceio. Por is so, mes mo os mais crí ti cos
já di zem que o pri mei ro in di ca do de
Bol so na ro pa ra o STF de ve ser apro va-
do com cer ta fa ci li da de.

Ain da as sim, Mar ques vai con ti nu-
ar con ver san do com ou tros se na do res
pa ra re for çar o apoio à sua in di ca ção.
Mem bros do Mu da Se na do, gru po in- 
de pen den te que tem ques ti o na do o
per fil ga ran tis ta do de sem bar ga dor,
por exem plo, já pen sam em so li ci tar
uma au di ên cia com ele. Di zem que a
sa ba ti na do pró xi mo dia 21 pro me te
ser du ra, tan to por con ta dos ques ti o-
na men tos so bre a La va-Ja to e a pri são
após se gun da ins tân cia, quan to por
con ta de ou tra dú vi da que não foi es- 
cla re ci da nes ta ter ça-fei ra: o en ten di- 
men to de Mar ques a res pei to da pos- 
si bi li da de de re e lei ção às pre si dên ci as
da Câ ma ra e do Se na do.

ELEIÇÕES

TRE comemora apoio do exercíto

24º E 50º BIS TEM  AJUDADO NO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE EPIS ÀS 105 ZONAS ELEITORAIS DO MARANHÃO

Sem o apoio do Exér ci to Bra si lei ro
pa ra a ar ma ze na gem e dis tri bui ção
dos equi pa men tos de pro te ção in di vi- 
du al do a dos ao Tri bu nal Re gi o nal
Elei to ral pa ra se rem usa dos du ran te
as elei ções 2020 por ser vi do res, me sá- 
ri os e co la bo ra do res, o ór gão não te ria
es pa ço nem lo gís ti ca pró pria dis po ní- 
vel pa ra a ati vi da de.

Nes ta ter ça, 6 de ou tu bro, o pre si- 
den te do TRE-MA, de sem bar ga dor
Tyrone Sil va, e o di re tor-ge ral Gus ta vo
Vi las Bo as, es ti ve ram na se de do 24º
Ba ta lhão de In fan ta ria de Sel va pa ra
acom pa nhar o des car re ga men to da 4ª
e úl ti ma car re ta com EPIs, on de apro- 
vei ta ram pa ra agra de cer ao co man- 
dan te Sou sa Fi lho pe lo apoio do 24º e
50º BIS (que fi ca rá res pon sá vel pe la
dis tri bui ção pe lo sul do es ta do).

“Sem dú vi das, es te apoio do Exér ci- 
to es tá sen do fun da men tal pa ra o su- 

É

ces so da elei ção. É uma co la bo ra ção
va lo ro sa pa ra a de mo cra cia”, re gis- 
trou o pre si den te.

Es ta vam pre vis tas 6 car re tas com
69 to ne la das de EPIs, no en tan to, em
ape nas 4 foi pos sí vel car re gar to do o
ma te ri al. Nes ta 4ª car re ta che ga ram
12.061 uni da des de ál co ol em gel de
200g; 1.140 de ál co ol em gel de 400g;
2.868 de ál co ol em gel de 500 ml;
65.750 pro te to res fa ci ais; 15.719 pôs- 
te res A3; 12.280 pôs te res me din do
54×74; e 65.180 ade si vos.

Já pa ra a pró xi ma

quin ta, 8 de ou tu bro,

TRE e 24º BIS tra ba lham

jun tos pa ra li be ra rem 3

ca mi nhões com EPIs

pa ra al gu mas zo nas do

es ta do.

Atu am no des car re ga men to, ar ma- 
ze na gem e dis tri bui ção ter cei ri za dos
das se ções de Al mo xa ri fa do, Pa trimô- 
nio e Ur nas do TRE, além de ho mens
de am bos os ba ta lhões ci ta dos.

A co or de na ção da ati vi da de é da
Se cre ta ria de Ad mi nis tra ção e Fi nan- 
ças, atra vés da co or de na ção de Ser vi- 
ços Ge rais e das se ções de Al mo xa ri fa- 
do, Pa trimô nio e Ma nu ten ção Pre di al.

Edu ca ção e saú de

Se gu ran ça

Trans por te

Ver ba

On de gas tar

Can di da tu ra

Elei ções

Vi ce-pre fei to

En ten da o que fa zem
os pre fei tos

Em 2020, qua se 148 mi lhões de elei to res es tão ap tos a
ir às ur nas em no vem bro pa ra es co lher pre fei tos e ve re a- 
do res. Mas vo cê sa be o que faz um pre fei to? Re pre sen- 
tan te má xi mo do Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal, é ele quem
co man da a ad mi nis tra ção da ci da de e é o res pon sá vel
pe la ges tão dos ser vi ços pú bli cos do mu ni cí pio co mo
edu ca ção, saú de, trans por te e lim pe za pú bli ca, en tre
ou tros.

Mui tas des sas po lí ti cas são exe cu ta das em par ce ria
com o go ver no do es ta do e com o fe de ral, por is so são
fre quen tes as dú vi das so bre a res pon sa bi li da de dos pre- 
fei tos , es pe ci al men te em áre as co mo saú de, edu ca ção,
as sis tên cia so ci al, sa ne a men to. Tam bém en tram nes sa
lis ta te mas co mo mo bi li da de ur ba na e se gu ran ça pú bli- 
ca, que ca da vez mais têm des ta que nas cam pa nhas
elei to rais dos mu ni cí pi os.

Às pre fei tu ras ca be es sen ci al men te cui dar de pro gra- 
mas de as sis tên cia so ci al, da lim pe za das ru as, co le ta de
li xo, do trans por te pú bli co, as sim co mo de ba ter e de fi- 
nir, em con jun to com a Câ ma ra de Ve re a do res, o zo ne a- 
men to ur ba no da ci da de. Even tu al men te, a de pen der
do in te res se, os mu ni cí pi os po dem as su mir os ser vi ços
de abas te ci men to de água e co le ta e tra ta men to de es go- 
to.

No ca so da edu ca ção, a res pon sa bi li da de dos mu ni cí- 
pi os se dá na ga ran tia da edu ca ção in fan til e do en si no
fun da men tal. Na saú de, as pre fei tu ras pre ci sam ga ran tir
os ser vi ços de aten ção bá si ca. Os pre fei tos tam bém cri- 
am po lí ti cas de saú de e co la bo ram com a ado ção das
po lí ti cas na ci o nais e es ta du ais, apli can do re cur sos pró- 
pri os (mí ni mo de 15% de sua re cei ta) e os re pas sa dos
pe la União e pe lo es ta do.

É co mum os can di da tos pro me te rem, na cam pa nha,
in ves ti men tos em se gu ran ça pú bli ca. Nes se pon to, no
en tan to, a in cum bên cia do pre fei to se li mi ta à cri a ção
da guar da mu ni ci pal. Ele tam bém de ve ado tar ações
pre ven ti vas, co mo ga ran tir boa ilu mi na ção pú bli ca.
Mas a pro te ção di re ta do ci da dão ca be às po lí ci as Mi li tar
e Ci vil, que são su bor di na das aos go ver na do res.

Ou tro te ma co mum en tre os can di da tos é a me lho ria
do trans por te pú bli co. O pre fei to é res pon sá vel por ga- 
ran tir trans por te co le ti vo de qua li da de ao ci da dão. No
en tan to, quan do es se trans por te li ga mu ni cí pi os di fe- 
ren tes, a com pe tên cia pas sa a ser do go ver na dor. Pa vi- 
men tar ru as e pre ser var e cons truir es pa ços pú bli cos,
co mo pra ças e par ques, são ou tras atri bui ções dos pre- 
fei tos.

Pa ra cum prir es sa lis ta de res pon sa bi li da des, as pre- 
fei tu ras ob têm su as ver bas prin ci pal men te por meio do
Im pos to Pre di al e Ter ri to ri al Ur ba no (IP TU) e do Im pos- 
to So bre Ser vi ços (ISS). Os go ver nos do es ta do e fe de ral
tam bém fa zem re pas ses pa ra com ple men tar os co fres
mu ni ci pais. Em ge ral, a aju da dos go ver nos es ta du al e
fe de ral ocor re por meio de re pas ses de ver bas, con vê ni- 
os e au xí li os de to da na tu re za pa ra a re a li za ção de obras
e a im plan ta ção de pro gra mas so ci ais.

De ci dir on de vai ser apli ca do o di nhei ro ar re ca da do é
uma ta re fa do pre fei to, que pre ci sa ser apro va da pe la
Câ ma ra de Ve re a do res. A po pu la ção de ve fis ca li zar o tra- 
ba lho do pre fei to e, sem pre que sus pei tar de ir re gu la ri- 
da des, de ve en ca mi nhar de nún cia ao Mi nis té rio Pú bli- 
co ou à Câ ma ra Mu ni ci pal.

Po dem con cor rer à va ga de pre fei to ci da dãos mai o res
de 21 anos que te nham do mi cí lio elei to ral na ci da de por
no mí ni mo seis me ses, con ta dos até a da ta da elei ção. O
in te res sa do pre ci sa se fi li ar a um par ti do po lí ti co, ter na- 
ci o na li da de bra si lei ra, ser al fa be ti za do, es tar em dia
com a Jus ti ça Elei to ral e, pa ra ho mens, apre sen tar cer ti- 
fi ca do de re ser vis ta.

Pa ra ser elei to já no pri mei ro tur no, o can di da to a es se
pos to pre ci sa al can çar a mai o ria ab so lu ta dos vo tos vá li- 
dos, ou se ja, mais de 50% na pri mei ra elei ção. Se no pri- 
mei ro tur no ne nhum can di da to atin gir es se li mi te mí ni- 
mo de vo tos, uma no va vo ta ção – o se gun do tur no – de- 
ve rá ser fei to en tre os dois can di da tos mais vo ta dos. Na
even tu a li da de de um se gun do tur no, os can di da tos já
der ro ta dos po dem ou não ma ni fes tar apoio a um dos
can di da tos que ain da es tá no plei to, fa to que cer ta men- 
te po de in flu en ci ar no elei to ra do, tor nan do-se as sim fa- 
tor de ci si vo em mui tas elei ções.

Ao vi ce-pre fei to ca be au xi li ar nas de man das do pre- 
fei to, se ja no ge ren ci a men to, de fi nin do di re tri zes, ou re- 
pre sen tan do-o em even tos, por exem plo. É mui to co- 
mum que o pre fei to pre ci se se au sen tar pa ra cum prir al- 
guns com pro mis sos fo ra do mu ni cí pio. Quan do is so
acon te ce, é atri buí do ao vi ce-pre fei to as res pon sa bi li da- 
des do Exe cu ti vo mu ni ci pal.

Em al gu mas oca siões em que o pre fei to es ti ver im pe- 
di do ou afas ta do e seu vi ce, por qual quer mo ti vo, não
pu der as su mir, as de man das des ses po lí ti cos pas sam a
fi car sob a tu te la do par la men tar, no ca so ve re a dor, que
es ti ver co mo pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal.

São Luís, quarta-feira, 7 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Como uma forma de fazer uma frente em busca da valorização dos trabalhadores,
Partido Comunista Brasileiro e PSOL, firmam apoio para as eleições da Capital

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES 2020

PSOL recebe apoio
do PCB em São Luís

O
Par ti do Co mu nis ta Bra si lei- 
ro (PCB), em São Luís, de- 
cla rou apoio às can di da tu- 
ras a ve re a do res do Par ti do

So ci a lis mo e Li ber da de (PSOL) e ao
can di da to a pre fei to Fran klin Dou- 
glas. Em reu nião que acon te ceu na
tar de de on tem (6), no So lar da Ter ra,
Cen tro, on de os re pre sen tan tes das
agre mi a ções ofi ci a li zam o apoio en tre
os dois par ti dos de es quer da. Pa ra
mui tos a união de for ça en tre as du as
le gen das, é mais um si nal de que as
elei ções de 2020 pa ra pre fei to de São
Luís te rão um di fe ren ci al com re la ção
as ou tras que já ocor re ram em anos
an te ri o res pa ra a es co lha do re pre sen- 
tan te do exe cu ti vo mu ni ci pal.

Ain da que com par ti lhem idei as ca- 
rá ter ide o ló gi co de es quer da, PCB e
PSOL se dis tan ci am em pon tos prá ti- 
cos e es tru tu ran tes, mas, se gun do
Fran klin Dou glas, can di da to à pre fei- 
to pe lo PSOL é im por tan te as le gen das
es ta rem ir ma na das nes te mo men to
pa ra en fren tar as ten ta ti vas de re tro- 
ces so do mo vi men to de mo crá ti co
que o país atra ves sa. “O apoio do PCB
con so li da a re la ção que te mos cons- 
truí do. Es tão com Bou los em São Pau- 
lo, com Au rea em Be lo Ho ri zon te, com
Ro se no em For ta le za, e co nos co aqui.
Evi dên cia que so mos uma can di da tu- 
ra sus ten ta da por dois par ti dos de es- 
quer da co e ren tes: de nun ci a mos o
gol pe de 2016, lu ta mos pe la de mo cra- 
cia con tra Bol so na ro e não con ci li a- 
mos nem com fas cis mo nem com par- 

ti dos que apoi a ram a re for ma da pre- 
vi dên cia ou não que ri am o au xí lio
emer gen ci al de 600 re ais. En fim, uma
re la ção pro gra má ti ca e de co e rên cia
que me aju da rá a ir ao se gun do tur- 
no”, res sal tou Fran klin Dou glas.

O PCB es tá ali nha do aos mo vi men- 
tos po pu la res que lu tam por mo ra dia,
es ta ti za ção dos ser vi ços de trans por te
pú bli co, re for ma agrá ria, uni ver sa li- 
za ção do sa ne a men to bá si co e so be- 
ra nia po pu lar. Tam bém lu ta con tra a
pri va ti za ção das es ta tais, da saú de, da
edu ca ção e da água.

Por meio de no ta ofi ci al, o PCB jus- 
ti fi cou o apoio a Fran klin Dou glas da
se guin te ma nei ra: “Na con jun tu ra
atu al pa ra re ver ter o do mí nio do gran- 
de ca pi tal é pre ci so se guir lu tan do
con tra o ne o li be ra lis mo, cu jas me di- 
das, fo ram ini ci a das por Fer nan do
Hen ri que Car do so, re to ma das por Te- 
mer e apro fun da das por Bol so na- 
ro/Mou rão/Gue des.

Es ta po lí ti ca ne o li be ral só ser ve pa- 
ra au men tar o de sem pre go, des man- 
te lar os ser vi ços pú bli cos, des truir di- 
rei tos his tó ri cos e pi o rar a vi da das
pes so as, con cen tran do ain da mais a
ri que za nas mãos dos ban quei ros, do
agro ne gó cio e das gran des em pre sas
pri va das na ci o nais e es tran gei ras”, diz
um tre cho da no ta.

Ain da de acor do com o do cu men to
que foi en vi a do à im pren sa, os di ri- 
gen tes do PCB afir ma ram que as du as
le gen das “tem a ta re fa de uni fi car os
tra ba lha do res, ser par te dos mo vi- 

men tos po pu la res que lu tam por mo- 
ra dia, es ta ti za ção dos ser vi ços de
trans por te pú bli co, re for ma agrá ria,
uni ver sa li za ção do sa ne a men to bá si- 
co, so be ra nia po pu lar, con tra a pri va- 
ti za ção de nos sas em pre sas es tra té gi- 
cas, por ga ran tia de tra ba lho pa ra to- 
dos com sa lá rio dig no, por li ber da des
de mo crá ti cas. Lu ta re mos fir me men te
con tra a pri va ti za ção das es ta tais, da
saú de, da edu ca ção e da água”, res sal- 
ta ram os di ri gen tes do par ti do co mu- 
nis ta.

Na no ta ain da, o PCB pre ten de or- 
ga ni zar a con tra o fen si va da clas se tra- 
ba lha do ra no ca mi nho da cons tru ção
do po der po pu lar, ru mo ao so ci a lis-
mo. “O po der po pu lar é o po vo or ga ni- 
za do em seus lo cais de tra ba lho, lo cais
de es tu do, lo cais de mo ra dia e lo cais
de di ver são, ten do co mo ob je ti vo
rom per com a re la ção ca pi ta lis ta, lu- 
tan do pe la ga ran tia de tra ba lho pa ra
to dos, es ta ti za ção dos se to res es tra té- 
gi cos da eco no mia, de fen der mo ra dia
dig na, trans por te pú bli co, sa ne a men-
to bá si co, edu ca ção e saú de pú bli ca e
gra tui ta de qua li da de”.

A no ta fi na li za afir man do que “o
pro ces so elei to ral bur guês não é o
úni co es pa ço pa ra a lu ta de clas se,
nem tão pou co o mais im por tan te pa- 
ra nós. São com es tes pro pó si tos que
de fen de mos uma fren te úni ca dos tra-
ba lha do res, on de, nes tas elei ções de
2020 na ca pi tal São Luís, apoi a re mos
can di da tu ras a ve re a do res do PSOL e
o can di da to a pre fei to Fran klin Dou- 
glas”, res sal ta o par ti do em apoio ao
PSOL.

EDUCAÇÃO

Camarão indicado para o Fórum Nacional 

UM ESPAÇO   IMPORTANTE PARA DEBATER A EDUCAÇÃO BRASILEIRA, QUE DEVE SER DISCUTIDA CONSTANTEMENTE  DISSE CAMARÃO

O Se cre tá rio de Es ta do da Edu ca- 
ção do Ma ra nhão, Fe li pe Ca ma rão, foi
in di ca do pe lo Con se lho Na ci o nal de
Se cre tá ri os de Edu ca ção (Con sed),
pa ra com por o Fó rum Na ci o nal de
Edu ca ção (FNE) co mo mem bro ti tu- 
lar. Cri a do des de 2010, o Fó rum é um
im por tan te es pa ço de diá lo go e ar ti- 
cu la ção en tre so ci e da de ci vil, en ti da- 
des di ver sas e po der pú bli co, acer ca
da po lí ti ca na ci o nal de edu ca ção.

O se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão des ta- 
ca que re ce beu a in di ca ção com mui ta
ale gria, pa ra com por a en ti da de. “Foi
com imen sa res pon sa bi li da de que re- 
ce bi mi nha in di ca ção, co mo mem bro
ti tu lar, re pre sen tan do Con se lho Na ci- 
o nal de Se cre tá ri os de Edu ca ção, pa ra
com po si ção do Fó rum Na ci o nal de

Edu ca ção. Um es pa ço mui to im por- 
tan te pa ra de ba ter a edu ca ção bra si- 
lei ra, que de ve ser dis cu ti da cons tan- 
te men te, prin ci pal men te em tem pos
tão di fí ceis co mo o que atra ves sa- 
mos”, de cla rou.

A pre si den te do Con sed, Ce ci lia
Mot ta, res sal ta a es co lha do con se lho.
“O se cre tá rio Fe li pe sem pre par ti ci- 
pou ati va men te das prin ci pais dis cus- 
sões do Con sed. Ele tem po si ções
mui to cla ras em de fe sa de uma edu- 
ca ção com equi da de, que va lo ri za o
pro fes sor e se pre o cu pa com o que re- 
al men te é im por tan te no pro ces so de
en si no e apren di za gem. Por tan to, é
um no me que re pre sen ta bem aqui lo
que o co le ti vo de se cre tá ri os acre di ta
e vai agre gar mui to às dis cus sões no

Fó rum Na ci o nal”, re for çou.
São fi na li da des do FNE par ti ci par

do pro ces so de con cep ção, im ple- 
men ta ção e ava li a ção da Po lí ti ca Na- 
ci o nal de Edu ca ção; mo ni to rar e ava- 
li ar a im ple men ta ção do Pla no Na ci o- 
nal de Edu ca ção; in cen ti var os Es ta- 
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os
a cons ti tuí rem seus Fó runs Per ma-
nen tes de Edu ca ção e ofe re cer su por- 
te téc ni co pa ra que es tes co or de nem
as Con fe rên ci as Mu ni ci pais, Dis tri tal
e Es ta du ais de Edu ca ção, efe ti vem o
acom pa nha men to da exe cu ção do
PNE e dos seus pla nos de ce nais de
edu ca ção; além de acom pa nhar, jun- 
to ao Con gres so Na ci o nal, a tra mi ta- 
ção de pro je tos le gis la ti vos re fe ren tes
à Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção.
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Des cul pa

Fus ti gan do

A ver da de

“Agro ne gó cio tam bém é ví ti ma”

En con tro de gi gan tes

Po si ção con for tá vel

Trump sem clo ro qui na
Es tá pro va do que o ho mem, pre si den te da na ção

mais po de ro sa do mun do, não é in ven cí vel no que con- 
cer ne à co vid-19. Do nal do Trump saiu do hos pi tal quan- 
do não de ve ria, ain da com di fi cul da de pa ra res pi rar,
mas se ga ban do de es tar me lhor do que 20 anos atrás.
Um te a tro po lí ti co que es tar re ceu o pla ne ta, com o ges to
de re ti rar a más ca ra e se exi bir de ca ra lim pa pa ra seus
ad mi ra do res. As pes qui sas pós a in ter na ção de Trump já
dão 16 pon tos de van ta gem pa ra o can di da to do Par ti do
De mo cra ta Joe Bi den.

Ao re la xar o co ro na ví rus, o che fe do go ver no ame ri ca- 
no não se deu con ta de que seu país já per deu 210 mil vi- 
das pa ra a do en ça e in fec tou 7,5 mi lhões de pes so as. Po- 
rém, o de ses pe ro pa ra man ter-se no car go por mais qua- 
tro anos pa re ce não ter li mi tes. Ao che gar à Ca sa Bran ca
na noi te de se gun da-fei ra, Trump apa ren tou, di an te de
to dos os ca nais de TV aber tos, sem dei xar de ex por di fi- 
cul da des pa ra res pi rar. As ce nas, trans mi ti das ao vi vo,
vi ra li za ram ime di a ta men te. Ao gra var um ví deo so bre
seu es ta do, a sen sa ção foi a mes ma.

Lo go que o he li cóp te ro pre si den ci al dei xou o Cen tro
Mé di co Na ci o nal Wal ter Re ed, em Bethes da, Maryland,
e pou sou no Jar dim Sul da Ca sa Bran ca, Trump su biu al- 
gu mas es ca das, ti rou sua más ca ra de pro te ção e ace nou
pa ra re pór te res e câ me ras que es ta vam ao vi vo nos três
mai o res ca nais da te le vi são aber ta dos EUA. Em uma en- 
tre vis ta pa ra a BBC, a mé di ca Zoe Nor ris ana li sou as
ima gens de Trump. “Ele cla ra men te apa ren ta ter pro ble- 
mas com a res pi ra ção. Es se não é um ho mem que es tá
me lhor”, afir mou. Em re por ta gem do jor nal O Glo bo, a
mé di ca de ta lhou a opi nião de quem sa be do que es tá fa- 
lan do: “Quan do uma pes soa tem di fi cul da des de res pi- 
rar, usa os mús cu los ex tras ao re dor da cai xa to rá ci ca, do
pes co ço, nas cos tas. Em um mo men to, ele abre a bo ca
pa ra ten tar man ter os pul mões um pou co mais in fla dos
que o nor mal”, con cluiu a es pe ci a lis ta. Mas a po lí ti ca é
as sim. En quan to con tá gi os têm al ta nos EUA, Trump se- 
gue sen do Trump, na saú de e na do en ça. Im pre vi sí vel e
ex cên tri co. Mas fa lhou ao não to mar a ben di ta clo ro qui- 
na. Pre fe riu o ex pe ri men to Rem de si vir, ao pre ço “ca ma- 
ra da” de 1.500 mil dó la res a do se.

A Glo bo pe diu des cul pas a Ma ju Cou ti nho de pois de
co lo car no Fan tás ti co, do min go, re por ta gem com o em- 
pre sá rio Ro dri go Bran co, que a ofen deu com ra cis mo.
Em mar ço, ele dis se que a jor na lis ta “só es tá lá (no Jor nal
Ho je) por cau sa da cor”.

No Twit ter, Flá vio Di no vol tou a fus ti gar o pre si den te
Jair Bol so na ro. Ele dis se que Bol so na ro cau sa pre juí zos
ao País “nas ten ta ti vas de ali an ças com se to res da eli te e
do Ju di ciá rio, pa ra man ter o mí ni mo de go ver na bi li da- 
de”.

Pa ra o go ver na dor do PC doB, as úni cas coi sas em Bol- 
so na ro que não são fal sas: “O ape go ao po der, seu e dos
fi lhos, e a de vo ção à di ta du ra. São con ve ni ên ci as pes so- 
ais que de fi nem se ele abra ça ou des pre za o STF, o mer- 
ca do, a mí dia, o Con gres so, o Cen trão, os evan gé li cos”.

 

Opi nião ge ral dos em pre sá ri os e li de ran ças do se tor do
agro ne gó cio so bre o des mon te do sis te ma de pre ser va ção
am bi en tal do Bra sil.

 
Pre si den te do PC doB Ma ra nhão, o de pu ta do fe- 

de ral Már cio Jerry dis se que, ape sar do can di- 
da to de seu par ti do, Ru bens Jú ni or ter pe ga do
a convid19, a cam pa nha “se gui rá avan çan do

nas ru as e nas re des”.
 

Ao pro gra ma Band En tre vis ta (no sá ba do
18h50), o can di da to do PRTB à pre fei tu ra de
São Luís, Síl vio Antô nio dis se que se for elei to
vai go ver nar com Bol so na ro e ig no rar o go ver- 

no Flá vio Di no. Vai pre ci sar cor rer mui to. Ain da
nem pon tua nas pes qui sas.

 
Ao me nos qua tro se na do res da ban ca da ru ra- 

lis ta, e re ti ram apoio à cri a ção da CPI pa ra in- 
ves ti gar quei ma das e des mon te am bi en tal,
apre sen ta da pe la se na do ra Eli zi a ne Ga ma.

Ain da as sim, a pro pos ta tem 28 as si na tu ras, uma a
mais do exi gi do.

A cam pa nha mu ni ci pal no in te ri or ma ra nhen se mar- 
ca o con fron to en tre qua tro pos tu lan tes do go ver no do
Ma ra nhão em 2022: o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão,
os se na do res Ro ber to Ro cha (PSDB) e We ver ton Ro cha
(PDT), e os de pu ta dos Othe li no Ne to (PC doB) e Jo si mar
do Ma ra nhão zi nho (PL).

Car los Bran dão, em po si ção pri vi le gi a da, se rá go ver- 
na dor no mo men to em que Flá vio Di no de ci dir dei xar o
car go pa ra dis pu tar ou tra elei ção. Ele ain da não de fi niu
por on de co me çar, mas se apre sen ta co mo um no me in- 
te res sa do na dis pu ta pre si den ci al.

São Luís, quarta-feira, 7 de outubro de 2020

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

Responsabilidade é a ordem

Ima gi ne mos que um

bra si lei ro es ti ves se

du ran te no ve me ses

iso la do em lu gar sem

aces so a jor nal, rá dio,

te vê, in ter net e pes so as

em si tu a ção di fe ren te da

de le.

 No fe ri a dão do Dia da Pá tria, ele
aban do na a re clu são e de sem bar ca no
Rio de Ja nei ro. Além do be lo ce ná rio
da na tu re za ba nha do por um Sol ra di- 
an te, vê a pai sa gem hu ma na que sem- 
pre viu.

Adul tos e cri an ças con ges ti o nam a
areia da praia, en chem os cal ça dões,
ocu pam as me sas das bar ra cas, lo tam

ba res e res tau ran tes. Am bu lan tes exi- 
bem mer ca do ri as que atra em os pas- 
san tes, in te res sa dos na com pra des te
ou da que le pro du to. Ven de do res de
be bi das, pi co lés e gu lo sei mas cir cu- 
lam com de sen vol tu ra en tre os ba- 
nhis tas.

Por des co nhe cer a tra gé dia de
2020, o até en tão re clu so bra si lei ro vê
o nor mal pré-pan de mia. O nor mal
ho je, po rém, é o no vo nor mal — pon- 
te que per mi ti rá a pas sa gem até o re- 
tor no aos anos que an te ce de ram a cri- 
se sa ni tá ria com a qual os cin co con ti- 
nen tes con vi vem sem dis por de va ci- 
na ou de me di ca men to efi caz.

Em ja nei ro, a Chi na anun ci ou a
des co ber ta do no vo co ro na ví rus, que,
em ve lo ci da de iné di ta na his tó ria das
pan de mi as, es pa lhou-se mun do afo- 
ra. Da Ásia che gou à Eu ro pa e, de lá, à
Amé ri ca. O sal do: mais de 1 mi lhão de
mor tos e qua se 34 mil in fec ta dos no
mun do. No Bra sil, a per da de vi das se
apro xi ma de 145 mil e o nú me ro de in- 
fec ta dos bei ra 4,5 mi lhões.

Go ver nos, ci en tis tas, or ga ni za ções
in ter na ci o nais, apa nha dos de sur pre- 

sa, ti ve ram de en fren tar o de sa fio às
es cu ras. Bus ca ram — e bus cam — res-
pos tas ca pa zes de pro te ger as pes so- 
as. Des co ber tas ti das co mo cor re tas
ho je mos tram-se er ra das ou in su fi ci-
en tes ama nhã.

As me di das que mos tra ram efi cá cia
até ago ra são três: man ter o dis tan ci a- 
men to so ci al, hi gi e ni zar as mãos e
usar más ca ras. Gra ças a elas, evi tou-
se tra gé dia mai or, cu jo clí max se ria o
co lap so da re de hos pi ta lar e a per da
evi tá vel de vi das. Lon ge es tá, po rém,
de sig ni fi car re la xa men to de cui da- 
dos.

A ne ces sá ria aber tu ra da eco no mia
e de es pa ços pú bli cos exi ge res pon sa-
bi li da de, cons ci ên cia e co la bo ra ção. A
che ga da da pri ma ve ra, com di as mais
lon gos e tem pe ra tu ra agra dá vel, pa re-
ce em pur rar adul tos e cri an ças pa ra a
rua. O mes mo ocor reu nos Es ta dos
Uni dos. De pois de me ses de es ta bi li- 
da de e ci fras bai xas, os ca sos de co ro-
na ví rus vol ta ram a cres cer. É a se gun- 
da on da, que pre ci sa mos evi tar. A or- 
dem: com pro mis so e res pon sa bi li da-
de.

O PIB nos tempos da covid-19

O Pro du to In ter no Bru to

(PIB) é a me di da mais

co mu men te usa da pa ra

a ava li a ção da pro du ção

e da ren da dos paí ses. 

Mais do que is so, sua ba se per ca pi- 
ta é a prin ci pal proxy do ní vel de vi da
da po pu la ção de vi do à cor re la ção
com va riá veis tais co mo ex pec ta ti va
de vi da, mor ta li da de in fan til e con su- 
mo de ca lo ri as diá ri as. Ou tras me di- 
das dis po ní veis bus cam al ter na ti vas
mais ho lís ti cas na ten ta ti va de cap tu- 
rar in di ca do res de de sen vol vi men to
hu ma no e fe li ci da de, mas o PIB per
ca pi ta é nor mal men te bas tan te cor re- 
la ci o na do tam bém com es sas me di- 
das. E, co mo a mai o ria dos paí ses pos- 
su em sis te mas de con tas na ci o nais
re la ti va men te con fiá veis e fá ceis de
ser cons truí dos e cal cu la dos, a uti li za- 
ção do PIB e da va riá vel per ca pi ta é
uni ver sal.

To da via, o PIB per ca pi ta não é uma
me di da per fei ta do ní vel de vi da da
po pu la ção em di ver sos as pec tos, mo- 
ti vo pe lo qual a bus ca de me di das al- 
ter na ti vas sem pre re tor na ao de ba te
po lí ti co e aca dê mi co. Nes se sen ti do,
um im por tan te pon to a des ta car é que
o PIB não cap tu ra per fei ta men te tran- 
sa ções ocor ri das fo ra do mer ca do, al- 
go que pos sui im pli ca ções mais se ve- 
ras du ran te a pan de mia da co vid-19.
Lock downs e qua ren te nas tor na ram-
se me di das im ple men ta das de ma- 
nei ra am pla e re cor ren te ao re dor do

pla ne ta co mo for ma de con ter o avan- 
ço do ví rus, le van do a con tra ções ex- 
pres si vas da ati vi da de econô mi ca, pe- 
lo me nos con for me me di das pe lo PIB.
O 2º tri mes tre de 2020 mos trou a fa ce
mais du ra des ses efei tos, com que da
mé dia do PIB dos paí ses da Or ga ni za- 
ção pa ra Co o pe ra ção e De sen vol vi- 
men to Econô mi co (OC DE) de 9,8%
fren te ao 1º tri mes tre, e de 9,7% no
Bra sil.

Tais que das são fa cil men te com- 
pre en di das da do que o fe cha men to
de fá bri cas e es cri tó ri os le vou à pa ra li- 
sia com ple ta ou par ci al da pro du ção
de bens e ser vi ços. In do além, as res- 
tri ções de fun ci o na men to de es co las
mo ve ram alu nos pa ra um mo de lo re- 
mo to, ge ran do di fi cul da des de mo bi- 
li da de pa ra pais e mães par ti ci pan tes
do mer ca do de tra ba lho. Por fim, a
mo bi li da de so ci al en fren tou res tri- 
ções que le va ram à que da da de man- 
da de ser vi ços di ver sos co mo bar be a- 
ri as e ca be lei rei ros, ho téis, res tau ran- 
tes, ba res e mes mo hos pi tais.

To da via, pa ra al gu mas ati vi da des,
mui to da pro du ção po de ter de sa pa- 
re ci do ape nas das con tas na ci o nais,
mas não te nham si do en cer ra das. Por
exem plo, con si de rem quan tas re fei- 
ções fei tas em ca sa subs ti tuí ram re fei- 
ções fei tas em res tau ran tes, ou quan- 
tas vi a gens pró pri as subs ti tuí ram ser- 
vi ços in ter rom pi dos de trans por tes
pú bli cos. Is so pa ra dar al guns exem- 
plos. Em ou tras pa la vras, em bo ra as
que das do PIB du ran te a pan de mia
te nham al can ça do ní veis his tó ri cos
iné di tos, na ver da de a ati vi da de
econô mi ca se re du ziu me nos que is- 
so. Es sa ati vi da de se mo veu do mer ca- 
do pa ra os do mi cí li os, fo ra das me di- 
das ofi ci ais.

Is so não sig ni fi ca que os im pac tos
econô mi cos da co vid-19 de vam ser
mi no ra dos, ou que o acom pa nha- 
men to do PIB de va ser aban do na do.
Uma re fei ção em ca sa não ne ces sa ri a- 

men te ofe re ce o mes mo be ne fí cio pa-
ra um in di ví duo que uma re fei ção fei-
ta em um res tau ran te, de for ma que
am bas não são subs ti tu tas per fei tas.
Mais do que is so, di fe ren tes in di ví du- 
os pos su em di fe ren tes ca pa ci da des
de tra ba lho do més ti co. Mas o pon to a
des ta car é que, em um mo men to de
ta ma nha par ti cu la ri da de co mo o atu-
al, a com pa ra ção es tri ta do PIB po de
le var a con clu sões exa cer ba das a res- 
pei to dos im pac tos so bre o ní vel de vi- 
da e con su mo da po pu la ção.

Efe ti va men te, o que o mo men to
ge ra em adi ção à mo vi men ta ção de
pro du ção do mer ca do pa ra pro du ção
do més ti ca, é o au men to da dis cre pân-
cia en tre di fe ren tes ati vi da des econô- 
mi cas, no ta da men te as que po dem
ser fei tas em ho me of fi ce e as que não
po dem. Dis so, cer ta men te, de cor re
ou tra di fe ren ça que afe ta ní vel de vi da
e sa tis fa ção in di vi du al du ran te a pan- 
de mia. Não ape nas há di fe ren ças na
pro du ti vi da de da pro du ção do més ti- 
ca en tre in di ví du os, mas al guns con- 
se guem, ain da, man ter boa par te dos
ren di men tos em ati vi da des de mer ca- 
do du ran te a pan de mia. Dis so de cor re
he te ro ge nei da de ain da mai or dos
efei tos so ci ais e econô mi cos da pan- 
de mia, que a ava li a ção ex clu si va do
PIB nos im pe de in fe rir.

Em re su mo, em bo ra o PIB se ja a
prin ci pal e mais co mum me di da de
ati vi da de econô mi ca e de bem-es tar
so ci al, em mo men to tão gra ve e atí pi- 
co quan to o atu al, ele se mos tra cla ra- 
men te in su fi ci en te. A pan de mia ge ra
efei tos econô mi cos que vão além da
ava li a ção ape nas do que con se gui-
mos cap tu rar pe las con tas na ci o nais,
e cau te la na ava li a ção de no vos da dos
econô mi cos são fun da men tais pa ra
ava li a ção com ple ta do ce ná rio.

(As opi niões são ex clu si vas dos au-
to res, não re pre sen tam po si ci o na- 
men to do Asi an De ve lop ment Bank,
Ib mec ou ou tras.)

ED SON VIS MO NA
Pre si den te do Fó rum Na ci o nal Con tra a Pi ra ta ria e a Ile ga -
li da de (FNCP)

Mer ca do ile gal de
ci gar ros

No mo men to em que o país se con cen tra no de ba te
so bre a re for ma tri bu tá ria e seus im pac tos na eco no mia,
vis lum bra mos uma opor tu ni da de úni ca de en fren tar o
gra ve dra ma da eva são de im pos tos re sul tan te do mer- 
ca do ile gal. A es tru tu ra tri bu tá ria de se qui li bra da con tri- 
buiu pa ra que o go ver no dei xas se de ar re ca dar R$ 62,4
bi lhões em re cei tas fis cais na úl ti ma dé ca da so men te
com os ci gar ros ile gais, se gun do le van ta men to da Ox- 
ford Eco no mics. Ape nas em 2019 fo ram mais de R$ 12
bi lhões eva di dos, e o mon tan te se gue cres cen do jun to
com o mer ca do ile gal.

É ne ces sá rio e ur gen te en con trar for mas de aca bar
com a mar gi na li da de e a vi ta li da de fi nan cei ra das or ga- 
ni za ções cri mi no sas, que ho je do mi nam 57% do mer ca- 
do de ci gar ros no Bra sil, se gun do o Ibo pe, e dei xam ras- 
tro de san gue e cor rup ção. O lu cro do ci gar ro ile gal é
usa do pa ra fi nan ci ar a com pra de ar mas e o trá fi co de
dro gas, in fla man do ain da mais a vi o lên cia no país. A
boa no tí cia é que, com a re for ma tri bu tá ria, o go ver no
tem nas mãos a pos si bi li da de de sair na fren te na guer ra
con tra o con tra ban do e, ain da, au men tar a ar re ca da ção
do país.

Atu al men te, seis em ca da 10 ci gar ros con su mi dos no
Bra sil são ile gais. A mai or par te (49%) é con tra ban de a da
do Pa ra guai. En quan to im por ta mos o cri me, ex por ta- 
mos os em pre gos. Ain da se gun do a Ox ford Eco no mics,
em 2019, a in dús tria le gal dei xou de ge rar 27 mil em pre- 
gos di re tos e in di re tos, nú me ro mai or que os em pre gos
ge ra dos, que so mam 25,9 mil. Is so mos tra que o mer ca- 
do aca ba di mi nuin do a ca pa ci da de pro du ti va, uma vez
que pre ci sa com pe tir com o mer ca do ile gal, que do mi na
o con su mo na ci o nal.

A ver da de é que nos tor na mos um mer ca do gran de e
atra ti vo pa ra o cri me or ga ni za do. A mar gem de lu cro do
ci gar ro do cri me é mui to ele va da em com pa ra ção ao
pro du to le gal. No Pa ra guai, o ci gar ro tem a me nor car ga
tri bu tá ria do mun do (18%), en quan to a in dús tria le gal
bra si lei ra ar ca com alí quo ta de 71%, uma das mais al tas.

Há cin co anos, hou ve um au men to da tri bu ta ção so- 
bre o ci gar ro (IPI e ICMS) com o ob je ti vo de ar re ca dar
mais e de sin cen ti var o con su mo do pro du to no país. O
efei to foi in ver so: só di mi nuiu o con su mo de ci gar ros le- 
gais e dis pa rou o do ile gal e, con sequên cia ób via, a ar re- 
ca da ção tri bu tá ria caiu.

Na prá ti ca, o re a jus te nos pre ços de ven da do ci gar ro
re fle tiu na ade são do con su mi dor, es pe ci al men te os de
bai xa ren da, às mar cas ile gais mais ba ra tas, por que não
pa gam im pos tos. Um re e qui lí brio tri bu tá rio con tri bui- 
ria pa ra au men tar a ar re ca da ção pa ra os co fres pú bli cos
e di mi nuir a re cei ta de or ga ni za ções cri mi no sas. Tam- 
bém te ria im pac to na re cu pe ra ção das in dús tri as na ci o- 
nais. Em ou tras pa la vras, pa ra o Bra sil vol tar a re gu la ri- 
zar o mer ca do do ta ba co e con ter o con tra ban do, não há
es pa ço pa ra au men to de im pos tos.

Im por tan te sa li en tar que ti ve mos avan ços nos úl ti- 
mos anos, es pe ci al men te nes te go ver no, no en fren ta- 
men to ao cri me or ga ni za do, com des ta que pa ra o pro- 
gra ma Vi gia e a Ope ra ção Hó rus, do Mi nis té rio da Jus ti- 
ça e Se gu ran ça Pú bli ca, que se tor na ram re fe rên ci as no
com ba te ao con tra ban do, por meio de tra ba lho in te gra- 
do en tre as Po lí ci as Fe de ral, Ro do viá ria Fe de ral e Es ta- 
du ais em par ce ria com a Re cei ta Fe de ral. Po rém, pa ra
com ba ter o con tra ban do de mo do efi caz, além das
ações de re pres são, de ten do a ofer ta de ci gar ros do cri- 
me, é fun da men tal cri ar um am bi en te pro pí cio pa ra di- 
mi nuir a de man da, re e qui li bran do o sis te ma tri bu tá rio.

As dis cus sões pa ra tor nar mais efi ci en tes os mo de los
de tri bu ta ção de ci gar ros pre ci sam es tar in se ri das na
no va agen da da re for ma tri bu tá ria — com im pac tos di- 
re tos na re du ção do mer ca do ile gal. Es sa é a chan ce de
re cu pe rar bi lhões em im pos tos que ho je dei xam de ser
re co lhi dos e, ain da, de ses tru tu rar a enor me ca deia da
cri mi na li da de. O equi lí brio da car ga de tri bu tos se tor- 
na, além de fer ra men ta im ba tí vel no com ba te à con cor- 
rên cia des le al e cri mi no sa, um pro pul sor da me lho ria
do am bi en te de ne gó ci os, com in cen ti vo à cri a ção de
ren da, em pre go e au men to da se gu ran ça pa ra os bra si- 
lei ros.
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Di ag nós ti cos

Pa ra le los

Po pu la ri da de e em pa tia

Líder com Covid-19

Paralelo entre Trump
e Boris Johnson

O
pre si den te ame ri ca no Do nald Trump e o pri- 
mei ro-mi nis tro bri tâ ni co Bo ris John son têm
mui to em co mum — es ti los de ca be lo pe cu li a- 
res, per so na li da des ex tra va gan tes e o há bi to

de cri ar po lê mi ca.
E ago ra eles com par ti lham a ex pe ri ên cia in de se ja da

de se rem lí de res mun di ais que já fo ram in ter na dos no
hos pi tal por es ta rem con ta mi na dos com co vid-19.

O pre si den te dos EUA es tá atu al men te sen do tra ta do
pa ra a do en ça, seis me ses de pois do pri mei ro-mi nis tro
do Rei no Uni do ter si do ví ti ma do mes mo ví rus.

Mas co mo se com pa ram su as ex pe ri ên ci as — e o que,
se hou ver al go, os EUA po dem apren der com a ex pe ri ên- 
cia do Rei no Uni do?

O pre si den te dos Es ta dos Uni dos, Do nald Trump, foi
di ag nos ti ca do com co vid-19 na se ma na pas sa da, a pou- 
cas se ma nas da elei ção pre si den ci al no país.

O di ag nós ti co veio lo go de pois de um aca lo ra do de- 
ba te elei to ral on de cha ma ram a aten ção a a ati tu de do
pre si den te de in ter rom per seu ad ver sá rio sem pa rar e o
fa to de ele não ter ido ao lo cal usan do más ca ras, o que
era uma exi gên cia do even to.

Nas elei ções, Trump en fren ta rá o de mo cra ta Joe Bi- 
den. O pró prio Bi den e sua es po sa Jill tes ta ram ne ga ti vo
na sex ta-fei ra.

“Es pe ro que is so sir va co mo um lem bre te”, Bi den tui- 
tou após a no tí cia do di ag nós ti co de Trump. “Use uma
más ca ra, man te nha dis tân cia so ci al e la ve as mãos.”

O pre si den te anun ci ou nes ta se gun da que de ve dei- 
xar, no fim do dia, o hos pi tal mi li tar Wal ter Re ed, pa ra
on de foi le va do na sex ta.

Aos 74 anos e tec ni ca men te obe so, o pre si den te é
con si de ra do gru po de ris co pa ra a do en ça.

Já o pri mei ro-mi nis tro do Rei no Uni do te ve a do en ça
bem an tes: ele anun ci ou que foi di ag nos ti ca do com co- 
vid-19 em 27 de mar ço.

Não foi al go tão sur pre en den te na épo ca, já que o ví- 
rus ha via es pa lha do pe los al tos es ca lões do go ver no do
Rei no Uni do, in fec tan do mi nis tros e ou tros fi gu rões.

Em um ví deo no Twit ter, John son dis se que ex pe ri- 
men tou “sin to mas le ves”, mas in sis tiu que — “gra ças à
ma gia da tec no lo gia mo der na” — ain da li de ra va a res- 
pos ta do go ver no, ape sar do au to-iso la men to.

Uma se ma na de pois, ele anun ci ou que uma fe bre
per sis ten te sig ni fi ca va que ele te ria que con ti nu ar a se
iso lar. Dois di as de pois John son foi in ter na do no hos pi- 
tal — em bo ra o go ver no te nha en fa ti za do que foi “uma
me di da de pre cau ção”.

Vin te e qua tro ho ras de pois, che gou a no tí cia cho can- 
te de que seu es ta do ha via “pi o ra do” e que o pri mei ro-
mi nis tro ha via si do trans fe ri do pa ra a uni da de de te ra- 
pia in ten si va. Ele saiu do hos pi tal em abril.

O pri mei ro mi nis tro bri tâ ni co Bo ris John son olha pa- 
ra a câ me ra e dá um meio sor ri so com as so bran ce lhas
fran zi das

Exis tem di ver sos pa ra le los en tre a ex pe ri ên cia de
John son e Trump. As sim co mo o pre miÊ bri tâ ni co,
Trump fez ques tão de en fa ti zar que ain da es tá tra ba- 
lhan do, pos tan do fo tos su as em uma me sa com do cu- 
men tos.

Am bas as idas ao hos pi tal fo ram des cri tas co mo pre- 
ven ti vas — a equi pe de Trump dis se que foi mo ti va da
por uma “abun dân cia de cau te la”.

E am bos os lí de res — sen do do se xo mas cu li no, com
mais de 50 anos e com so bre pe so — es tão em uma ca te- 
go ria de ris co.

No en tan to, tam bém exis tem di fe ren ças. Atu a li za- 
ções so bre a con di ção de John son vi e ram ex clu si va men- 
te do por ta-voz do go ver no, e não do hos pi tal ou de seu
mé di co. Já nos Es ta dos Uni dos os mé di cos do pre si den- 
te de ram en tre vis tas co le ti vas.

De cer ta for ma, is so cau sou con fu são — prin ci pal- 
men te quan do o re la to do mé di co Se an Conley en trou
em con fli to com as ins tru ções da equi pe da Ca sa Bran- 
ca.

Mas, ao con trá rio do Rei no Uni do, os jor na lis tas ame- 
ri ca nos pu de ram ques ti o nar a equi pe mé di ca. E, co mo
re sul ta do dis so, os ame ri ca nos ti ve ram uma vi são mais
am pla do es ta do de saú de de seu lí der.

Is so mos tra uma di fe ren ça mai or en tre os dois paí ses.
Nos Es ta dos Uni dos, to da uma uni da de mé di ca com se- 
de na Ca sa Bran ca é de di ca da aos cui da dos do pre si den- 
te; e os can di da tos à pre si dên cia ago ra de vem di vul gar
re gis tros mé di cos.

Não exis te tal con fi gu ra ção no Rei no Uni do, e se vo cê
pes qui sar na in ter net os re gis tros mé di cos de Jeremy
Corbyn (o ex-lí der da opo si ção), por exem plo, te rá mais
chan ces de con se guir his tó ri as so bre o NHS (ser vi ço pú- 
bli co de saú de do país) do que qual quer in for ma ção
pes so al.

As sim que o pri mei ro-mi nis tro foi ad mi ti do na te ra- 
pia in ten si va, seu mi nis tro das Re la ções Ex te ri o res, Do- 
mi nic Ra ab, foi con vi da do a subs ti tuí-lo “quan do ne ces- 
sá rio”.

Nos Es ta dos Uni dos, a 25ª Emen da da Cons ti tui ção
es ta be le ce as con di ções pa ra um vi ce-pre si den te as su- 
mir o po der de seu che fe, mas no Rei no Uni do, com sua
cons ti tui ção não es cri ta e en tu si as mo por pre ce den tes
so bre re gras co di fi ca das, não há po der for mal que per- 
mi ta tal trans fe rên cia de res pon sa bi li da de.

O país sa bia pou co so bre a ex ten são exa ta da au to ri- 
da de de Ra ab — e o lí der da opo si ção, Sir Keir Star mer,
su ge riu que Ra ab es ta va “re lu tan te” em to mar de ci sões,
dei xan do o go ver no em uma es pé cie de lim bo en quan to
o pri mei ro-mi nis tro se re cu pe ra va.

“A fal ta de um pla no pa ra quem po de as su mir quan do
o pri mei ro-mi nis tro es tá in ca pa ci ta do pa re ce ab sur da
pa ra mui tos no Rei no Uni do e no ex te ri or”, afir mou na
épo ca Cathe ri ne Had don, es pe ci a lis ta em di rei to cons ti- 
tu ci o nal bri tâ ni ca.

John son saiu do hos pi tal em 12 de abril e vol tou ao
tra ba lho após um in ter va lo de du as se ma nas.

Ain da as sim, seis me ses de pois, tem ha vi do al gu ma
es pe cu la ção so bre se o pri mei ro-mi nis tro es tá to tal- 
men te re cu pe ra do. No en tan to, quan do ques ti o na do se
ain da es tá so fren do com se que las da do en ça, John son
in sis tiu que es ta va “tão for te quan to vá ri os rottwei lers”.

Sua pas sa gem pe lo hos pi tal pro vo cou pe lo me nos
uma mu dan ça em seu com por ta men to. Pri mei ro-mi- 
nis tro afir mou que es ta va “mui to gor do” quan do pe gou
o ví rus e con tra tou um per so nal trai ner pa ra co lo cá-lo
em for ma.

Quan do po lí ti cos se ve em em si tu a ções de do en ça ou
aci den tes, é co mum que sua po pu la ri da de me lho re por
um efei to em pa tia que a con di ção de fra gi li da de in de se- 
ja da pro vo ca no pú bli co e nos elei to res.

Des de sua in ter na ção no hos pi tal, tem ha vi do es pe- 
cu la ção so bre co mo as ava li a ções de Trump se rão afe ta- 
das — prin ci pal men te com a elei ção pre si den ci al da qui
a um mês.

Os ana lis tas po lí ti cos ou vi dos pe la BBC News Bra sil
acre di tam que Trump po de re ce ber es se be ne fí cio di an- 
te da en fer mi da de, mas que, em seu ca so, a atu a ção do
pre si den te di an te do co ro na ví rus di fi cul ta que os efei tos
se jam sig ni fi ca ti vos a pon to de fa zê-lo vi rar a dis pu ta ou
du ra dou ros até o dia da elei ção.

“No cur to pra zo, ele se be ne fi ci a rá dos vo tos de boa
sor te e da sim pa tia bi par ti dá ri os dos ame ri ca nos. Es se
ti po de di ag nós ti co de saú de ge ral men te pro duz es sa re- 
a ção, mas o fa to de o pre si den te Trump mi ni mi zar a do- 
en ça e as me di das de pre ven ção pa ra mi ti gá-la di fi cul ta
que is so se tor ne uma van ta gem po lí ti ca re le van te”, afir- 
ma Aa ron Kall, di re tor de de ba tes da Uni ver si da de de
Mi chi gan co-au tor do li vro De ba ting The Do nald.

Olhan do pa ra o exem plo do Rei no Uni do, o que se sa- 
be é que os ín di ces de apro va ção pes so al de Bo ris John- 
son su bi ram — che gan do a 50% ou mais — quan do o go- 
ver no in tro du ziu me di das pa ra com ba ter o co ro na ví rus,
afir ma Pe ter Bar nes, ana lis ta po lí ti co da BBC.

A al ta apro va ção con ti nu ou ao lon go do pe río do em
que o pri mei ro-mi nis tro es te ve do en te e du rou até
maio, quan do co me çou a cair.

Nos EUA, o go ver no de Trump tem si do du ra men te
cri ti ca do por ter mi ni mi za do pro po si tal men te a gra vi- 
da de do ví rus pa ra a po pu la ção no iní cio da pan de mia e
por cau sa do ele va do nú me ro de mor tes no país.

Trump foi apon ta do, in clu si ve, co mo o prin ci pal pro- 
pa ga dor de de sin for ma ção em in glês so bre co ro na ví rus.
Um es tu do da Uni ver si da de Cor nell, nos EUA, in di cou
que o pre si den te ame ri ca no foi res pon sá vel por qua se
40% das in for ma ções er ra das que cir cu la ram em 38 mi- 
lhões de ar ti gos pu bli ca dos de ja nei ro a maio de 2020.

Os es pe ci a lis tas tam bém acham im pro vá vel que
Trump ado te al gu ma au to crí ti ca so bre sua atu a ção após
a en fer mi da de ou mu de o ru mo da ges tão sa ni tá ria a es- 
sa al tu ra, o que po de ria al te rar mais sig ni fi ca ti va men te
sua ima gem di an te do pú bli co. “Ele po de des per tar al- 
gu ma sim pa tia, mas no lon go pra zo as pes so as per ce be- 
rão que foi sua fal ta de con si de ra ção pe la saú de pú bli ca
que co lo cou ele e o país nes sa si tu a ção”, diz Tho mas
Wha len, ci en tis ta po lí ti co da Uni ver si da de de Bos ton.

São Luís, quarta-feira, 7 de outubro de 2020

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


6
 São Luís, quarta-feira, 7 de outubro de 2020

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

OAB-MA
NOVA EDIÇÃO DO PROJETO 
“DIÁLOGO INSTITUCIONAL” 
DISCUTIRÁ MELHORIAS DOS 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO NO MARANHÃO

Na tarde de ontem, 5/10, algumas comissões da Seccional 
Maranhense da Ordem se reuniram para planejar a nova edi-
ção do projeto “Diálogo Institucional”, que terá como tema os 
Serviços Marítimos prestados à sociedade, com foco no trans-
porte de passageiros pelo ferry boat nos Terminais da Ponta 
da Espera e Cujupe e, também, a travessia de pessoas entre o 
Cais da Praia Grande e Alcântara. 

Dessa vez, o objetivo é construir, através de discussões com 
instituições e autoridades, soluções a médio e longo prazo que 
garantam maior eficiência dos serviços de transporte marí-
timo do estado. 

Ao longo da reunião, foi afirmado que o objetivo é concla-
mar os órgãos e autoridades que devem fiscalizar e colabo-
rar para que o trabalho seja prestado de modo adequado. A 
partir das reflexões realizadas, serão tomadas providências e 
medidas efetivas visando à melhoria dos serviços de alcance 
à sociedade, o que beneficiará a todos os usuários. 

Durante o Diálogo, será avaliado o transporte das pesso-
as pelo ferry boat nos terminais da Ponta da Espera e Cujupe, 
assim como a travessia de pessoas no terminal hidroviário do 
Cais da Praia Grande até Alcântara. Dessa forma, a OAB pedirá 
esclarecimentos aos órgãos ligados a esse tipo de transporte 
sobre quais ações estão sendo tomadas acerva dos problemas 
frequentes identificados pelos usuários e relatados à Seccional. 

Ao observar a relevância do projeto para a garantia dos di-
reitos de toda a sociedade, diversas comissões da OAB Mara-
nhão abraçaram a ideia e contribuirão com o projeto. 

Na oportunidade, estiveram presentes: Valéria Regino, re-
presentando a diretoria da Seccional, Marinel Dutra, presiden-
te da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos; Hugo Passos, 
presidente da Comissão de Direito do Consumidor; Sandra 
Macedo, presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista; 
Deborah Cartágenes, presidente da Comissão do Direito da 
Pessoa Idosa; Silvana Rubim, presidente do Observatório de 
Assuntos Criminológicos e Perícia Forense; Anny Lamara, vi-
ce-presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa; e os 
membros da Comissão da Advocacia Trabalhista: Vander Ri-
beiro e Elaine Boás.

Para participar do Diálogo Institucional, que será realizado 
no dia 21/10, às 14h30, a Seccional convidará os seguintes 
órgãos: Ministério Público do Trabalho (MPT), Delegacia 
Regional do Trabalho (DRT), Ministério Público Estadual 
(MPE), Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Con-
sumidor (Procon), Empresa Maranhense de Administração 
Portuária (EMAP), MOB, Vigilância Sanitária, Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE), Corpo de Bombeiros, Defesa Civi, In-
ternacional Marítima, Secretaria de Segurança Pública do Ma-
ranhão (SSP/MA) e Equatorial.

Especialista ensina o caminho 
para o planejamento financeiro

A 
organização financeira é um 
aliado essencial para alcançar 
objetivos e realizar sonhos. Co-
locar os gastos na ponta do lá-

pis e controlar despesas supérfluas pode 
ser o caminho inicial para quem busca 
adquirir o hábito de gerenciar a renda de 
forma consciente segura e responsável, 
mas, de acordo com pesquisas, este cui-
dado ainda não faz parte da rotina dos 
brasileiros. Para o especialista em pla-
nejamento financeiro e assessor de in-
vestimentos da Alphaways Investments, 
Francivaldo Ribeiro, é possível manter 
a renda organizada sem precisar abrir 
mão de momentos de lazer e diversão.

Dados obtidos por uma pesquisa re-
alizada pela Confederação Nacional dos 
Diligentes Lojistas e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil), apontam 
que 48% dos consumidores brasileiros 
não controlam seus orçamentos. Os mo-
tivos para esta conduta são diversos: 25% 
dos entrevistados afirmaram confiar na 
memória na hora de lembrar das despe-
sas, 16% admitiram não ter disciplina e 
outros 16% disseram não ter rendimen-
to fixo ou não saber exatamente quanto 
recebem, realidade que pode ser modi-
ficada de forma simples.

De acordo com o assessor de investi-
mentos e planejador financeiro da Alpa-
ways Investments, Francivaldo Ribeiro, a 
prática é capaz de estimular hábitos sau-
dáveis que vão além da questão finan-
ceira sem que o indivíduo se prive dos 
prazeres da vida. “É necessário apenas 
adequar cada projeto à renda e expecta-
tivas de futuro para cada pessoa, de for-
ma que um projeto não venha atrapalhar 
outro que faça mais sentido na vida, ou 
seja, criar prioridades”, frisou.

Prioridades. Esta é a palavra de or-
dem para quem busca estabilidade fi-
nanceira e para dar o ponta pé inicial 

é preciso ter um planejamento. É nesse 
estágio que serão identificados gastos, 
essenciais ou não, sua compatibilidade 
com a renda disponível e, claro, é o mo-
mento em que são definidos os objetivos 
para traçar o caminho a ser percorrido. 
É de olho no longo prazo e na aposenta-
doria que deve se concentrar o planeja-
mento financeiro e, para isso, um bom 
diagnóstico da situação atual é um item 
importante para o sucesso.

Ainda que, teoricamente, tenha o ob-
jetivo comum de manter a organização 
da renda, o planejamento financeiro deve 
ser tratado dentro das especificidades 
de cada pessoa e, nesse sentido, a par-
ticipação de um profissional torna-se 
essencial para definir as estratégias es-
pecíficas para cada objetivo. Além dis-
so, o planejamento financeiro pode ser 
aplicado a qualquer perfil, seja um jo-
vem, uma família na fase de construção 
patrimonial, um idoso, e em qualquer 
momento da vida. “Partindo de uma 
visão consciente sobre ser previden-
te, surgiu um novo projeto, é hora de 
planejar para que ampliem as chances 
de sucesso do projeto”, pontuou Fran-
civaldo Ribeiro.

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES, 
comunica aos interessados que realizará dos dias 07 de outubro de 2020 a 06 de novembro de 2020, 
Chamada Pública objetivando a celebração de Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade 
Civil, sem fins lucrativos, (associações/cooperativas) e Usinas de Beneficiamento de Leite para a 
realização de serviços de Captação, Beneficiamento e Distribuição de Leite Bovino Pasteurizado TIPO 
“C”, oriundo da Agriculta Familiar, no âmbito do Programa PAA Leite, em consonância com o objeto do 
Convênio nº 006/2013, SICONV nº 791601/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social – SEDES e o Ministério da Cidadania – Mcid, com fulcro na Lei federal nº 
13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 32.724/2017. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados, na sala da Comissão Setorial de Licitação da SEDES, situada na Rua das
Gardênias, Quadra 01, n° 25 – Jardim Renascença – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário de 14h às 
18h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou retirados. Este Edital também se encontra à 
disposição dos interessados na página www.sedes.ma.gov.br. Informações adicionais, no mesmo 
endereço ou através do e-mail: csl.sedes@gmail.com.

São Luís/MA, 05 de outubro de 2020
MÁRCIO JOSÉ HONAISER

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social-SEDES

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA PÚBLICA N° 004/2020 – SEDES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0104801/2020-SEDES A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço (Lote Único), no modo de disputa 
aberto, com orçamento sigiloso, no dia 04/11/2020, às 09h30 - hora de Brasília - DF, por meio do uso de 
recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços continuados em recarga, teste hidrostático e reposição de peças 
em extintores de incêndio, em cilindros de respiração autônoma, em cilindros de oxigênio medicinal, teste 
em mangueiras de incêndio e ensaio laboratorial e ensaio de fogo em líquido gerador de espuma – LGE 
1%, 3% e 6%, de acordo com o constante no Processo Administrativo n.º 0967/2020 - EMAP, de 
06/07/2020 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do 
Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de 
junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites 
www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser 
adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da apresentação de dispositivo de armazenagem 
eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Fone: (98) 
3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.

São Luís-MA, 05 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
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020-EMAP

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
RDC ELETRÔNICO Nº 004/2020 - CSL/SEDUC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0218377/2019-SEDUC/MA

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 03 de 
novembro 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 REFORMA E AMPLIAÇÃO, no C.E. 
CIDADE DE ARARI, no município de Arari/MA, envolvendo os serviços de: administração local; 
mobilização e desmobilização; serviços iniciais; demolições e retiradas; movimento de terra; infraestru-
tura; superestrutura; paredes e painéis; esquadrias e ferragens; cobertura; forro; revestimentos; pisos; 
instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas; louças e acessórios; pintura; serviços complementares; 
limpeza final da obra; passarela coberta e fachada padrão, 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.comprasgovena-
mentais.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, onde 
poderão ser obtidos e consultados, gratuitamente. Para informações adicionais, o endereço eletrônico 
é e-mail: csl@educacao.ma.gov.br.

São Luís - MA, 02 de outubro de 2020
Laureen Silva Fernandes Dias
Presidente da CSL/SEDUC/MA

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020. O Município 
de Buriticupu - MA torna público aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 004/2020, 
tendo por objeto a Formação de registro de preços para eventual e futura contratação de 
empresa para o fornecimento de equipamentos e periféricos de informática, e manutenção de 
equipamentos a fim de satisfazer as necessidades das diversas Secretarias Municipais de 
Buriticupu/MA. A licitação marcada para o dia 13 de outubro de 2020, às 09h00, fica adiada para 
o dia 21 de outubro de 2020, ás 09h00 - horário e local de Buriticupu – MA. O recebimento das 
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980134 – Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA. 
O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: www.buriticupu.ma.gov.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos a través 
do e-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 05 de outubro de 2020. Fabiano de 
Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

 

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços TP-009-2020

A Prefeitura Municipal de Carutapera – Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Licitações, 
torna público que realizará o processo licitatório, cujo Objeto é a contratação de Empresa para 
Perfuração de Poços e Implantação de Sistema de Abastecimento de Agua. Modalidade: Tomada de 
Preços (art. 22 § 2° da Lei 8.666/93) e suas alterações. Edital: à disposição dos interessados de segunda 
a sexta, de 08h00 às 12h00, pelo custo de R$ 50,00 – Através de DAM (documento de Arrecadação 
Municipal). Endereço: Prefeitura Municipal de Carutapera-Ma, localizada na Praça Padre Augusto 
Mozett, 400 – Centro – Carutapera - MA – CEP.: 65295-000. Data para apresentação e abertura da 
documentação e das Propostas: 22-10-2020, às 10h00. 

Carutapera - MA, 26 de Agosto de 2020.
Werbeth Alves Mesquita

Presidente CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
CNPJ: 06.903.553/0001-30

AVISO DE LICITAÇÃO. Nº 001/2020. . A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, através da 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na modalidade Concorrência do tipo Menor Preço Global objetivando a 
Contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação de serviços de construção 
de Escola de um Pavimento com 12 salas de Aula, Padrão FNDE, Espaço Educativo Urbano no Bairro: 
Santa Terezinha, no Município de Esperantinópolis/MA, conforme Termo de Compromisso 202003045-
-1 FNDE, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será processado 
e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do 
Edital à realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 10 de novembro de 2020. A sessão pública de julgamen-
to será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, 
Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de 
habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo 
endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no 
mesmo endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. 
Esperantinópolis - MA, 01 de outubro de 2020. Raimundo Carneiro Corrêa Secretario Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer Portaria: 110/2017.

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

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2020

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalida-
de Pregão Presencial para Registro de Preços. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações. OBJETO: seleção de proposta visando do registro de preços para eventual e futura aquisição 
de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Assistência Social. ABERTURA: 22 de outubro de 2020 às 14:20 horas. O Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações 
complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo e-mail pmppmacpl@outlook.com  ou 
na página www.pocaodepedras.ma.gov.br. Município de Poção de Pedras (MA), 02 de outubro de 2020. 
Adriana Lopes Pinheiro. Secretária Mun. Assistência Social. Portaria: 006/2017-GPM.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2020
O Secretário Municipal de Administração e Planejamento do Município de Raposa, torna 
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de 
Preços, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto futuras e eventuais aquisições de 
ambulâncias novas tipo “A”, simples remoção para atender as necessidades do município de 
Raposa /MA, no dia 19 de outubro de 2020, às 10:00 horas (dez horas), através do uso de 
recursos da tecnologia da informação, site www.comprasgovernamentais.gov.br , sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Avenida dos Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa - MA. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço www.com-
prasgovernamentais.gov.br. Informações adicionais, no mesmo endereço, pelo telefone (98) 
3229-1382 e/ou e-mail: cplderaposaeditais@gmail.com. Raposa - MA, 06 de outubro de 2020. 
Raimundo Nonato Silva Marques. Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA
TOMADA DE PREÇOS

Errata referente ao aviso de licitação Tomada de Preços 011/2020, publicada no Jornal o Imparcial no dia 
02/10/2020, página 02, e no Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE-MA, em 05 de Outubro de 2020, 
Sessão Terceiros, pagina 14.
Aviso de Licitação. Tomada de Preços Nº. 011/2020. A CPL - Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Vila Nova dos Martírios – MA., torna público que, realizará licitação na seguinte forma: 
Contratação de instituição/empresa especializada para execução dos serviços técnicos especiali-
zados de planejamento, organização e elaboração do Concurso Público Municipal, bem como 
processar os respectivos resultados, com previsão de 1.000 (mil) inscritos, visando o provimento 
de cargos efetivos da Prefeitura Municipal VILA NOVA MARTIRIOS-MA, dos níveis: Fundamental, 
Médio e Superior, até a homologação do resultado final. MODALIDADE: Tomada de Preços; TIPO: 
Técnica e preço – Base Legal: Lei Nº 8.666, De 21 de Junho de 1993; Onde se Lê: DATA DE ABERTURA: 
21 de outubro de 2020, às 09h00min; Agora Leia –Se: DATA DE ABERTURA: 05 de novembro de 
2020, às 09h00min. Vila Nova dos Martírios, aos 05 dias de Outubro de 2020. Edson Rodrigues Chaves 
– Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA, através 
do Presidente da Comissão Permanente de licitação, nomeado pela Portaria nº 025/2020 
de 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, Tomada de Preços nº 027/2020 
tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de uma 
Unidade Básica de Saúde padrão 1 no município de Buriticupu/MA, feita no critério 
Menor Preço Global, sagrando-se vencedora a Empresa JKF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.572.395/0001-77 com o valor global de  R$ 602.856,70 
(Seiscentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), estando de 
acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu-MA. FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- 
Presidente CPL. Buriticupu/MA, 30 de setembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa 
Ferreira Presidente / CPL.

 

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA, através 
do Presidente da Comissão Permanente de licitação, nomeado pela Portaria nº 025/2020 
de 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, Tomada de Preços nº 028/2020 
tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção do 
Terminal Rodoviário no município de Buriticupu/MA, feita no critério Menor Preço Global, 
sagrando-se vencedora a Empresa JKF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 21.572.395/0001-77 com o valor global de  R$ 839.216,46 (Oitocentos e trinta e nove 
mil, duzentos e dezesseis reais e seis centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 
Buriticupu-MA. FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL. Buriticupu/MA, 
30 de setembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente / CPL.

 

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA, através 
do Presidente da Comissão Permanente de licitação, nomeado pela Portaria nº 025/2020 
de 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, Tomada de Preços nº 029/2020 
tendo por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de 
base de concreto armado com reservatórios em diversas localidades no município de 
Buriticupu/MA, feita no critério Menor Preço Global, sagrando-se vencedora a Empresa O 
J CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 26.826.898/0001-45 com o valor global de  
R$ 596.381,16 (Quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e dezesseis 
centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu-MA. FABIANO DE JESUS 
BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL. Buriticupu/MA, 30 de setembro de 2020. Fabiano de 
Jesus Barbosa Ferreira Presidente / CPL.

 

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2020. A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu, Estado do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público que 
fará realizar licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o Regime de Empreitada por 
preço global, do tipo Menor preço GLOBAL, às 09h00min do dia 23 de outubro de 2020 na sala 
da Comissão Permanente de licitações cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especiali-
zada para a construção do portal na entrada do município de Buriticupu/MA. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de 
Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento 
da importância de R$50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de 
Arrecadação Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais 
informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. 
Buriticupu/MA. 02 de outubro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente da CPL.
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CUI DA DOS

O QUE SÃO?

Man te nha a cir cu la ção

Além da estética

Os riscos das
varizes

M
ar cas gros sas, apa ren tes, tor tu o sas e sa li en- 
tes. Es sas são al gu mas das ca rac te rís ti cas re- 
sul tan tes do di la ta men to de vei as nas per- 
nas, al te ra ções mais co nhe ci das pe lo no me

ge né ri co de va ri zes, que po dem cau sar des con for to a
mui tas pes so as. No en tan to, mui to além da ques tão es- 
té ti ca, es sas ma ni fes ta ções po dem in di car com pli ca- 
ções no or ga nis mo e ris co au men ta do de de sen vol ver
do en ças mais gra ves.

Is so por que, co mo ex pli ca a an gi o lo gis ta Lui sa As sis,
do Hos pi tal da Ba leia, es sas vei as se tor nam ine fi ci en tes,
uma vez que não con se guem mais exer cer, de for ma sa- 
tis fa tó ria, a fun ção de con du zir o san gue, que che ga por
meio das ar té ri as, de vol ta pa ra o co ra ção. Em ra zão dis- 
so, a es pe ci a lis ta ex pli ca que o flu xo san guí neo se tor na
mais len to.

“Te mos, en tão, uma es ta se ve no sa (es tag na ção do
san gue) que, jun to com o re flu xo, pre dis põe ao in cha ço
e à sen sa ção de dor e pe so nos mem bros in fe ri o res, o
que ten de a pro gre dir ao lon go do dia, à me di da que o
pa ci en te se man tém lon gos pe río dos com as per nas pa- 
ra bai xo. Com o pas sar do tem po, es sa so bre car ga, além
de cau sar o es cu re ci men to das per nas, po de au men tar o
ris co de úl ce ra e trom bo se. Além dis so, as va ri zes po dem
san grar, oca si o nan do um qua dro de va ri cor ra gia, o que
po de le var à per da de um ele va do vo lu me san guí neo,
que de ve ser tra ta da de ime di a to”, des ta ca.

Por is so, a es pe ci a lis ta des ta ca a im por tân cia de que
um di ag nós ti co cor re to se ja fei to, a fim de evi tar da nos
mais gra ves e au men tar as chan ces de efi cá cia do tra ta- 
men to. A cons ta ta ção do pro ble ma, se gun do Lui sa, se
dá por meio de uma ava li a ção clí ni ca mi nu ci o sa do his- 
tó ri co do pa ci en te e de su as quei xas, com bi na da com
um exa me fí si co.

“O mé to do de tes ta gem mais

uti li za do é o dop pler co lo ri do

vas cu lar, ou du plex scan, que é um

exa me não in va si vo e in do lor. Ele

per mi te ava li ar a ana to mia e a

fun ção dos va sos es tu da dos,

ma pe an do o aco me ti men to das

va ri zes, o re flu xo e a pre sen ça de

trom bo se”, ex pli ca a mé di ca.

A an gi o lo gis ta afir ma que a cons ta ta ção da do en ça
va ri co sa é es sen ci al pa ra que o tra ta men to ade qua do se- 
ja pla ne ja do, a par tir da aná li se cri te ri o sa de ca da ca so e
su as par ti cu la ri da des. De acor do com Lui sa, os mé to dos
mais efi ca zes de tra tar a do en ça são por meio da es cle ro- 
te ra pia, ou apli ca ção, ci rur gia clás si ca ou abla ção (uma
es pé cie de cau te ri za ção por ca lor) por la ser ou ra di o- 
frequên cia.

No en tan to, a es pe ci a lis ta es cla re ce

que, ape sar de po der eli mi nar as

va ri zes com ple ta men te, o

tra ta men to não im pe de que no vas

va ri zes apa re çam com o pas sar do

tem po, sen do ca paz de so men te

de sa ce le rar es se pro ces so.

A an gi o lo gis ta ex pli ca que a do en ça va ri co sa é mul ti- 
fa to ri al, ou se ja, so fre in ter fe rên cia de di ver sos fa to res,
to dos eles ca pa zes de in flu en ci ar e in ter fe rir no apa re ci- 
men to de mar cas na pe le, em fun ção do di la ta men to
das vei as. 

“Al guns des ses as pec tos são a he re di ta ri e da de, ou fa- 
tor fa mi li ar, o se xo fe mi ni no, o nú me ro de ges ta ções ou
o uso de hormô ni os, o so bre pe so, o ta ba gis mo e os há bi- 
tos de vi da se den tá ri os ou que pre dis põem a lon gos pe- 
río dos de pé ou sen ta do.”

Por is so, a mé di ca des ta ca que é

ne ces sá rio re pen sar há bi tos que

pos sam ser mu da dos e que são

in flu en ci a do res no apa re ci men to

das va ri zes.

 “A prá ti ca de ati vi da de fí si ca re gu lar é um dos as pec- 
tos que po dem ser im ple men ta dos na vi da do pa ci en te,
a fim de me lho rar es sa con di ção. Além dis so, man ter o

pe so, pa rar de fu mar, usar mei as de com pres são, quan- 
do in di ca das, não per ma ne cer lon gos pe río dos de tem- 
po pa ra do ou sen ta do e man ter o acom pa nha men to
mé di co com um es pe ci a lis ta tam bém po dem con tri buir
pa ra man ter as vei as sau dá veis.”

A es pe ci a lis ta ex pli ca que a ori gem do no me va ri zes é
gre ga e sig ni fi ca “se me lhan te a uvas”, em re fe rên cia ao
as pec to apre sen ta do nas per nas. Ain da se gun do ela, as
vei as va ri co sas ocor rem por que têm o di â me tro au men- 
ta do, são mais ca li bro sas, e su as vál vu las são in su fi ci en- 
tes, o que re sul ta no cha ma do re flu xo, em que o san gue
re tor na em di re ção aos pés em vez de se guir em di re ção
ao co ra ção.

“A di la ta ção das vei as po de ser clas si fi ca da com ba se
no ca li bre do va so, que é apre sen ta do des de pe que nos
trau mas se me lhan tes a tei as de ara nha até va ri zes ca li- 
bro sas, que es tu fam nas per nas co mo ‘ca chos de uva’. Os
va si nhos mais fi ni nhos e azu la dos ou aver me lha dos são
cha ma dos de te lan-gi ec ta si as. Aque les um pou co mais
ca li bro sos, mais gros si nhos e es ver de a dos, são cha ma- 
dos de va sos re ti cu la res ou nu tri do res, e cos tu mam es tar
pró xi mos às te lan gi ec ta si as, nu trin do-as. Por fim, as re- 
al men te no me a das de va ri zes, que são as vei as mais
gros sas, di la ta das e es tu fa das e que ge ral men te são ope- 
ra das”, de ta lha.

A do en ça va ri co sa é mul ti fa to ri al,

ou se ja, há vá ri os fa to res que

in flu en ci am e con tri bu em pa ra o

seu apa re ci men to.

 Fi que aten to as ati tu des que po dem di mi nuir a chan- 
ce de que es sas in de se ja das mar cas apa re çam:

» Pra ti car ati vi da des fí si cas re gu la res;
» Man ter o pe so;
» Pa rar de fu mar;
» Usar mei as de com pres são, quan do in di ca das;
» Não per ma ne cer lon gos pe río dos de tem po pa ra do,

de pé ou as sen ta do;
» Man ter o acom pa nha men to mé di co, com um an gi- 

o lo gis ta e/ou ci rur gião vas cu lar em dia.

São Luís, quarta-feira, 7 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com mais de 600 prêmios, sete seleções da Funarte para projetos alcançam as áreas de
circo, música, artes visuais e fotografia, dança, teatro e linguagens integradas

FOMENTO CULTURAL

Prorrogados prazos para
editais artísticos  Funarte

A
Fun da ção Na ci o nal de Ar tes – 
Fu nar te pror ro gou os pra zos 
de ins cri ções, gra tui tas, pa ra 
se te con cur sos pú bli cos de 

pro je tos des ti na dos às vá ri as lin gua- 
gens ar tís ti cas que a ins ti tui ção con- 
tem pla. Com mais de 600 prê mi os, os 
edi tais são vá li dos em to do o país. Eles 
abran gem os se to res de cir co, mú si ca, 
ar tes vi su ais – in cluin do pre ser va ção 
fo to grá fi ca –, aces si bi li da de em dan ça 
e te a tro; e pa ra pro je tos que in te gram 
vá ri as des sas mo da li da des. O in ves ti- 
men to é de mais de R$ 6 mi lhões. Co- 
nhe ça os se te no vos con cur sos da Fu- 
nar te.

Pa ra te a tro em ví deo – Com pra zo 
de ins cri ções pror ro ga do até dia 9 de 
ou tu bro, sex ta-fei ra, o Prê mio Fu nar- 
te Fes ti val de Te a tro Vir tu al 2020 é 
uma se le ção de 25 pro je tos de te a tro 
adul to ou pa ra a in fân cia e ado les cên- 
cia, em ví deo. O ob je ti vo do edi tal é 
con tri buir pa ra a ma nu ten ção de co- 
le ti vos te a trais, de mo cra ti zan do e for- 
ta le cen do a ce na bra si lei ra. Se rão 
con tem pla das cin co pro du ções em 
ca da uma das cin co re giões do país. 
Ca da um dos 25 pro je tos re ce be rá um 
prê mio de R$ 33,6 mil – ou se ja, R$ 840 
mil em pre mi a ções. Um to tal de R$ 
870 mil foi em pre ga do na ação. Os te- 
mas e for ma tos dos es pe tá cu los se rão 
li vres. Os ví de os po de rão ser gra va dos 
nos di ver sos es pa ços lo ca li za dos nas 
re pre sen ta ções da Fu nar te, em Mi nas 
Ge rais São Pau lo, Rio de Ja nei ro e Dis- 
tri to Fe de ral. Os tra ba lhos se rão exi bi- 
dos na in ter net. Leia mais so bre o edi- 
tal em: https://www.fu nar-

ESPETÁCULOS CIRCENCES TERÃO PREMIAÇÃO NO VALOR DE R$ 30 MIL E R$ 19 MIL CADA 

FOTO MICAEL BERGAMASCHI

te.gov.br/edi tal/pre mio-fes ti val-fu- 
nar te-de-te a tro-vir tu al-2020

Pa ra es pe tá cu los de cir co – Tam- 
bém com ins cri ções até dia 9 de ou tu- 
bro, o Prê mio Fu nar te de Apoio ao Es- 
pe tá cu lo Cir cen se 2020 con tem pla rá 
40 pro je tos da área de cir co. O edi tal 
pre vê dois mó du los de pre mi a ção, um 
de les com dez prê mi os de R$ 30 mil e 
ou tro com 30 prê mi os de R$ 19 mil. O 
to tal des ti na do à ação é de R$ 900 mil, 
sen do R$ 870 mil pa ra os con tem pla- 
dos. A Fu nar te es pe ra pos si bi li tar, por 
meio do con cur so, o apri mo ra men to 

e o de sen vol vi men to do cir co, a par tir 
da am pli a ção da pro du ção e da di fu- 
são des sa lin gua gem, for ta le cen do a 
di ver si da de cul tu ral bra si lei ra e sua 
de mo cra ti za ção e aces si bi li da de. Po- 
dem par ti ci par do pro ces so se le ti vo 
pes so as ju rí di cas do ra mo cul tu ral 
(não mi cro em pre en de do res in di vi du-
ais ór gãos pú bli cos ou fun da ções). 
Leia mais so bre o con cur so 
em: https://www.fu nar te.gov.br/edi- 
tal/pre mio-fu nar te-de-apoio-ao-es- 
pe ta cu lo-cir cen se-2020

Confira os demais editais para outros segmentos

Pa ra ofi ci nas em ví deo de cir co,
mú si ca, ar tes vi su ais, dan ça e te a tro
– Com ins cri ções pror ro ga das até dia
9 de ou tu bro, o Prê mio Fu nar te Ar te
em To da Par te a Fun da ção con tem- 
pla rá 494 ofi ci nas em ví deo, téc ni cas
ou ar tís ti cas, nas áre as de ar tes vi su- 
ais, cir co, dan ça, te a tro e mú si ca. Ca- 
da pre mi a do re ce be rá um va lor bru to
de R$ 4 mil. As ofi ci nas de ve rão ser di- 
fun di das em pla ta for mas di gi tais. Os
tra ba lhos ven ce do res se rão dis po ni- 
bi li za dos gra tui ta men te pe la Fu nar te.
O in ves ti men to no edi tal é de R$ 2,084
mi lhões, dos quais se rão des ti na dos
R$ 1,976 mi lhão pa ra os prê mi os. Es- 
tes se rão dis tri buí dos pe las cin co ca- 
te go ri as ar tís ti cas en vol vi das e, ain da,
por sub ca te go ri as, es co lhi das pe los
can di da tos no mo men to das ins cri- 
ções. Se rão se le ci o na das 99 ofi ci nas
de ar tes vi su ais, 99 de cir co, 98 de dan- 
ça, 99 de te a tro e 99 de mú si ca. Os par- 
ti ci pan tes de vem ter atu a ção com- 
pro va da em su as áre as. Po dem ser
pes so as fí si cas ou pes so as ju rí di cas de
na tu re za cul tu ral. Leia mais aqui so- 
bre o pro ces so se le ti vo
em: https://www.fu nar te.gov.br/edi- 
tal/edi tal-fu nar te-ar te-em-to da-
par te

Pa ra dan ça – com fo co na aces si bi- 
li da de e na in clu são – O Prê mio Fes ti- 
val Fu nar te Aces si bi li dan ça Vir tu al
2020 te ve pra zo de ins cri ções pror ro- 
ga do até dia 13 de ou tu bro. Por meio
do con cur so, a Fun da ção con tem pla- 
rá 25 com pa nhi as de dan ça cu ja con- 
cep ção cê ni ca se ja a aces si bi li da de e a
in clu são, com prê mi os de R$ 31,2 mil,
num to tal in ves ti do de R$ 810 mil. Se- 
rão se le ci o na dos pro je tos pa ra es pe- 
tá cu los em ví deo, de cin co gru pos de
ca da uma das cin co re giões do Bra sil.
Eles de vem ser pes so as ju rí di cas pri- 
va das, de na tu re za cul tu ral, com ou
sem fins lu cra ti vos. Com o edi tal, a
Fu nar te pre ten de am pli ar a de mo cra- 
ti za ção da ar te no país; va lo ri zar a
dan ça na ci o nal; di vul gar o tra ba lho
de ar tis tas e gru pos; bem co mo a in- 
clu são e aces si bi li da de das pes so as

com de fi ci ên cia, prin ci pal men te du- 
ran te o pe río do de dis tan ci a men to so- 
ci al, por meio das tec no lo gi as de in- 
for ma ção. Leia mais
em: https://www.fu nar te.gov.br/edi- 
tal/fes ti val-fu nar te-aces si bi li dan ca-
vir tu al-2020

Pa ra mos tras de ar tes vi su ais ins- 
pi ra das no pa trimô nio his tó ri co – O
Prê mio Fu nar te Ar tes Vi su ais
2020/2021 – O Diá lo go En tre o Pa- 
trimô nio His tó ri co da Ci da de do Rio
de Ja nei ro e o Bra si lei ro Pre sen te nas
Ar tes Vi su ais e nos Es pa ços Ur ba nos
te ve pra zo de ins cri ções pror ro ga do:
vai até dia 19 de ou tu bro. O con cur so
con tem pla rá com um to tal de R$ 650
mil cin co pro pos tas de ex po si ções
com aces so gra tui to ao pú bli co. Ca da
pro je to ga nha rá R$ 130 mil e de ve ter
co mo su por te o ví deo e/ou a fo to gra- 
fia. Os tra ba lhos de vem con si de rar a
he ran ça his tó ri ca do país, pre sen te
nas ar tes plás ti cas e vi su ais, na ar qui- 
te tu ra e nos es pa ços ur ba nos das ci- 
da des bra si lei ras; e ter co mo re fe rên- 
cia o le ga do his tó ri co da ci da de do Rio
de Ja nei ro, a par tir de seu pa trimô nio
ar qui tetô ni co e/ou ur ba no. Leia mais
em: https://www.fu nar te.gov.br/edi- 
tal/pre mio-fu nar te-ar tes-vi su ais-
2020-2021/

Pa ra a área de con ser va ção e pre- 
ser va ção da fo to gra fia – Tam bém
com ins cri ções pror ro ga das até dia 19
de ou tu bro, o Edi tal Bol sa Fu nar te de
Es tí mu lo à Con ser va ção Fo to grá fi ca
So lan ge Zúñiga, em sua se gun da edi- 
ção, con ce de bol sas de es tí mu lo à
con ser va ção e pre ser va ção da fo to- 
gra fia. O con cur so con tem pla tex tos
de pes qui sas so bre es se cam po de ati- 
vi da des, com cin co bol sas de R$ 40
mil ca da uma. Po dem can di da tar-se
pes so as fí si cas, que atu em nas áre as
téc ni cas re la ci o na das ao te ma. A ini- 
ci a ti va tem co mo ob je ti vo pro mo ver a
pro du ção de bi bli o gra fia pa ra pro fis- 
si o nais e es tu dan tes da área, bem co- 
mo a di fu são de co nhe ci men to e de
ex pe ri ên ci as li ga das ao te ma. O to tal
in ves ti do é de R$ 260 mil. Leia

em: https://www.fu nar te.gov.br/edi-
tal/edi tal-bol sa-fu nar te-de-es ti mu- 
lo-a-con ser va cao-fo to gra fi ca-so lan- 
ge-zu ni ga-2020

Pa ra pro je tos re la ci o na dos a fes ti- 
vais e mos tras de mú si ca – O Prê mio
Fu nar te Fes ti vais de Mú si ca 2020 é
uma se le ção pú bli ca de 24 pro pos tas
pa ra re a li za ção de es pe tá cu los mu si- 
cais, de ba tes, pa les tras e ofi ci nas, en- 
tre ou tras ati vi da des (vir tu ais ou pre- 
sen ci ais) que es te jam re la ci o na das a
fes ti vais de mú si ca con si de ra dos re le-
van tes no país. Ca da pro je to con tem-
pla do re ce be rá R$ 40 mil. O to tal des- 
ti na do à ação é de R$ 1 mi lhão. O ob je- 
ti vo do con cur so é apoi ar um se tor,
que, de vi do à na tu re za de su as ati vi- 
da des, foi for te men te im pac ta do pe la
pan de mia de co vid-19. Além dis so, o
con cur so be ne fi ci a rá mos tras que, ao
lon go dos anos, vêm con tri buin do pa- 
ra o for ta le ci men to da mú si ca bra si- 
lei ra. As ins cri ções es tão aber tas até 9
de no vem bro. Leia mais so bre o edi tal
em: https://www.fu nar te.gov.br/edi-
tal/pre mio-fu nar te-fes ti vais-de-
mu si ca-2020/

In cen ti vo à eco no mia das ar tes –
Ini ci a do em 2020 e pla ne ja do pa ra du- 
rar por mais um ano, o Fu nar te de To-
da Gen te reú ne to dos os pro je tos da
Fun da ção. O pro gra ma tem co mo fo- 
co unir ca da vez mais ar tis tas, pro du- 
to res, téc ni cos e ins tru to res de ar te ao
pú bli co e à ins ti tui ção, pa ra que ela
cum pra seu pro pó si to es sen ci al: in- 
cen ti var a ca deia pro du ti va econô mi- 
ca das ar tes bra si lei ras, es ti mu lan do,
em to do o país, o tra ba lho e a ren da
pa ra es ses pro fis si o nais, a for ma ção
de pú bli co, e o con su mo cul tu ral, pa ra
que a so ci e da de pos sa usu fruir da ar te
ca da vez mais – um tra ba lho por meio
do qual se pos sa con tem plar to dos os
ci da dãos. A ini ci a ti va in clui, além des- 
ses se te con cur sos, o Prê mio Fu nar te
Res pi rar te, pa ra ví de os on li ne, e o
Pro je to Diá lo gos na Fu nar te, cri a do
pa ra reu nir se mi ná ri os na web.

Pro gra ma:

CCVM DIGITAL #EMCASA

Últimos episódios da
série Caboclo de Pena

O CABOCLO DE PENA THIAGO É UM DOS DESTAQUES DA SÉRIE

A Sé rie de ví de os “Ca bo clo de Pe na: Os Pro ta go nis tas”
dá con ti nui da de ao tra ba lho ini ci a do com o do cu men- 
tá rio Ca bo clo de Pe na (2019), pro du zi do pe lo Cen tro
Cul tu ral Va le Ma ra nhão, que reu niu 29 ca bo clos e ca bo- 
clas atu an tes em di ver sos ba ta lhões da Ilha de São Luís e
de Ica tu. Os ví de os in di vi du ais, com du ra ção de 5 a 10
mi nu tos, apro fun dam o re gis tro da dan ça des se per so- 
na gem mar can te do Bum ba Boi de so ta que de ma tra ca
ou da Ilha. Ne les os pro ta go nis tas fa lam de sua tra je tó ria
e de sua vi são so bre a dan ça. So los in crí veis com ple tam
o re gis tro e mos tram as va ri a ções cri a das por ca da um.
A sé rie in te gra o pro je to “Co re o gra fi as Ma ra nhen ses”,
cri a do por Ca lu Za bel, Ga bri el Gu ti er rez e Pau la Por ta
com o ob je ti vo de do cu men tar e di vul gar a dan ça pre- 
sen te na cul tu ra po pu lar do Ma ra nhão, res sal tan do sua
for ça e di ver si da de.
Os ví de os são lan ça dos às sex tas e do min gos, às 20h, e
po dem ser vis tos no  ca nal do YouTube, uma con tri bui- 
ção pa ra que es sa ar te pos sa ser co nhe ci da além-Ma ra- 
nhão e tam bém ve nha a cri ar opor tu ni da des. Mui tos ca- 
bo clos tam bém se de di cam a en si nar seu bai la do ou a
con fec ci o nar a lu xu o sa in du men tá ria de pe nas de ema.

02/10 – Ca bo clo de Pe na: Os Pro ta go nis tas – Le an dro
04/10 – Ca bo clo de Pe na: Os Pro ta go nis tas – Bru no
09/10 – Ca bo clos de Pe na: Os Pro ta go nis tas – Thi a go
11/10 – Ca bo clo de Pe na – Jan dir Gon çal ves
16/10 – Ca bo clos de Pe na: Can ta do res – Ca ná rio
18/10 – Ca bo clos de Pe na: Can ta do res – Ri ba mar zi nho

On de :
https://www.ins ta gram.com/cen tro cul tu ral va le ma ra- 
nhao/

MÚSICA

Museu da Casa Brasileira
lança playlist no Spotify

 CARMELITA RODRIGUES DE MORAES FOI A  1ª CONVIDADA 

O Mu seu da Ca sa Bra si lei ra, ins ti tui ção da Se cre ta ria
de Cul tu ra e Eco no mia Cri a ti va do Es ta do de São Pau lo,
lan çou na pla ta for ma do Spotify a pri mei ra playlist as si- 
na da por gran des no mes que já pas sa ram pe la cu ra do- 
ria do pro je to Mú si ca no MCB. 

Com edi ções con tí nu as des de 1999, o pro je to “Mú si- 
ca no MCB” já te ve co mo cu ra do res: Ti che Pun to ni, Aki- 
ko Oyafuso, Car li nhos An tu nes, ma es tro Ro ber to Si on,
Ben ja mim Taub kin, ma es tro Jú lio Me da glia, ma es tro
João Car los Mar tins, Antô nio Nó bre ga, Gu ga Stro e ter,
Ar ri go Bar na bé, Mag da Puc ci, An na Ma ria Ki e fer e Mi ri- 
am Taub kin.
A pri mei ra con vi da da pa ra cri a ção da playlist ‘Cu ra do ria
MCB’ é Car me li ta Ro dri gues de Mo ra es, co or de na do ra
do Mú si ca no MCB há mais de 17 anos. A playlist as si na- 
da por Car me li ta re lem bra al guns ar tis tas que já pas sa- 
ram pe lo ter ra ço do MCB, mos tran do a di ver si da de de
gê ne ros tra zi da pe las apre sen ta ções que ocor re ram no
mu seu ao lon go dos anos. 

A lis ta com cer ca de 25 mú si cas apre sen ta des de ban- 
das con tem po râ ne as da mú si ca po pu lar bra si lei ra co- 
mo Mus ta che e os Apa ches e Me tá Me tá, pas san do por
obras con sa gra das co mo as de Car li nhos An tu nes, An to- 
nio Nó bre ga e To ni nho Fer ra gut ti, can ções in fan tis co- 
mo ‘Lo bo-Gua rá’, do CD Bra si lei ri nhos – Mú si ca Pa ra Os
Bi chos do Bra sil,  Pa ra ou vir a playlist na ín te gra, aces- 
se: https://spo ti.fi/35UYOrl

São Luís, quarta-feira, 7 de outubro de 2020
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O Maranhão está entre as unidades da federação com maior destaque no aumento de
uniões estáveis entre maio e agosto, com 50% de registro

SAU LO DU AI LI BE

DURANTE PANDEMIA

União estável cresceu
52% no Maranhão
PATRÍCIA CUNHA

T
e ma de re per cus são pa ra ca- 
sais du ran te a pan de mia, os 
Car tó ri os de No tas de to do o 
país re gis tra ram um au men to 

de 32% nas for ma li za ções de uniões 
es tá veis en tre maio e agos to des te 
ano, cres ci men to que coin ci diu com a 
au to ri za ção pa ra a prá ti ca des tes atos 
por meio de vi de o con fe rên cia. Em 
nú me ros ab so lu tos, os re co nhe ci- 
men tos das uniões no País pas sa ram 
de 7.457 em maio pa ra 9.828 em agos- 
to.

O Ma ra nhão es tá en tre as uni da des 
da fe de ra ção com mai or des ta que no 
au men to de uniões es tá veis en tre 
maio e agos to, com 50% de re gis tro. 
Li de ram o nú me ro de re gis tros os es- 
ta dos do Ce a rá (124%), Ro rai ma 
(100%) e Acre (85%). Em se gui da vem: 
Dis tri to Fe de ral (72%), Es pí ri to San to 
(60%), Bahia (55%), Ala go as (54%), 
São Pau lo (52%),  Ma ra nhão, Per nam- 
bu co (43%) e Rio Gran de do Sul (39%).

A no vi da de on li ne, pos si bi li ta da 
pe la en tra da em vi gor do Pro vi men to 
nº 100 do Con se lho Na ci o nal de Jus ti- 
ça, per mi te a re a li za ção de es cri tu ras 
pú bli cas por meio de vi de o con fe rên- 
cia, o que ga ran tiu a con ti nui da de de 
mi lha res de ce rimô ni as re pre sa das do 
iní cio da pan de mia, além da pos si bi li- 
da de de fir mar o ato a ca sais que se 
en con tra vam lon ge um do ou tro. Com 
os pro ce di men tos fei tos vir tu al men te 
pe la pla ta for ma e-No ta ri a do, ge ri da 
pe lo Co lé gio No ta ri al do Bra sil – Con- 
se lho Fe de ral (CNB/CF), o ci da dão 
não pre ci sa mais sair de ca sa pa ra 
aces sar os ser vi ços dos Car tó ri os de 
No tas.

A pre si den te da en ti da de, Gi sel le

O MARANHÃO ESTÁ ENTRE OS ESTADOS COM MAIOR AUMENTO DE UNIÕES ESTÁVEIS

Oli vei ra de Bar ros, ex pli ca que a de- 
man da de lon ga da ta por atos on li ne 
não só im pul si o na os nú me ros co mo 
abre no vas pos si bi li da des aos ca sais. 
“A pan de mia cer ta men te tem um im- 
pac to so ci o ló gi co nas re la ções pes so- 
ais. A Es cri tu ra de União Es tá vel for- 
ma li za es se im pac to e abre pre ce den- 
tes ao eli mi nar as bar rei as fí si cas. Efe- 
ti var uniões tam bém se mos trou uma 
im por tan te fer ra men ta aos ca sais que 
pas sa ram a di vi dir uma ca sa du ran te a 
qua ren te na”.

O ce ná rio apre sen ta do pe la ta be liã 
res sal ta a im por tân cia do ato de união 
es tá vel – con vi vên cia du ra dou ra en tre 
du as pes so as, ho mem e mu lher ou ca- 
sais do mes mo se xo – que vi sa es ta be- 
le cer um re gi me de bens, pro var o iní- 

cio da con vi vên cia, fa ci li tar even tu al 
al te ra ção do no me, bem co mo pa ra 
ga ran tir di rei tos jun to ao INSS, con vê- 
ni os mé di cos, odon to ló gi cos, clu bes 
etc.

Em 2011, o Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral (STF) pas sou a re co nhe cer es te no-
vo nú cleo fa mi li ar, con fi gu ra do na 
con vi vên cia pú bli ca, con tí nua e du ra- 
dou ra com o ob je ti vo de cons ti tui ção 
de fa mí lia. O ins ti tu to traz con- 
sequên ci as ju rí di cas, in clu si ve su ces- 
só ri as, aos ca sais. Apli cam-se à união 
es tá vel os de ve res de le al da de, res pei- 
to, as sis tên cia, e de guar da, sus ten to e 
edu ca ção dos fi lhos. Por es se mo ti vo, 
é im por tan te que os ca sais for ma li- 
zem a exis tên cia da união me di an te 
es cri tu ra pú bli ca de cla ra tó ria.

LEVAVA DROGAS PARA PRESOS

Agente penitenciário em operação da Polícia Civil

DROGAS, ARMAS, MUNIÇÃO E DINHEIRO FORAM ENCONTRADOS COM OS SUSPEITOS DURANTE A OPERAÇÃO HÉMERA, EM SÃO LUÍS

A Su pe rin ten dên cia Es ta du al de
Re pres são ao Nar co trá fi co (Se narc),
de fla grou a ope ra ção Hé me ra, em vá- 
ri os bair ros de São Luís, on de cum- 
priu no ve man da dos de pri são pre- 
ven ti va, 13 man da dos de brus ca e
apre en são, além de re a li zar du as pri- 
sões em fla gran te.

Du ran te a ope ra ção, fo ram apre en- 
di dos uma pis to la e gran de quan ti da- 
de de dro gas, que foi en con tra da com
um in te gran te de uma fac ção cri mi- 
no sa. O sus pei to tam bém es tá en vol- 
vi do na re a li za ção de pa ga men tos pa- 
ra ser vi do res pú bli cos pa ra re a li zar in- 
ser ção de apa re lhos ce lu la res e en tor- 
pe cen tes nas pe ni ten ciá ri as.

De acor do com o de le ga do Al bert
Fon tes, da Se narc, as apre en sões são o
re sul ta do de um ano de in ves ti ga ção.
En tre os sus pei tos que fo ram pre sos
es tá um agen te pe ni ten ciá rio e um ex-
au xi li ar pe ni ten ciá rio. Eles são sus- 
pei tos de fa ci li tar a a en tra da de ce lu- 
la res e dro gas no com ple xo pri si o nal
de Pe dri nhas, na ca pi tal ma ra nhen se.

Ain da de acor do com in for ma ções
po li ci ais, to dos os sus pei tos es tão
sen do in di ci a dos pe los cri mes de trá- 
fi co de dro gas, cor rup ção ati va, cor- 
rup ção pas si va e as so ci a ção cri mi no- 
sa.

Na ope ra ção tam bém foi uti li za do
a uni da de K9, com cães fa re ja do res da
Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão.

Eles fo ram en ca mi nha dos ao sis te- 

ma pri si o nal on de fi ca ram à dis po si- 
ção da jus ti ça pa ra pres tar mai o res es- 
cla re ci men tos.

WAL BER OLI VEI RA

MAIS DE 80 MIL

Servidores receberam de
forma indevida no estado

O PREJUÍZO FOI DE R$ 60 MILHÕES AOS COFRES PÚBLICOS

O Tri bu nal de Con tas do Es ta do di vul gou que o Ma ra- 
nhão foi o es ta do com mai or quan ti da de de ser vi do res
pú bli cos que re ce be ram o au xí lio de for ma ir re gu lar, 
um to tal de 84 mil ser vi do res, cau san do um pre juí zo su- 
pe ri or a R$ 60 mi lhões aos co fres pú bli cos.

Di an te dis so, até ho je, quar ta-fei ra (7), ges to res mu ni- 
ci pais de to do Ma ra nhão re ce be rão so li ci ta ção do Tri- 
bu nal de Con tas do Es ta do (TCE-MA), Con tro la do ria
Ge ral da União (CGU-MA) e Mi nis té rio Pú bli co Es ta du al
(MPE) re qui si tan do in for ma ções so bre as me di das ado- 
ta das pa ra fre ar o re ce bi men to in de vi do do au xí lio
emer gen ci al nos mu ni cí pi os.

Os ór gãos de con tro le que rem sa ber se as ad mi nis tra- 
ções ado ta ram me di das le gais pa ra coi bir as frau des no
be ne fí cio por par te de ser vi do res pú bli cos. As in for ma- 
ções for ne ci das pe los ges to res se rão en ca mi nha das ao
pro cu ra dor-ge ral de Jus ti ça, dan do ori gem a ações  de
acom pa nha men to dos pro ces sos aber tos pe las ad mi- 
nis tra ções pú bli cas pa ra re sol ver o pro ble ma. A ex pec- 
ta ti va dos ór gãos fis ca li za do res é de que to dos os mu ni- 
cí pi os apre sen tem al gu ma me di da ado ta da.

VARGEM GRANDE

Idoso é amarrado e
assassinado por dupla

FACAS USADAS NO CRIME AINDA ESTAVAM COM OS SUSPEITOS

Um ido so de 67 anos, iden ti fi ca do co mo Antô nio Al- 
ves da Con cei ção, foi mor to bru tal men te a gol pes de fa- 
cas den tro de sua pró pria ca sa no bair ro da Cohab Ve lha,
no mu ni cí pio de Var gem Gran de, a 174 km de São Luís.

Ele te ve per fu ra ções no pes co ço, pei to e um dos bra- 
ços. O cri me ocor reu por vol ta das 20h30 na noi te da úl- 
ti ma se gun da-fei ra (6).

Lo ca li za da na Rua do Mor ro, a ca sa de Antô nio foi um
ce ná rio de bar ba ri da de, se gun do a Po lí cia Mi li tar (PM),
os vi zi nhos fo ram até a re si dên cia da ví ti ma e ao che ga- 
rem se de pa ra ram com o ido so amar ra do e sem vi da.

De pois de re ce be rem o cha ma do dos mo ra do res, a
PM se di ri giu até o lo cal pa ra ave ri guar o ocor ri do.

Al gu mas tes te mu nhas ale ga ram ter vis to três pes so as
sain do da ca sa do ido so em du as mo to ci cle tas.

Uma das mo tos se ria da ví ti ma, e os cri mi no sos tam- 
bém le va ram uma TV da ca sa, ca rac te ri zan do o cri me
co mo la tro cí nio.

A po lí cia con se guiu cap tu rar dois dos sus pei tos, e
com eles fo ram apre en di das du as fa cas usa das no cri- 
me. Os dois são mo ra do res do po vo a do de Bar ra do Mu- 
nim.

São Luís, quarta-feira, 7 de outubro de 2020
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Veja o que acontece com uma dívida depois que ela atinge cinco anos de existência.
Especialista dá dicas que irão ajudar na regularização da saúde financeira

• As sis ten te de Pes so al (160h);
• Agen te Co mu ni tá rio de Saú de
(400h);
• Re cep ci o nis ta (160h);
• Cui da dor In fan til (160h);
• Ope ra dor de Su per mer ca dos
(160h).

• Ope ra dor de Com pu ta dor (196h);

• Web de sig ner (160h);
• Edi tor de Pro je to Vi su al Grá fi co
(160h).

• Ca be lei rei ro (400h);
• De pi la dor (160h);
• Ma ni cu re e Pe di cu re (160h);
• Ma qui a dor (160h);
• Re pre sen tan te Co mer ci al (160h);
• Aten den te de Far má cia (240h);
• As sis ten te de Pes so al (160h);
• Agen te Co mu ni tá rio de Saú de
(400h);
• Au xi li ar de Co zi nha (240h);
• Au xi li ar de Con fei ta ria (200h);
• Sal ga dei ro (160h).

• Bar bei ro (172h);
• Ca be lei rei ro As sis ten te (230h);
• Cui da dor de Ido so (160h);
• Cui da dor In fan til (160h);
• As sis ten te de Pes so al (160h);
• Re cep ci o nis ta (160h);
• Ope ra dor de Su per mer ca dos
(160h);
• Ope ra dor de Com pu ta dor (196h);
• Re pre sen tan te Co mer ci al (160h).

• Ca be lei rei ro As sis ten te (230h);
• Au xi li ar de Co zi nha (240h);
• Sal ga dei ro (160h);
• As sis ten te de Pes so al (160h);
• Re cep ci o nis ta (160h);
• Ope ra dor de Com pu ta dor (196h);
• Cos tu rei ro (212h);
• Aten den te de Far má cia (240h);
• Cui da dor de Ido so (160h);
• Cui da dor In fan til (160h);
• Ma qui a dor (160h);
• Ope ra dor de Su per mer ca dos
(160h);
• Au xi li ar de Con fei ta ria (200h).

• As sis ten te de Pes so al (160h);
• Aten den te de Far má cia (240h);
• Aten den te de Lan cho ne te (160h);
• Au xi li ar de Con fei ta ria (240h);
• Bar bei ro (172h);
• Ca be lei rei ro As sis ten te (230h);
• Cos tu rei ro (212h);

• De pi la dor (160h);
• Ma qui a dor (160h);
• Ope ra dor de Com pu ta dor (196h);
• Ope ra dor de Su per mer ca dos
(160h);
• Re cep ci o nis ta (160h);
• Sal ga dei ro (160h).

• Re pre sen tan te Co mer ci al (160h);
• Ope ra dor de Su per mer ca dos
(160h);
• Au xi li ar de Co zi nha (240h);
• Au xi li ar de Con fei ta ria (200h);
• Sal ga dei ro (160h);
• As sis ten te de Pes so al (160h);
• As sis ten te Ad mi nis tra ti vo (160h);
• Re cep ci o nis ta (160h);
• Ope ra dor de Com pu ta dor (196h);
• Cos tu rei ro (212h);
• Fren tis ta (160h);
• Aten den te de Far má cia (240h);
• Agen te Co mu ni tá rio de Saú de
(400h);
• Cui da dor In fan til (160h);
• Bar bei ro (172h);
• Ma ni cu re e Pe di cu re (160h);
• De pi la dor (160h);
• Ca be lei rei ro As sis ten te (230h).

• Ca be lei rei ro (400h);
• Ma ni cu re e Pe di cu re (160h);
• Ope ra dor de Com pu ta dor (196h);
• De pi la dor (160h);
• Ma qui a dor (160h);
• Cui da dor de Ido so (160h);
• Bar bei ro (172h);
• Agen te Co mu ni tá rio de Saú de
(400h);
• Aten den te de Far má cia (240h);
• Web de sig ner (160h).

• Ma ni cu re e Pe di cu re (160h);
• Bar bei ro (172h);
• Cui da dor de Ido so (160h);
• Ca be lei rei ro As sis ten te (230h);
• Ope ra dor de Su per mer ca dos
(160h);
• Ope ra dor de Com pu ta dor (196h);
• Cos tu rei ro (212h);
• Aten den te de Far má cia (240h).

INADIMPLÊNCIA

Dívida com mais de 5
anos acaba ou não?

Con su mi dor po de fi car ne- 
ga ti va do de pois de 5 anos?

D
é bi tos ven ci dos em car tão 
de cré di to, che que es pe ci al 
e em prés ti mos aca bam in- 
cluin do o CPF do con su mi- 

dor nos ór gãos de pro te ção ao cré di to 
SPC e Se ra sa.
As res tri ções se tor nam ver da dei ras 
bar rei ras pa ra quem de se ja so li ci tar o 
fi nan ci a men to da ca sa pró pria ou de 
um veí cu lo, por exem plo.

Sai ba o que acon te ce quan do uma 
pes soa pos sui uma dí vi da a lon go pra- 
zo, além de di cas es pe ci ais que irão 
aju dar na re gu la ri za ção da saú de fi- 
nan cei ra.

A res pos ta é não! Se gun do o Có di go 
de De fe sa do Con su mi dor e o Có di go 
Ci vil, quan do a dí vi da atin ge cin co 
anos de exis tên cia, ocor re sua pres cri- 
ção. A par tir daí, o no me do ci da dão 
não fi ca mais vi sí vel nas lis tas de res- 
tri ções ao cré di to.

Po rém, ela con ti nua exis tin do e 
sen do co bra da, mas por ações ju rí di- 
cas. Des sa for ma, pres cri ção não sig- 
ni fi ca ex tin ção de dí vi da, mas sim um 
pra zo pa ra que o cre dor ajuí ze ação a 
co bran ça con tra o con su mi dor na Jus- 
ti ça.

Em al guns ca sos, a ina dim plên cia 
po de pres cre ver cri me. As sim, é im- 
por tan te es tar aten to quan to a es sas 
ques tões e evi tar ao má xi mo pa ra que 
a si tu a ção não che gue nes te ní vel. 
Lem bran do que o no me só dei xa de 
cons tar pa ra a dí vi da que ven ceu den- 
tro do pra zo de cin co anos.

Ca so o de ve dor te nha ou tros dé bi- 
tos com tem po me nor de ina dim plên-

Di cas pa ra re gu la ri zar sua 
si tu a ção fi nan cei ra

DÍVIDA CONTINUA, MAS O NOME DA PESSOA SAI DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

cia, o ca das tro ne ga ti vo ain da es ta rá 
vi sí vel.

Há di ver sas ma nei ras de nor ma li- 
zar a vi da fi nan cei ra e vi ver sem mui- 
tas pre o cu pa ções en vol ven do o di- 
nhei ro. Uma de las é re gu la ri zar o flu- 
xo da re cei ta, pa ra que as sim se ja tra- 

ça da a es tra té gia ide al pa ra qui tar as 
dí vi das e ter o no me lim po de uma vez 
por to das. Es pe ci a lis tas re co men dam 
se pa rar 10% da ren da com es se in tui- 
to e bus car o au xí lio de ser vi ços que 
ofe re cem apoio ao ina dim plen te. Co- 
mo no ca so da pla ta for ma Se ra sa Lim- 
pa No me, que dis põe de opor tu ni da- 
des ex clu si vas na qui ta ção de dí vi das 
com di ver sas em pre sas.

CAPACITAÇÃO

Senac oferece 3.700 vagas em cursos gratuitos
Di an te da re to ma da gra du al às ati- 

vi da des econô mi cas, o Se nac tem re a- 
li za do di ver sas ações de for ta le ci men- 
to ao co mér cio em to do o Ma ra nhão,
con si de ran do as no va re gras e for mas
de fun ci o na men to des sas ati vi da des.
In te gran do tam bém o Pro gra ma
Avan ça Ma ra nhão, con tri bui ção da
ini ci a ti va pri va da, com pro pos tas cla- 
ras e ob je ti vas pa ra a re to ma da
econô mi ca, pa ra mi no rar os im pac tos
que aba lam o em pre go, a ren da e a
eco no mia, o Se nac lan ça pro gra ma- 
ção de cur sos gra tui tos com mais de
3.700 va gas. As va gas são pa ra cur sos
pre sen ci ais nos mu ni cí pi os de São
Luís, Im pe ra triz, Ca xi as, Ba ca bal, San- 
ta Inês, Pi nhei ro, Bal sas e Ti mon.

A ofer ta dos cur sos acon te ce por
meio do Pro gra ma Se nac de Gra tui da- 
de, o PSG, des ti na do a pes so as — cu ja
ren da fa mi li ar men sal per ca pi ta não
ul tra pas se dois sa lá ri os mí ni mos fe- 
de ral — na con di ção de alu nos ma tri- 
cu la dos ou egres sos da edu ca ção bá- 
si ca e tra ba lha do res — em pre ga dos
ou de sem pre ga dos, pri o ri zan do-se
aque les que sa tis fa ze rem as du as con- 
di ções: alu no e tra ba lha dor. Os cur sos
gra tui tos se rão dis tri buí dos em tur- 
mas de qua li fi ca ção pro fis si o nal, com
car gas ho rá ri as que va ri am en tre 160h
e 400h.

As ins cri ções são on li ne, e re a li za- 
das con for me a di vul ga ção de edi tais
no si te do Se nac, na pá gi na do PSG, de
acor do com as va gas ofer tas em ca da
mu ni cí pio. Ou tras in for ma ções atra- 
vés do te le fo ne (98) 3198-1515.

São Luís – To tal de Va gas: 180

In for má ti ca São Luís – To tal de
Va gas: 98

Im pe ra triz – To tal de Va gas: 310

Ca xi as – To tal de Va gas: 273

Ba ca bal – To tal de Va gas: 261

San ta Inês – To tal de Va gas: 298

Pi nhei ro – To tal de Va gas: 499

Bal sas – To tal de Va gas: 212

Ti mon – To tal de Va gas: 147

TEC NO LO GIA

São Luís é pau ta
do even to “Tei as
da Ino va ção”

São Luís é o fo co de de ba tes so bre co mo os or ga nis- 
mos lo cais es tão se pre pa ran do e se or ga ni zan do pa ra se
tor nar re fe rên cia no de sen vol vi men to de tec no lo gi as e
ino va ções ae ro es pa ci ais, pe lo pro je to Tei as da Ino va ção
MC TI, que pro mo ve mais um en con tro on-li ne gra tui to,
nes ta quin ta-fei ra, 8, das 16h às 17h30, com o te ma “Vo- 
ca ção Re gi o nal: Or ga ni za ção do Ecos sis te ma Ma ra- 
nhen se pa ra Ino va ção Ae ro es pa ci al”, re a li za do pe lo Mi- 
nis té rio da Ci ên cia e Tec no lo gia.

É no Ma ra nhão que es tá as sen ta do o im por tan te
(CLA) Cen tro de Lan ça men to de Al cân ta ra, a se gun da
ba se de lan ça men to de fo gue tes da FAB (For ça Aé rea
Bra si lei ra). Ape sar de ter fo co re gi o nal, o even to tem
abran gên cia na ci o nal e qual quer pes soa in te res sa da
po de se ins cre ver pe lo si te: www.tei as dai no va- 
cao.com.br.

No ano pas sa do, o go ver no fe de ral se lou um acor do
com os Es ta dos Uni dos pa ra a uti li za ção da CLA pa ra fa- 
ze rem mais lan ça men tos de sa té li tes e tro ca rem ex pe ri- 
ên ci as, tec no lo gi as e co nhe ci men tos. Já a UF MA (Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão), ini ci ou, tam bém em
2019, o seu Pro gra ma de Pós-gra du a ção em En ge nha ria
Ae ro es pa ci al, em par ce ria com o pró prio CLA e com o
ITA (Ins ti tu to Tec no ló gi co de Ae ro náu ti ca), o que in di ca
mei os de fo men to à in cli na ção lo cal no ni cho ae ro es pa- 
ci al.

En tre os pa les tran tes es tão: Ade mir Vi la ça, eco no mis- 
ta pe la UFMG e mes tre em eco no mia pe la UFRGS; Mar- 
ce lo Nu nes, Co or de na dor do Clus ter Ae ro es pa ci al e De- 
fe sa e do Clus ter de Tec no lo gia da In for ma ção e Co mu- 
ni ca ção no Par que Tec no ló gi co São Jo sé dos Cam pos; e
Al ber ti no Le al de Bar ros Fi lho, tem gra du a ção em En ge- 
nha ria Agronô mi ca pe la UFR PE e Pós Gra du a ção La tu
Sen su em Ad mi nis tra ção pa ra Al tos Exe cu ti vos – MBA
pe la FIA/USP.

O Tei as da Ino va ção é uma ini ci a ti va do MC TI em par- 
ce ria com o CNPq (Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi- 
men to Ci en tí fi co) e o CPqD (Cen tro de Pes qui sa e De- 
sen vol vi men to em Te le co mu ni ca ções), e tem o apoio da
AN PEI (As so ci a ção Na ci o nal de Pes qui sa e De sen vol vi- 
men to das Em pre sas Ino va do ras). Re a li za do em di fe- 
ren tes ci da des e em âm bi to na ci o nal, o pro je to tem co- 
mo pú bli co-al vo star tups, in cu ba do res, em pre sá ri os,
em pre en de do res, es tu dan tes, pes qui sa do res, ci en tis tas,
edu ca do res e go ver nos lo cais. Os even tos são fo ca dos
em ci ên cia, ino va ção e tec no lo gia e con tam com a par ti- 
ci pa ção de Pau lo Cé sar Re zen de de Car va lho Al vim, Se- 
cre tá rio Na ci o nal de Em pre en de do ris mo e Ino va ção do
MC TI (Mi nis té rio da Ci ên cia, Tec no lo gia e Ino va ções). O
me di a dor se rá Pau lo Edu ar do Vas con cel los, Di re tor de
In te li gên cia Es tra té gi ca e No vos Ne gó ci os da Agên cia
Es pa ci al Bra si lei ra

En tre os te mas abor da dos es tão trans for ma ção di gi- 
tal, em pre en de do ris mo, ten dên ci as de fu tu ro, no vos
mo de los de ne gó ci os e pes qui sa e de sen vol vi men to. “O
pro gra ma pro mo ve uma apro xi ma ção en tre o MC TI e as
ci da des bra si lei ras de mé dio por te, com gran de po ten ci- 
al de se tor na rem ecos sis te mas lo cais de ino va ção. Va- 
mos apro vei tar pa ra di vul gar pro gra mas e ins tru men tos
de apoio à ino va ção e ao em pre en de do ris mo ino va dor.
Nos so fo co é sem pre au xi li ar pa ra que es ses po los se jam
pen sa dos e im ple men ta dos de for ma sus ten tá vel”, afir- 
ma Pau lo Cé sar Re zen de de Car va lho Al vim, Se cre tá rio
Na ci o nal de Em pre en de do ris mo e Ino va ção do MC- 
TI. “A in te ra ção en tre pes so as e or ga ni za ções é um fa tor
im por tan te pa ra in cen ti var ino va ção e no vos ne gó ci os.
Os de ba tes tra zem a ex pe ri ên cia de gran des pro fis si o- 
nais, com o ob je ti vo de con tri buir pa ra o de sen vol vi- 
men to do ecos sis te ma de ino va ção”, con ta Al ber to Pa ra- 
di si, pes qui sa dor prin ci pal e co or de na dor do pro je to.

A in te ra ção en tre pes so as e

or ga ni za ções é um fa tor im por tan te

pa ra in cen ti var ino va ção e no vos

ne gó ci os

São Luís, quarta-feira, 7 de outubro de 2020
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Léo Condé afirma momentos antes da viagem para Belo Horizonte onde a equipe
enfrenta o Cruzeiro-MG amanhã e que o Tricolor vai pra cima e quer vencer

RAPOSA X TUBARÃO

Sampaio promete
encarar o “gigante”
NERES PINTO

Q
uan do en trar em  cam po 
ama nhã à noi te, no Mi nei- 
rão, o Sam paio Cor rêa vai 
en fren tar uma das mais tra- 

di ci o nais equi pes do fu te bol bra si lei- 
ro,  de ten to ra de gran des tí tu los na ci- 
o nais e até uma Li ber ta do res, mas no 
mo men to atra ves san do sua pi or fa se 
téc ni ca. O jo go mos tra rá um con fron- 
to di re to em que as du as equi pes ne- 
ces si tam ven cer pa ra sair da zo na de 
re bai xa men to. Nes tas con di ções, o 
téc ni co Léo Con dé, que veio de Mi nas 
Ge rais pa ra co man dar o Tri co lor, afir- 
mou an tes da vi a gem pa ra Be lo Ho ri- 
zon te, que sua equi pe não vai en trar 
em cam po re cu a da. “Va mos en fren tar 
um dos gi gan tes do fu te bol bra si lei ro, 
que não es tá pas san do por um bom 
mo men to, mas é um ti me que tem 
bons jo ga do res e um trei na dor mui to 
ex pe ri en te, que é o Ney Fran co. Nós 
te mos que fa zer um jo go cem por cen- 
to. Ter mui ta aten ção na fa se de fen si- 
va, na ho ra de mar car, e com a bo la 
cri ar di fi cul da des pa ra eles. Não po- 
de mos ir lá só pa ra de fen der, nós te- 
mos que bus car si tu a ções de gol, ter 
uma boa or ga ni za ção ofen si va, pra 
gen te con se guir um bom re sul ta do” , 
de cla rou o oti mis ta Con dé.

O vo lan te Vi ni cius Kiss foi ou tro 
que de mons trou mui to oti mis mo, 
mo men to an tes de se guir pa ra a ca pi- 
tal mi nei ra. “O Cru zei ro é re al men te 
um gran de clu be,  mas es ta mos vin do 
de uma cres cen te, o gru po es tá con fi- 
an te e te mos con di ções de jo gar de 
igual pa ra igual”, ana li sou.

Boa sequên cia Cru zei ro

SAMPAIO VEM FAZENDO BOAS PARTIDAS QUANDO JOGA FORA DE CASA PELA SÉRIE B

Con tra o Cru zei ro,  o Sam paio Cor- 
rêa es ta rá de fen den do uma sequên cia 
de re sul ta dos po si ti vos na sé rie B do 
Cam pe o na to Bra si lei ro. O Tri co lor foi 
der ro ta do pe la úl ti ma vez na com pe- 
ti ção, pe lo Ope rá rio-PR, no Cas te lão. 
Em se gui da, go le ou o Avaí por 5 a 2, 
em  Flo ri a nó po lis, em pa tou com o 
Gua ra ni ( 1 a 1) em  Cam pi nas-SP e, 
por úl ti mo, der ro tou o CSA, em São 
Luís,  por 1 a 0.

Jo gan do fo ra de ca sa, o Sam paio 
per deu pa ra Vi tó ria-BA e Cha pe co en- 
se-SC,  mas em pa tou com o CRB-AL 
em  Ma ceió. O de sem pe nho da equi pe 
fo ra de seus do mí ni os,  ani ma os jo ga- 
do res a acre di tar que mes mo sen do 
um jo go di fí cil, ama nhã, di an te do 
Cru zei ro, há bo as pos si bi li da des de 
con quis tar uma vi tó ria, o que sig ni fi- 
ca rá  a saí da da zo na de re bai xa men to.

O con fron to se rá o oi ta vo do Cru- 
zei ro no Mi nei rão pe la Sé rie B. Até o 
mo men to, o apro vei ta men to no es tá- 
dio é de ape nas 47,61% (três vi tó ri as, 
um em pa te e três der ro tas). Cu ri o sa-
men te, o Sam paio go le ou o Avaí por 5 
a 2 e a equi pe ca ta ri nen se ´ga nhou do 
Cru zei ro em ple no Mi nei rão na dé ci- 
ma pri mei ra ro da da.

Se gun do o si te Pro ba bi li da des no 
Fu te bol, o G4 pro va vel men te se rá fe- 
cha do por um clu be que so mar de 31 a 
32 pon tos em 19 ro da das, e a con ta fi- 
nal pa ra o aces so gi ra rá en tre 61 e 62 
pon tos, si tu a ção que  dei xa o ti me es- 
tre la do mi nei ro na obri ga ção de atin- 
gir mé dia de seis pon tos a ca da três 
ro da das. O Sam paio tam bém ain da 
es tá no pá reo.

CAAMA

Está aberto Campeonato
dos advogados  de São Luís

A COMPETIÇÃO INICIOU NO ÚLTIMO SÁBADO, NA APCEF

Os ad vo ga dos ma ra nhen ses de ram o pon ta pé ini ci al
na es treia do 11º Cam pe o na to de Fu te bol da Ad vo ca cia
Ma ra nhen se, uma ini ci a ti va da Cai xa de As sis tên cia dos
Ad vo ga dos do Ma ra nhão – CA A MA.

Ini ci a das no úl ti mo sá ba do (3), as dis pu tas co me ça- 
ram com mui tas co me mo ra ções en tre os jo ga do res e
téc ni cos.

Lo go na pri mei ra par ti da, a vi tória fi cou por con ta do
ti me do TSE so bre o Bal bathi nai kos, com um pla car de 6
x 2. Se guin do a ro da da, ao fe char um pla car de 2 x 1, os
Fe de rais le va ram a me lhor con tra o Par ce ria. E pa ra fi- 
na li zar, o úl ti mo jo go fi cou mar ca do pe la van ta gem do
Re al Ju rídi co so bre o Ar ro cha, fe chan do com 3 x 0.

Du ran te as par ti das, e le van do em con si de ra ção to- 
das as me di das re co men da das por re fe rên ci as na ci o- 
nais e mun di ais de saú de, o pre si den te da CA A MA, Di e- 
go Sá, re for çou o quan to é es sen ci al 9 cum pri men to das
re gras de se gu ran ça e pre ven ção ao no vo co ro na ví rus
no de cor rer do cam pe o na to. “A nos sa fi na li da de é tra zer
es se mo men to de con fra ter ni za ção e de união da clas se,
mas sem pre pro por ci o nan do se gu ran ça pa ra man ter a
saú de de nos sos co le gas. Por is so, es ta mos re tor nan do
com um im por tan te cum pri men to dos pro to co los da
Ap cef/MA e da pró pria Cai xa de As sis tên cia, pa ra se- 
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SÉRIE D

Sem os reforços, Moto repete time
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MMA

Bibulatov é candidato a nocaute do ano

MAGOMED BIBULATOV ACERTA O CHUTE RODADO NO QUEIXO DE RODRIGO PRAIA PELO ACA 112
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In te gran do o Pro gra ma Avan ça Ma ra- 
nhão,  pa ra mi no rar os im pac tos que aba lam
o em pre go, a ren da e a eco no mia, o Se nac
lan ça pro gra ma ção de cur sos gra tui tos com
mais de 3.700 va gas. 

Des se to tal, 1.485 aten di men tos já es tão
sen do de sen vol vi dos por meio de cur sos on-
li ne pa ra em pre sas, e a par tir des ta ter ça-fei-
ra, 06, 2.278 va gas e 107 tur mas se rão dis po-
ni bi li za das pa ra a po pu la ção em ge ral.

Trilha ecológica 

A Ra po sa é um es pa ço de be le zas na tu rais,
en can tos e me mó ri as, on de a cul tu ra e a tra- 
di ção são in ten sa men te ví vi das de um po vo
que re sis te. Unin do to dos es ses ele men tos
num ro tei ro só, o Tu ris mo So ci al do Sesc re a- 
li za nes te sá ba do, 10, o pas seio “Bem-es tar e
la zer na tri lha eco ló gi ca da Ra po sa”. Com va- 
lo res a par tir de R$ 67,00, a com pra é aber ta
so men te pa ra as so ci a dos e de ve ser re a li za-
da no si te cli en te.sesc ma.com.br/lo gin.

O pre si den te da Cai xa de As sis tên -
cia dos Ad vo ga dos do Ma ra nhão –
CA A MA, Di e go Sá (ao cen tro), re sol -
veu dar voz e vi si bi li da de ao Ou tu bro
Ro sa, pro mo ven do dis tri bui ção de
más ca ras da cor de ro sa aos ad vo ga -
dos e ad vo ga das, nes te mês de pre -
ven ção e com ba te ao cân cer de ma -
ma. É bom lem brar que no Bra sil, o
cân cer de ma ma é o que mais aco me -
te as mu lhe res no país, on de ape nas
em 2019, mais de 59.700 mil ca sos
fo ram di ag nos ti ca dos, o que re pre -
sen ta uma ta xa de in ci dên cia de 51
ca sos por 100 mil mu lhe res. Mui to se
dá pe la fal ta de di ag nós ti co pre co ce,
fal ta de am pa ro mé di co e de sin for -
ma ção so bre os cui da dos que es se
pú bli co de ve ter com seu pró prio cor -
po.

Os pa ra béns ho je vão
pa ra o se cre tá rio de
Es ta do da Edu ca ção do
Ma ra nhão, Fe li pe Ca -
ma rão, que aca ba de
ser in di ca do pe lo Con -
se lho Na ci o nal de Se -
cre tá ri os de Edu ca ção
(Con sed), pa ra com por
o Fó rum Na ci o nal de
Edu ca ção (FNE) co mo
mem bro ti tu lar. O Fó -
rum é um im por tan te
es pa ço de diá lo go e ar -
ti cu la ção en tre so ci e -
da de ci vil, en ti da des
di ver sas e po der pú bli -
co, acer ca da po lí ti ca
na ci o nal de edu ca ção. 

En con tro de dois gran -
des ar tis tas ma ra -
nhen ses, que mui to
pre zam e de fen dem os
in te res ses da cul tu ra
lo cal: o per for mis ta
Ui mar Ju ni or, en car -
nan do na oca sião Da -
ni el de la Tou che, fun -
da dor ofi ci al de São
Luís e o jor na lis ta e
mú si co Au gus to Pel le -
gri ni.  O en con tro
acon te ceu no dia do
ani ver sá rio da ci da de
em fren te ao Pa lá cio
dos Leões, Pra ça D. Pe -
dro II, fu tu ro mar co ze -
ro do cen tro his tó ri co.

Inovação Aeroespacial

Com o te ma “Vo ca ção Re gi o nal: Or ga ni za ção
do Ecos sis te ma Ma ra nhen se pa ra Ino va ção Ae- 
ro es pa ci al”, o pro gra ma Tei as da Ino va ção MC- 
TI, pro mo ve mais um en con tro on-li ne gra tui to,
nes ta quin ta, 8. Des ta vez, fo ca em São Luís
(MA), com de ba tes so bre co mo os or ga nis mos
lo cais es tão se pre pa ran do e se or ga ni zan do pa- 
ra se tor nar re fe rên cia no de sen vol vi men to de
tec no lo gi as e ino va ções ae ro es pa ci ais. É no Ma- 
ra nhão que es tá as sen ta do o im por tan te Cen tro
de Lan ça men to de Al cân ta ra, a se gun da ba se de
lan ça men to de fo gue tes da FAB.

Visita ao Porto

De pois de um pe río do sus pen sa, de vi do à
pan de mia do no vo co ro na ví rus, a pro gra ma ção
de vi si tas téc ni cas a em pre sas por alu nos de ins- 
ti tui ções de en si no su pe ri or de São Luís co me ça
a ser re to ma da aos pou cos.
Na úl ti ma se gun da-fei ra, por exem plo, alu nos
da Fa cul da de de Ne gó ci os Fa e ne, es pe ci fi ca- 
men te dos cur sos de gra du a ção em Ad mi nis tra- 
ção e de Lo gís ti ca e, tam bém, da pós-gra du a ção
em Lo gís ti ca e Lo gís ti ca Por tuá ria, es ti ve ram no
Por to do Ita qui, pa ra uma vi si ta téc ni ca à em- 
pre sa Cor re dor Lo gís ti ca.

Sustentabilidade

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE- 
MA) es tá par ti ci pan do do 8° Prê mio Me lho res
Prá ti cas de Sus ten ta bi li da de – Prê mio A3P, do
Mi nis té rio do Meio Am bi en te, na ca te go ria Ges- 
tão de Re sí du os, com o pro je to: Apro vei ta men to
de re sí du os só li dos or gâ ni cos do Res tau ran te
Uni ver si tá rio – RU/UE MA em com pos ta gem na
Fa zen da Es co la de São Luís – FESL.
A ins ti tui ção con cor re ao la do de gran des ins ti- 
tui ções co mo o Ins ti tu to Bu tan tan com o pro je- 
to: Va lo ri za ção de Tyvek® oriun dos de plan tas
in dus tri ais do Ins ti tu to Bu tan tan.

Pra curtir

Es tá che gan do o 43º
Fes ti val Guar ni cê de
Ci ne ma, re a li za do
pe la Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão
(UF MA), por meio da
Pró-Rei to ria de Ex -
ten são e Cul tu ra
(Pro ec), via Di re to ria
de As sun tos Cul tu rais
(DAC).

Es te ano, o fes ti val
acon te ce rá em for -
ma to hí bri do, de 14 a
21 des te mês, com
aber tu ra e en cer ra -
men to acon te cen do
na ver são  ci ne dri ve-
in, na con cha acús ti -
ca da Ci da de Uni ver -
si tá ria Dom Jo sé Del -
ga do, no Ba can ga.

A Es co la de Go ver no
do Ma ra nhão (EG MA)
es tá com ins cri ções
aber tas pa ra os cur -
sos: No va Lei de Pro -
te ção de Da dos, In te -
li gên cia Emo ci o nal,
Au tor res pon sa bi li da -
de e Ati tu de no Ser vi -
ço Pú bli co e Li bras
Bá si co, na mo da li da -
de de Edu ca ção a Dis -
tân cia (EaD).

Os cur sos são des ti -
na dos aos ser vi do res
pú bli cos es ta du ais e
in te gram a gra de da
EG MA Vir tu al, de 13 a
16 de ou tu bro.

Dois Cór re gos, ci da de
do in te ri or de São
Pau lo, co nhe ci da co -
mo a ter ra da po e sia,
já pre pa ra a pró xi ma
edi ção de seu Fes ti val
de Po e sia.

Com o te ma “Po e sia a
ar te do en con tro”, o
even to, que acon te ce
no dia 16 de ou tu bro,
pre ten de tra zer mais
le ve za em meio à
pan de mia do Co vid-
19.
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