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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUI 08/10/2020

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

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

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

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

No Maranhão, no Brasil e no Mundo as campanhas eleitorais vêm sofrendo 
impactos da covid-19, sendo o caso de repercussão planetária, o contágio do 
presidente norte-americano, Donaldo Trump, distante 30 dias das eleições.

Golpeada pela covid 

"NÃO É BRINQUEDO NÃO"

Quase mil presos soltos 
para o Dia das Crianças

Auditores iniciam 
investigação  sobre 

o acidente no 
Supermercado 

do Grupo Mateus
FÉ E DEVOÇÃO

Lavagem da Igreja 
dos Remédios 

abre festejo
PÁGINA 5

Auditores fiscais do Trabalho 
da superintendência estiveram 
na última segunda-feira (5), no 

estabelecimento, onde ocorreu o 
acidente que deixou uma pessoa 

morta e oito feridas.
PÁGINA 10

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

Madeira desiste 
da disputa para 

prefeitura de São 
Luís e declara apoio 

a Rubens Junior

ELEIÇÕES 2020 

Lei proíbe venda e fabricação de cerol 
e “linhas chilenas” no Maranhão 

Tribunal de Justiça 
do Maranhão muda 
regra para eleição 
da Mesa Diretora
Todos os desembargadores 
do Tribunal de Justiça do 

Maranhão (TJMA) ganharam 
o direito de concorrer à 

uma das três vagas para a 
Mesa Diretora do Judiciário: 
presidente, vice-presidente e 
corregedor-geral da Justiça.

PÁGINA 3

Governo Federal 
pagou R$ 280 milhões 
de dívida do Maranhão

EFEITO DA PANDEMIA : TSE deve liberar showmício virtual na Campanha Eleitorial

Vale promove curso 
para celebrar os cantos 
dos povos da floresta

PÁGINA 2

PÁGINA 12

PÁGINA 9

  
O benefício, que tem duração de seis dias, iniciou às 9h de ontem, quarta-feira (7), e terminará 

na próxima terça-feira (13). Os apenados devem retornar até as 18 h do dia 13. PÁGINA 10

PÁGINA 3

PÁGINA 5

PÁGINA 9

Prefeito Edivaldo reforma praças 
e mercado no Santa Cruz 

Segundo especialistas, 
cerca de 30% dos casos de 
câncer de mama podem 
ser evitados com a ado-

ção de hábitos saudáveis 
como a prática de ativi-
dade física, alimentação 
saudável, por exemplo.

OUTUBRO ROSA
Maranhão 

registrou quase 
900 casos de 

Câncer de Mama 
PÁGINA 6
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Secretária-geral afirmou também que garantir a segurança da população e enfrentar a
desinformação são duas questões centrais para o TSE nas eleições municipais

Mu dan ça de ho rá rio

Aglo me ra ções

De sin for ma ção

ELEIÇÕES 2020

TSE deve liberar
showmício virtual

E
m agos to, o Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE), res pon sá vel
por or ga ni zar e fis ca li zar as
elei ções no Bra sil, proi biu a

re a li za ção de “show mí ci os” vir tu ais,
even tos de cam pa nha on de ar tis tas
são con tra ta dos pa ra se apre sen tar.
Com a pan de mia, as li ves se po pu la ri- 
za ram nas re des so ci ais e o en ten di- 
men to da Cor te é de que a ver são on-
li ne dos shows tem o mes mo efei to. O
ve to a show mí ci os pre sen ci ais era al- 
go pre sen te na le gis la ção des de 1997,
mas há quem acre di te que a re gra de- 
ve ser mu da da.

É o ca so da se cre tá ria-ge ral do TSE,
Ali ne Osó rio. Em um we bi nar pro mo- 
vi da nes ta ter ça-fei ra (6), pe lo por tal
Exa me, so bre os de sa fi os da Jus ti ça
Elei to ral no plei to de 2020, ela co men- 
tou a proi bi ção fei ta pe lo tri bu nal. “O
TSE en ten deu que, da mes ma for ma
que a re gra proí be show mí ci os, o
equi va len te vir tu al tam bém de ve ser
proi bi do. Mas is so não re fle te na ex- 
pres são in di vi du al de ar tis tas, eles po- 
dem se ma ni fes tar. Mas os ‘li ve mí ci os’
es tão proi bi dos”, la men tou.

Ao co men tar a proi bi ção, Ali ne afir- 
mou que gos ta ria de ver a clas se ar tís- 
ti ca par ti ci par mais do meio po lí ti co,
mas que is so de pen de ria de de ci são
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF).
“Te nho a es pe ran ça de que o Su pre mo
vá jul gar in cons ti tu ci o nal, in clu si ve, a
proi bi ção dos show mí ci os, pa ra que o
meio ar tís ti co pos sa con tri buir mais
pa ra a po lí ti ca. Mas is so res pei tan do o

te to de gas tos, pa ra ga ran tir igual da de
en tre to dos os can di da tos”, de fen deu.

A se cre tá ria-ge ral do TSE tam bém
fa lou so bre os pro to co los ado ta dos
pe la Jus ti ça Elei to ral pa ra as elei ções
mu ni ci pais a se rem re a li za das em no- 
vem bro. Ela des ta cou mu dan ças co- 
mo a ins ti tui ção de um ho rá rio pre fe- 
ren ci al, pa ra pes so as in te gran tes de
gru pos de ris co da co vid-19, por
exem plo. 

“O ho rá rio de vo ta ção foi am pli a do.
Ago ra, co me ça às 7h da ma nhã, não
mais às 8h. Re sol ve mos cri ar um ho- 
rá rio pre fe ren ci al en tre 7h e 10h pa ra
os gru pos de mai or ris co. […] Pa ra os
me sá ri os, a Jus ti ça Elei to ral vai for ne- 
cer más ca ras de pro te ção fa ci al, vi sei- 
ras plás ti cas e ál co ol em gel e pa ra
lim pe za das su per fí ci es. Pa ra os elei- 
to res, há tam bém o ál co ol an tes e de- 
pois da vo ta ção”, acres cen tou.

Ali ne ex pli cou ain da que não se rá
mais ne ces sá rio en tre gar o do cu men- 
to de iden ti fi ca ção pa ra o me sá rio,
bas ta exi bi-lo. A bi o me tria, des ta cou,
tam bém foi ex cluí da des ta edi ção das
elei ções. O uso de más ca ra é obri ga tó- 
rio e o elei tor que se re cu sar a uti li zá-
la po de rá ser re mo vi do da se ção elei- 
to ral.

Já no ca so dos can di da tos que pro- 

mo vem aglo me ra ções, Ali ne afir mou
que não há lei es pe cí fi ca pa ra pu nir
can di da tos que des cum pri rem nor-
mas sa ni tá ri as, mas que os ór gãos de
fis ca li za ção lo cais po dem apli car me-
di das cor re ti vas. “Não há uma lei es- 
pe cí fi ca que obri gue os can di da tos a
se gui rem es sas ori en ta ções sa ni tá ri as,
en tão não ha ve rá uma san ção es pe cí- 
fi ca do TSE. Mas os can di da tos de vem
se guir os pro to co los es ta du ais e mu- 
ni ci pais, sob pe na de te rem seus
even tos can ce la dos ou ve ta dos pe las
au to ri da des lo cais”, dis se.

Ou tra pre o cu pa ção do Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral é o com ba te à de sin- 
for ma ção. Há anos, a Jus ti ça Elei to ral
pro mo ve cam pa nhas de cons ci en ti- 
za ção con tra no tí ci as fal sas. A no vi da-
de pa ra as elei ções des te ano é a pos si- 
bi li da de de de nun ci ar dis pa ros de
men sa gens em mas sa por What sApp.
Ali ne des ta cou que, gra ças a uma par-
ce ria com o Fa ce bo ok, é pos sí vel de- 
nun ci ar pos sí veis dis pa ros no si te do
TSE.

“O ci da dão po de de nun ci ar o dis- 
pa ro em mas sa no pró prio si te do TSE,
pre en chen do um for mu lá rio com in- 
for ma ções so bre a men sa gem e o nú-
me ro que o en vi ou. Ele po de ir, lá, e
de nun ci ar. Is so vai di re ta men te pa ra o
What sApp, que vai in ves ti gar e ba nir
es sa con ta. Há tam bém o apli ca ti vo
Par dal, pa ra pro pa gan das. Qual quer
elei tor po de de nun ci ar”, com ple tou.

MUDANÇA

Eleições podem ajudar a reduzir partidos

NESTA DISPUTA, POR EXEMPLO, ESTÃO PROIBIDAS ALIANÇAS ENTRE DIVERSAS SIGLAS PARA O CARGO DE VEREADOR

As elei ções mu ni ci pais vão pôr em
xe que a so bre vi vên cia po lí ti ca dos
par ti dos. Se an tes le gen das pe que nas
ou até mes mo na ni cas se ali a vam a
ou tras e pe ga vam ca ro na na cha pa
ape nas pa ra ele ger can di da tos, o fim
das co li ga ções pro por ci o nais tor nou
ine vi tá vel a cam pa nha do “ca da um
por si”. Nes ta dis pu ta, por exem plo,
es tão proi bi das ali an ças en tre di ver- 
sas si glas pa ra o car go de ve re a dor.

Até a cú pu la do Con gres so já ad mi- 
te que o nú me ro de par ti dos no Bra sil
ten de a en co lher. Atu al men te, são 33,
mas mui tos não têm ex pres são. Es ti- 
ma ti vas fei tas no Con gres so in di cam
que ape nas dez par ti dos de ve rão vin- 
gar após 2022. A ex pec ta ti va é de que
agre mi a ções po lí ti cas com per fil mais
fi si o ló gi co se jam eli mi na das por que,
his to ri ca men te, de pen de ram de pu- 
xa do res de vo tos em le gen das mai o res
pa ra sus ten tá-los. So zi nhas, se rá di fí- 
cil que atin jam o quo ci en te elei to ral.

Con tro lar uma ba se for te nos mu- 
ni cí pi os é o pas sa por te pa ra o su ces so
nas dis pu tas de 2022, já que a di vi são
do di nhei ro do Fun do Elei to ral tem
co mo pa râ me tro o ta ma nho das ban- 
ca das na Câ ma ra e no Se na do. Quan- 
to mais de pu ta dos e se na do res ca da
par ti do ele ger, mai or se rá a fa tia que

re ce be rá do fun do. “E, pa ra es se ob je- 
ti vo, pos suir ba se elei to ral nos mu ni- 
cí pi os é fun da men tal. Por tan to, o re- 
sul ta do das elei ções pa ra pre fei tos e
ve re a do res, ago ra, te rá im pac to nes sa
di nâ mi ca par ti dá ria”, afir mou a ad vo- 
ga da Ma ril da Sil vei ra, es pe ci a lis ta em
Di rei to Elei to ral. “Des de que a gen te
apro vou o fim da co li ga ção pro por ci- 
o nal (em 2017), es tou di zen do que es- 
sa me di da foi uma re vo lu ção na po lí- 
ti ca, mas só se rá sen ti da a par tir des ta
elei ção. E, cer ta men te, o re sul ta do de
2022 vai ge rar um Par la men to com
um nú me ro me nor de par ti dos e mais
fá cil pa ra se or ga ni zar mai o ria e se go- 
ver nar”, dis se ao Es ta dão o pre si den te
da Câ ma ra, Ro dri go Maia (DEM-RJ).

An tes das mu dan ças nas re gras,
par ti dos pe que nos se jun ta vam aos
mai o res pa ra ter mais chan ces de
atin gir o quo ci en te elei to ral – cál cu lo
que ser ve pa ra fi xar o nú me ro mí ni mo
de vo tos que ca da co li ga ção pre ci sa
atin gir pa ra ele ger um can di da to.
Ago ra, a si gla pre ci sa atin gir o ín di ce
por con ta pró pria.

“Ter mi na da a elei ção mu ni ci pal,
va mos sa ber qual o ta ma nho de ca da
um”, dis se o de pu ta do Jo sé Gui ma- 
rães (PT-CE), lí der da Mi no ria e co or- 
de na dor do Gru po de Tra ba lho Elei to- 

ral do PT. A exem plo de Maia, Gui ma- 
rães vis lum bra um ce ná rio com for tes
efei tos na es tru tu ra par ti dá ria até
2022, após o re sul ta do das ur nas de
no vem bro. Se gun do ele, po rém, es se
“fu nil” é ne ces sá rio.

Na ava li a ção do pre si den te do PSB,
Car los Si quei ra, o fim das co li ga ções
pro por ci o nais aju da rá a “bo tar or- 
dem” no atu al sis te ma po lí ti co. “O sis- 
te ma po lí ti co bra si lei ro é uma bal búr-
dia, pul ve ri za do, com si glas de alu- 
guel, par ti dos que não sig ni fi cam na-
da, mas par ti ci pam de to dos os go ver- 
nos”, afir mou.

Pa ra o ci en tis ta po lí ti co Cláu dio
Cou to, co or de na dor do mes tra do pro- 
fis si o nal em ges tão e po lí ti cas pú bli- 
cas da FGV, o fim das co li ga ções vai
pro vo car mu dan ças nas es tra té gi as
dos par ti dos. “Quem não se fun dir vai
fi car mui to pe que no pa ra po der vi-
ver”, dis se. Ao ilus trar a “su per lo ta-
ção” de par ti dos, Cou to re cor reu à
ima gem de uma piz za ria com de ze nas
de sa bo res. “Quan do vo cê che ga na
dé ci ma op ção do car dá pio, vo cê can-
sa, e vai na ca la bre sa, que é a mais fá- 
cil. Os 68 ti pos de piz za pi o ram sua ca- 
pa ci da de de es co lha. A gen te tem
mais par ti do do que op ção ide o ló gi- 
ca.”

Re for mas pri o ri tá ri as

Re to ma da do diá lo go

DÉBITOS

União paga R$ 280
milhões pelo Maranhão

UNIÃO GASTOU R$ 310,71 MI EM SETEMBRO PARA DÍVIDAS

O Te sou ro Na ci o nal pre ci sou de sem bol sar R$ 310,71
mi lhões em se tem bro pa ra 2020 pa ra hon rar dé bi tos
ban cá ri os com ga ran ti as da União que não fo ram qui ta- 
dos pe los go ver nos es ta du ais no mês pas sa do.

Os va lo res re fe rem-se a dí vi das de R$ 226,07 mi lhões
do Rio de Ja nei ro, R$ 81,80 mi lhões de Mi nas Ge rais e R$
2,83 mi lhões do Rio Gran de do Nor te. Os da dos fo ram
di vul ga dos nes ta quar ta-fei ra pe lo Te sou ro Na ci o nal e
cons tam do Re la tó rio de Ga ran ti as Hon ra das pe la União
em ope ra ções de cré di to.

De ja nei ro a se tem bro de 2020, a União já ban cou R$
6,60 bi lhões em dí vi das ga ran ti das de 14 Es ta dos e se te
mu ni cí pi os, um au men to de 15,9% em re la ção ao va lor
hon ra do no mes mo pe río do de 2019 (US$ 5,69 bi lhões).

No acu mu la do no ano, so men te cin co Es ta dos fo ram
res pon sá veis por 90,4% de to do o va lor pa go pe lo Te sou- 
ro em ga ran ti as. São eles: Mi nas Ge rais e Rio de Ja nei ro –
ca da um com R$ 2,39 bi lhões, ou 36,2% do to tal -; Goiás
(R$ 553,18 mi lhões, ou 8,4% do to tal), Per nam bu co (R$
354,85 mi lhões ou 5,4% do to tal), e Ma ra nhão (R$ 280,16
mi lhões ou 4,2% do to tal).

O Te sou ro lem bra que, “pe lo fa to de a União es tar im- 
pe di da de re cu pe rar as con tra ga ran ti as de di ver sos Es- 
ta dos que ob ti ve ram li mi na res ju di ci ais sus pen den do a
exe cu ção das re fe ri das con tra ga ran ti as, e tam bém as re- 
la ti vas ao Es ta do do Rio de Ja nei ro, que es tá sob o Re gi- 
me de Re cu pe ra ção Fis cal (RRF), os va lo res hon ra dos no
ano au men ta ram a ne ces si da de de fi nan ci a men to dí vi- 
da pú bli ca fe de ral”.

CONGRESSO

Maia defende novo
teto de gastos

O pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Ro dri go
Maia, pe diu união pa ra re to mar a vo ta ção da agen da de
re for mas e afir mou que vai dar ur gên cia à re gu la men ta- 
ção do te to de gas tos pú bli cos. “Com a re gu la men ta ção
do te to de gas tos, a gen te re sol ve o pro ble ma so ci al”,
afir mou. “Pre ci sa mos re to mar o nos so tra ba lho uni dos,
to dos os lí de res da Câ ma ra e do Se na do que com pre en- 
dem a im por tân cia da mo der ni za ção do Es ta do e da
cons tru ção de um pro gra ma so ci al, den tro do te to de
gas tos pa ra po der dar su por te a mi lhões de fa mí li as que
vão pre ci sar do Es ta do bra si lei ro a par tir de 1º de ja nei ro
de 2021”, dis se Maia. A de cla ra ção foi da da na noi te des- 
ta se gun da-fei ra (5), após jan tar com os mi nis tros da
Eco no mia, Pau lo Gue des; das Co mu ni ca ções, Fá bio Fa- 
ria; e da Se cre ta ria de Go ver no da Pre si dên cia, Luiz Ra- 
mos.

O pre si den te da Câ ma ra afir mou que tam bém de ve
dar pri o ri da de à vo ta ção das re for mas tri bu tá ria e ad mi- 
nis tra ti va. “A re for ma tri bu tá ria foi com bi na da com o
go ver no no ano pas sa do e tem co mo ba se as pro pos tas
da Câ ma ra e do Se na do e a CBS do go ver no”, lem brou.
Maia afir mou que es tá pron to pa ra di a lo gar so bre a re- 
for ma tri bu tá ria, in cluin do ou tros pon tos que o go ver no
“en ten da re le van tes e quei ra en ca mi nhar”. Ele tam bém
con si de ra ne ces sá rio vo tar a re for ma ad mi nis tra ti va
ain da nes te ano. “Sem a mo der ni za ção do Es ta do bra si- 
lei ro e uma efi ci ên cia do gas to na ad mi nis tra ção pú bli- 
ca, o Bra sil não vai an dar”, aler tou.

O pre si den te do Se na do, Da vi Al co lum bre, que tam- 
bém par ti ci pou da reu nião, elo gi ou a re to ma da do diá- 
lo go en tre o pre si den te da Câ ma ra e o mi nis tro da Eco- 
no mia pa ra cons truir uma agen da re pu bli ca na. “Ca da
ator tem as su as res pon sa bi li da des pe ran te a so ci e da de
bra si lei ra nes sa re la ção de har mo nia e com pro me ti- 
men to com cau sas, com a sen si bi li da de de com pre en- 
der a im por tân cia do diá lo go, da cons tru ção de pon tes
nes sa re la ção ins ti tu ci o nal”, dis se Al co lum bre. “Es sa
reu nião mar ca um no vo ini ci ar des sa re la ção, com fran- 
que za, com ho nes ti da de, sem pre di a lo gan do pa ra cons- 
truir con sen sos.” O mi nis tro Pau lo Gue des agra de ceu a
Ro dri go Maia e afir mou que pe dia des cul pas por qual- 
quer des con for to. “Do meu la do, nun ca hou ve di fe ren- 
ças pes so ais. Os in te res ses do Bra sil es tão aci ma de
qual quer di ver gên cia”, des ta cou.

São Luís, quinta-feira, 8 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ex-juiz declinou de concorrer a prefeito de São Luís, após ter sido acometido pelas
sequelas da covid-19. Após anúncio, Solidariedade declarou apoio ao PCdoB

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES SÃO LUÍS 2020

Sem Madeira , Rubens
ganha o Solidariedade  

O
can di da to a pre fei to de São
Luís pe lo So li da ri e da de,
Car los Ma dei ra de sis tiu de
con cor rer ao mai or car go do

exe cu ti vo mu ni ci pal nas elei ções de
2020. O anún cio foi fei to na ma nhã
des ta quar ta-fei ra (7), por meio de
uma car ta aber ta à im pren sa e a po- 
pu la ção de São Luís. Ma dei ra é o se- 
gun do can di da to a de sis tir de con cor- 
rer a pre fei tu ra da ca pi tal ma ra nhen- 
se. O pri mei ro foi o de pu ta do es ta du al
Adri a no Sarney (PV) que tam bém
anun ci ou no úl ti mo dia 27 de ou tu bro
que de sis tiu de dis pu tar o car go de
pre fei to de São Luís. Adri a no ale gou
que não tem co mo con cor rer por ser
ex cluí do dos de ba tes de emis so ras de
TV, já que PV não tem a re pre sen ta ção
mí ni ma exi gi da de 5 con gres sis tas pa- 
ra ser in cluí do nos de ba tes.

Já Car los Ma dei ra ex pli cou que a
sua pré-cam pa nha foi in ter rom pi da
ain da no iní cio, por qua se três me ses,
com as res tri ções de cor ren tes da pan- 
de mia. E no meio do ca mi nho, an tes
mes mo da con ven ção par ti dá ria do
So li da ri e da de, foi con ta mi na do pe lo
no vo co ro na ví rus (co vid-19). “Fi quei
por du as se ma nas em iso la men to,
cum prin do a qua ren te na até re ce ber
a con fir ma ção de que a car ga vi ral es- 
ta va ze ra da. Per di cer ca de oi to qui los
em 12 di as de hos pi tal. Mes mo frá gil
fí si ca men te, to mei a de ci são de re to- 
mar os com pro mis sos de cam pa nha
em res pei to ao po vo, ao par ti do So li- 
da ri e da de e à nos sa mi li tân cia”, ex pli- 
cou o ex-can di da to.

Em seu re la to, Ma dei ra afir mou
que “não sa bia que o pi or ain da es ta va
por vir”. O ex-juiz afir mou que após
ter si do aco me ti do pe la do en ça dia
após dia a fa di ga foi lhe con su min do e
com pro me ten do a sua fa la e o seu ra- 
ci o cí nio. ”Só de pois fui in for ma do pe- 
lo mé di co que acom pa nha o meu ca- 
so, Dr. Se ra fim Go mes de Sá, de que a
mi nha di fi cul da de res pi ra tó ria era
ape nas mais uma das mui tas con- 
sequên ci as pos sí veis do co ro na ví rus,
aqui lo que a ci ên cia es tá cha man do
ago ra de sín dro me pós-co vid”, re ve- 
lou Ma dei ra no do cu men to.

Na car ta aber ta Ma dei ra in for mou,
por tan to, que re ti ra a sua can di da tu ra
a pre fei to de São Luís, por não ter con- 
di ções fí si cas de dar con ti nui da de à
in ten sa agen da de com pro mis sos que
eu, an tes de qual quer ou tro can di da- 
to, fiz ques tão de não ape nas as su mir,
mas de re gis trar pu bli ca men te em
car tó rio. “Che go até aqui sem qual- 
quer de cep ção ou má goa, mas com
mui ta gra ti dão aos meus fa mi li a res e
tan tos ami gos. Agra de ço o apoio de
to dos que tra ba lha ram co mi go até
ago ra – equi pe de co or de na ção, mi li- 
tân cia e can di da tos a ve re a dor. Agra- 
de ço a com pre en são dos nos sos elei- 
to res, so bre tu do. Agra de ço ao Ca pi tão
Je re mi as, meu com pa nhei ro de cha- 
pa, pe la ca mi nha da le al e des te mi da”,
res sal tou Ma dei ra.

PC doB agra de ce apoio do So li da- 
ri e da de

No mes mo dia a tar de após uma
reu nião, fi cou de ci di do que, após a
de sis tên cia de Car los Ma dei ra, o So li- 
da ri e da de apoi a rá a can di da tu ra de

Ru bens Jr.(PC doB) a pre fei to de São
Luís. O pre si den te do par ti do, Sim plí- 
cio Araú jo, os se cre tá ri os Jef fer son
Por te la (Se gu ran ça) e An der son Lin- 
do so (Cul tu ra) e a de pu ta da He le na
Du ai li be, e o Se cre tá rio de Es ta do dos
Di rei tos Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po- 
pu lar, Fran cis co Gon çal ves em

co mum acor do, de li be ra ram em
apoi ar o no me de Ru bens Jr na su ces- 
são do pre fei to Edi val do Jr (PDT). Em
se gui da, o de pu ta do fe de ral Már cio
Jerry (co or de na dor de cam pa nha de
Ru bens Jr) e Ho no ra to Fer nan des (vi- 
ce na cha pa co mu nis ta) fo ram até o
So li da ri e da de.

Már cio Jerry agra de ceu a ofi ci a li za-
ção do apoio do ex-juiz Car los Ma dei- 
ra e seu par ti do, o So li da ri e da de, à
cha pa co man da da por Ru bens Jr e pe- 
lo ve re a dor Ho no ra to Fer nan des
“Com a de sis tên cia do can di da to Ma-
dei ra, por ra zões de saú de, o So li da ri-
e da de anun ci ou apoio a Ru bens 65.
Em no me da cam pa nha Ru bens 65,
agra de ço ao com pa nhei ro Ma dei ra,
ao pre si den te Sim plí cio e aos mem-
bros da co or de na ção se cre tá rio Jef fer-
son Por te la [Se gu ran ça], de pu ta da
He le na Du ai li be [SD] e do se cre tá rio
An der son Lin do so [Cul tu ra]”, es cre- 
veu o par la men tar nas re des so ci ais.

Tem po ra ri a men te à fren te das
ações da cam pa nha, en quan to Ru-
bens Jr se re cu pe ra da co vid-19, Jerry
re a fir mou a im por tân cia da co la bo ra- 
ção dos par ti dos nes te mo men to da
cor ri da elei to ral. “Ade são do So li da ri- 
e da de Ma ra nhão traz mais lí de res im- 
por tan tes pa ra a cam pa nha Ru bens
65. Si nal de vi tó ria re no va do!”, co me-
mo rou. 

PODER JUDICIÁRIO

TJ muda regra para eleição da Mesa Diretora

A NOVA NORMA FOI APROVADA POR MAIORIA DE VOTOS E VALERÁ PARA A ELEIÇÃO DO PRÓXIMO BIÊNIO .

To dos os de sem bar ga do res do Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ MA)
ga nha ram o di rei to de con cor rer a
uma das três va gas pa ra a Me sa Di re- 
to ra do Ju di ciá rio: pre si den te, vi ce-
pre si den te e cor re ge dor-ge ral da Jus- 
ti ça. Pro pos ta de emen da re gi men tal
foi apro va da em ses são ple ná ria ad- 
mi nis tra ti va, nes ta quar ta-fei ra (7),
per mi tin do a am pli a ção do co lé gio de
ele gí veis, al can çan do to dos os ma gis- 
tra dos de 2º grau vin cu la dos ao Tri bu- 
nal. Até en tão, o Re gi men to In ter no
do Tri bu nal li mi ta va o di rei to ape nas
aos três de sem bar ga do res mais an ti- 
gos da Cor te.

Por meio do Pro ces so nº
20915/2020, o pre si den te da As so ci a- 
ção dos Ma gis tra dos do Ma ra nhão
(AM MA), An ge lo An to nio Alen car dos
San tos, in for mou que, no dia 21 de se- 
tem bro, fo ram pu bli ca dos os acór- 
dãos dos jul ga men tos da Ação Di re ta
de In cons ti tu ci o na li da de nº 3.976 e

do Man da do de Se gu ran ça 32.451, em
que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF)
as sen tou a va li da de de nor ma do
TJ/SP, a qual es ta be le cia que, pa ra os
car gos de di re ção, con cor re ri am to- 
dos os de sem bar ga do res do Tri bu nal.

 
O re la tor da pro pos ta, pre si den te

do TJ MA, de sem bar ga dor Lou ri val Se- 
re jo, dis se não se tra tar de em pe nho
pes so al na apro va ção da mu dan ça,
mas fri sou sua pre o cu pa ção em man- 
ter no Re gi men to uma nor ma já con- 
si de ra da in cons ti tu ci o nal pe lo STF – a
que li mi ta va os can di da tos ele gí veis
aos mais an ti gos.

A no va nor ma foi apro va da por
mai o ria de vo tos e va le rá pa ra a elei- 
ção do pró xi mo bi ê nio (abril de 2022 a
abril de 2024). Foi su pri mi do do ar ti go
100 do Re gi men to In ter no do TJ MA o
tre cho que li mi ta va ape nas aos três
de sem bar ga do res mais an ti gos da
Cor te o di rei to de con cor rer aos car- 

gos da Me sa Di re to ra. Já o pa rá gra fo
úni co do artigo102 diz que é ve da da a
re e lei ção, se ja pa ra pe río do sub se- 
quen te ou não.

 
O ar ti go 103 pas sou a ter re da ção de

pro pos ta ini ci al men te fei ta pe lo de- 
sem bar ga dor Jo a quim Fi guei re do,
com su ges tão pos te ri or do de sem bar-
ga dor Cle o nes Cu nha, pa ra que, an tes
da vo ta ção, os can di da tos aos car gos
de pre si den te e cor re ge dor-ge ral da
Jus ti ça fa çam a apre sen ta ção de su as
pro pos tas por, no má xi mo, dez mi nu-
tos.

Em ou tra vo ta ção apro va da, fi cou
es ta be le ci do que a or dem de vo ta ção
nas ses sões ple ná ri as per ma ne ce co- 
mo é atu al men te re a li za da, co me çan- 
do pe lo de sem bar ga dor mais re cen te
na Cor te e ter mi nan do pe lo mais an ti- 
go. En tre tan to, a or dem de vo ta ção
nas câ ma ras pas sa a ser in ver sa, do
mais an ti go pa ra o mais no vo.

1

2

3

No re du to de Lu la

De pois das elei ções

So li da ri e da de

“Nem sa bia o que era SUS”

Ce rol mor tal (1)

Ce rol mor tal (2)

Gol pe a da pe la co vid
No Ma ra nhão, no Bra sil e no Mun do as cam pa nhas elei to rais

vêm so fren do im pac tos da co vid-19, sen do o ca so de re per cus são
pla ne tá ria, o con tá gio do pre si den te nor te-ame ri ca no, Do nal do
Trump, dis tan te 30 di as das elei ções. Em São Luís, ao mês, dois
can di da tos – Car los Ma dei ra (So li da ri e da de) e Ru bens Jú ni or (PC- 
doB) – já so frem o gol pe do co ro na ví rus. Em Ba ca bal, o ex-go ver- 
na dor João Al ber to, 85 anos, can di da to a ve re a dor, tes tou po si ti vo
es ta se ma na, mas na con di ção de as sin to má ti co. On tem, Ma dei ra
per deu a ba ta lha ao de sis tir da cam pa nha.

 
Tais fa tos po de rão in ter fe rir na cam pa nha ge ral? É ce do pa ra

que as au to ri da des to mem qual quer pro vi dên cia, mes mo di an te
de um qua dro de in fec ta dos e mor tes que, em bo ra em si tu a ção de
es ta bi li da de em re la ção aos de mais es ta dos, o Ma ra nhão ain da
re gis tra 530 no vos ca sos de Co vid-19, dos quais 106 na Gran de
Ilha, em 24h. O fa to ine gá vel é que os can di da tos, em sua mai o ria
não es tão le van do a sé rio o dis tan ci a men to so ci al e as de mais re- 
co men da ções sa ni tá ri as de la va gem das mãos e as aglo me ra ções.

 
Até más ca ra, mes mo que se ja obri ga tó ria, mas os can di da tos

não vão se in dis por con tra elei to res que tei mam em não usá-las. O
co mí cio é uma fon te de aglo me ra ção e sua re a li za ção não foi ex- 
cluí do das re gras es ta be le ci das pe lo Tri bu nal su pe ri or Elei to ral
(TSE). É im pos sí vel fa zer cam pa nha pe lo con tro le re mo to, ape nas
com re de so ci al e en tre vis tas. O elei tor é o se nhor pro ta go nis ta da
de mo cra cia pe lo vo to. Lo go, o dis tan ci a men to é tu do que não
com bi na com uma cam pa nha po lí ti ca.

 
A co vid-19 in fe liz men te não foi em bo ra. Nem vai tão ce do. Per- 

ma ne ce rá en tra nha do na vi da de quem o já te ve, com a sín dro me
pós-co ro na ví rus, e quem ain da não pe gou. Nem as va ci nas pro- 
du zi das às pres sas não en cer rar a his tó ria do co ro na ví rus. On tem,
por exem plo, o can di da to do par ti do So li da ri e da de, Car los Ma- 
dei ra de sis tiu. A co vid-19 o dei xou com uma fa di ga in su por tá vel,
com pro me ten do a fa la e a dis po si ção de an dar, fa lar e fa zer tu do
que uma cam pa nha dos can di da tos. Ele ou viu mé di cos e a fa mí- 
lia. O con se lho foi o mes mo: cui dar da saú de e es pe rar ou tra opor- 
tu ni da de pa ra a po lí ti ca.

 

A de fi ni ção de me di das im po pu la res do pla no pa ra fi nan ci ar o
Ren da Ci da dã só vai ser dis cu ti da após as elei ções de 15 de no- 
vem bro. O pre si den te Jair Bol so na ro já fa la em “var rer o PT do
Nor des te” e ocu par pre fei tu ras da re gião com ali a dos.

Não é sem mo ti vo que Bol so na ro tem si do pre sen ça qua se se- 
ma nal no Nor des te, pa ra inau gu rar qual quer coi sa. E usan do cha- 
péu de cou ro. Co mo vai ter que ar ran jar o di nhei ro pa ra fi nan ci ar
a Ren da Ci da dã, ele acha me lhor não mu ni ci ar o pa lan que a opo- 
si ção.

Lo go após a de sis tên cia de seu can di da to a pre fei to de São
Luís, Car los Ma dei ra, o par ti do So li da ri e da de anun ci ou apoio à
can di da tu ra de Ru bens Jr (PC doB). Ime di a ta men te os di ri gen tes
dos dois par ti dos se reu ni ram pa ra tro car fi gu ri nhas.

 
 

Do mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo, em lan ça men to da
Cam pa nha do Ou tu bro Ro sa de 2020, pro mo vi da pe la sua pas ta.
Ele dis se que só co nhe ceu o Sis te ma Úni co de Saú de “nes te mo men- 
to da vi da”.

 
 

O TJ-MA der ru bou on tem a re gra da an ti gui da de no car- 
go co mo pre mis sa pa ra con cor rer elei ção de sua di re- 
to ria. Por pro pos ta do pre si den te Lou ri val Se re jo, ba se- 

a do em po si ção igual do TJ-SP, to dos os de sem bar ga do- 
res, ex ce to o que já pas sa ram pe la di re ção, po dem ser elei to pre si- 
den te, vi ce-pre si den te e cor re ge dor-ge ral de Jus ti ça.

 
Tra ta-se de uma mu dan ça subs tan ci al na ges tão do atu- 

al pre si den te. As sim, o TJ-MA pas sa a ser o se gun do do
país e não obe de cer mais o cri té rio de an ti gui da de. A

mu dan ça fei ta em São Pau lo foi ques ti o na da no STF
que, no en tan to, a con si de rou le gal.

 
Fe li pe Ne to: “Qual quer co mu ni ca dor que se ca la so bre

o que es ta mos vi ven do com Bol so na ro é cúm pli ce”.
Um dos youtubers mais in flu en tes do Bra sil pre ga que

se re be lem con tra os pla nos au to ri tá ri os do Pla nal to. O
du e lo de les é tra va do on de ger mi nou a vi tó ria elei to ral:

nas re des.
 

 
Foi san ci o na do pe lo go ver na dor Flá vio Di no, a Lei

11.344/2020, ori gi ná ria de pro je to do pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va do Ma ra nhão, Othe li no Ne to (PC doB). Proí be a fa bri- 
ca ção co mer ci al e a ven da de ce rol de vi dro moí do e co la, na prá ti- 
ca de sol tar pi pas.

 
A lei tam bém proí be a fa bri ca ção e a co mer ci a li za ção da cha- 

ma da “li nha chi le na”, cau sa do ra de aci den tes fa tais. Tra ta-se de
fio en ce ra do com quart zo moí do, al go dão e óxi do de alu mí nio, ou
quais quer ou tros pro du tos cor tan tes uti li za dos na li nha de pi pas.

São Luís, quinta-feira, 8 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Diálogo bem-vindo
Ga nha o Bra sil quan do o mi nis tro

da Eco no mia, Pau lo Gue des, e o pre si- 
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Ro- 
dri go Maia, fu mam o ca chim bo da
paz, de pois de vá ri os epi só di os tur bu- 
len tos que afas ta ram as du as li de ran- 
ças, pri mor di ais pa ra o an da men to
das re for mas es tru tu ran tes e a cri a ção
do pro gra ma so ci al Ren da Ci da dã,
sem es tou rar o te to de gas tos, con for- 
me pro me te ram. O país não po de
abrir mão des sa ân co ra fis cal que im- 
pe de gas tos pú bli cos aci ma da in fla- 
ção do ano an te ri or, sob o ris co de ver
vi rar fu ma ça os tão es pe ra dos in ves ti- 
men tos pa ra re co lo car a eco no mia
nos tri lhos do de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel.

Es pe ra-se que es se en ten di men to
per du re por bas tan te tem po, pa ra o
bem do Bra sil e de sua po pu la ção, às
vol tas com uma se gun da re ces são em
cin co anos — a pri mei ra pro vo ca da
pe la po lí ti ca econô mi ca ir res pon sá vel
de Dil ma Rous seff e a ou tra pe la pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus. Tan to
Maia quan to Gue des de ram de mons- 

tra ções pú bli cas de que o acer to en tre
eles é pa ra va ler e se com pro me te ram
em dar an da men to às re for mas, so- 
bre tu do a tri bu tá ria e a ad mi nis tra ti- 
va, além de achar uma saí da fac tí vel
pa ra o Ren da Ci da dã, que subs ti tui rá
o Bol sa Fa mí lia e o au xí lio emer gen ci- 
al, que ex pi ra em de zem bro.

O de pu ta do é pe ça fun da men tal
pa ra a tra mi ta ção da agen da econô- 
mi ca do go ver no no Con gres so e o
Pla nal to tem pres sa em co lo car es sa
agen da em pau ta. Is so por que Ro dri- 
go Maia dei xa a Pre si dên cia da Câ ma- 
ra em fe ve rei ro, ca so não vin gue a ten- 
ta ti va do pre si den te do Se na do, Da vid
Al co lum bre, de re e lei ção nas du as ca- 
sas le gis la ti vas.

No in ter va lo do en con tro de an te- 
on tem, Maia pe diu des cul pas pu bli- 
ca men te por ter cha ma do o mi nis tro
da Eco no mia de “de se qui li bra do”, de- 
pois de Gue des ter afir ma do que o
par la men tar es ta va pac tu a do com a
opo si ção pa ra tra var o pro gra ma de
pri va ti za ções do go ver no fe de ral.

Gue des, por sua vez, dis se que ca so te-
nha ofen di do o pre si den te da Câ ma ra
ou qual quer ou tro po lí ti co pe dia des-
cul pas e que não via o ca so co mo um
pro ble ma.

O im por tan te é que os dois, du ran- 
te o jan tar de apro xi ma ção, se com-
pro me te ram a tra ba lhar jun tos pa ra a
apro va ção das me di das que o país re-
cla ma e a cri a ção do Ren da Ci da dã,
ten do co mo bús so la o res pei to ao te to
de gas tos, já que a con di ção fis cal pre- 
o cu pa, e mui to. Gue des che gou a di- 
zer que a si tu a ção fis cal do Bra sil é
“dra má ti ca”.

É ne ces sá rio que o en ten di men to
pre va le ça en tre os po de res Exe cu ti vo
e Le gis la ti vo, pa ra que o país não fi que
mais em com pas so de es pe ra pa ra
que as me di das ne ces sá ri as pa ra o seu
cres ci men to se jam to ma das. E que
pre va le ça o diá lo go, sem pre, quan do
hou ver ruí dos en tre au to ri da des de ci- 
si vas pa ra o fu tu ro do Bra sil, ca so do
pre si den te da Câ ma ra e do con du tor
da po lí ti ca econô mi ca.

Roberto

Na ma dru ga da, lo go após mui ta
chu va, Ro ber to nas ceu no quar to da
avó. Ali es ta vam so men te sua avó e a
par tei ra. O pai ha via fu gi do tão lo go
in for ma do da gra vi dez. A fa mí lia de le
se re cu sa va a in for mar até seu te le fo- 
ne. Ti nham me do de que ele fos se
obri ga do a pa gar pen são. “Quem ar- 
ru mou bu cho foi ela. Que se vi re.” Do- 
na Mar ga ri da dis se pa ra a fi lha não se
pre o cu par. “É só nós du as, mi nha fi- 
lha. Dá pra nós três co mer. Não se pre- 
o cu pe.”

Mo ra vam num po vo a do dis tan te
de tu do. Pa ra che gar ali só de car ro
gran de. Vi si ta de agen te de saú de era
ra ra e quan do apa re cia a des con fi an- 
ça era tan ta que pou co aju da vam. Sil- 
via, en tão, não fez ne nhu ma vi si ta a
mé di co ou hos pi tal. As mu lhe res do
po vo a do cui da vam de la. Con ver sas e
chás eram so lu ção pa ra tu do. Do na
Er me ne gil da, a par tei ra, era res pon sá- 
vel por cu rar to das as do en ças e apa- 
re cia de vez em quan do. “Tá tu do in do
bem, Do na Mar ga ri da. Quan do o dia
che gar eu ve nho pra cá.”

E o dia che gou. Sil via sen tiu as pri- 
mei ras do res no fi nal do dia. A chu va
veio lo go a se guir. For te e re fres can te.
Do na Er me ne gil da veio jun to com a
água. En trou no quar to e viu a pe que- 
na Sil via, de ape nas quin ze anos, dei- 
ta da na ca ma e re cla man do de mui ta
dor. Lo go per ce beu que al gu ma coi sa
es ta va er ra da. A cri an ça não es ta va na
po si ção cor re ta.

Du ran te a ma dru ga da o es for ço foi
gran de. A cri an ça, um me ni no bem
pe que no, tal vez com pou co mais de
dois qui los, nas ceu. Pou co res pi ra va e
pa re cia que não so bre vi ve ria. A pe- 
que na Sil via nem che gou a co nhe cer o
fi lho. Mor reu ali, dei ta da na mes ma
ca ma em que ha via nas ci do. Sem mé- 
di co, hos pi tal ou mes mo pos to de

saú de, não se sou be nem ao me nos
qual foi a cau sa da mor te.

En quan to as vi zi nhas le va vam o
cor po da mãe pa ra ser as se a do e pre- 
pa ra do pa ra o ve ló rio e en ter ro, a par- 
tei ra e a avó cui da vam da cri an ça. “Se- 
rá que vai so bre vi ver, Do na Er me ne- 
gil da? Tão mir ra di nho, meu Deus”, di- 
zia a avó que cho ra va uma dor imen- 
sa. “Oh meu Pai, dei xa es sa cri an ça vi- 
ver. Pro me to acen der to do ani ver sá- 
rio uma ve la de se te di as e fa zer de tu- 
do pra es se me ni no ser te men te a
Deus e ser uma pes soa boa.”

No dia se guin te, Do na Mar ga ri da
ve la va a sua fi lha e cui da va do ne to.
Após o en ter ro, de vo tou to da a sua
aten ção pa ra a cri an ça. Uma vi zi nha,
que ti nha aca ba do de ter fi lho, ser via
de ama de lei te, en quan to ou tros cui- 
da vam de aju dar a avó na lim pe za da
ca sa e na co zi nha. Aos pou cos a cri an- 
ça foi me lho ran do, ga nhan do cor. A
ca da dia a es pe ran ça de que te ria um
ne to for te ser via de lem bran ça da pro- 
mes sa que ti nha fei to. Re sol veu le var
o pe que no Ro ber to pa ra a ci da de. Ali
te ria es co la e hos pi tal. 

O seu fa le ci do ma ri do ti nha dei xa- 
do du as pe que nas ca sas de he ran ça.
Am bas es ta vam alu ga das e o di nhei ro
era en vi a do a ela to do mês. So bre vi via
des se di nhei ro e de sua apo sen ta do- 
ria. Uma so bri nha cui da va de tu do.
Uma das ca sas es ta va de sa lu ga da.
Mo ra ria ali, en quan to o ou tro imó vel
con ti nu a ria a ge rar ren da. Do na Mar- 
ga ri da e o pe que no Ro ber to se gui ram,
en tão, pa ra a ci da de. Dei xa va tu do pra
trás, na es pe ran ça de en con trar um
fu tu ro me lhor.

Ro ber to cres ceu nu ma ca sa fe liz.
Na ci da de, ex pe ri men ta va a vi gi lân cia
cons tan te da avó e a com pa nhia de
ami gos e pri mos. A es co la era uma
jor na da que não des per ta va a sua cu- 
ri o si da de. Mas o me do de de sa gra dar
a avó e so frer al gum cas ti go era mai or
que qual quer ou tra coi sa. Em pe nha- 
va-se no es tu do. Aca bou to man do

gos to e se tor nan do um dos me lho res
alu nos na es co la. Já mais ve lho, foi
apro va do nu ma se le ção pa ra uma es-
co la téc ni ca. Se ria téc ni co de edi fi ca-
ção. Do na Mar ga ri da não ca bia em si.
Com seus de zoi to anos, já com o pri- 
mei ro em pre go, Ro ber to ti nha co mo
uma de su as ta re fas pe gar, to dos os
me ses, o di nhei ro do alu guel da ca sa.
Nu ma des sas vi si tas foi abor da do,
ain da na por ta da ca sa, por di ver sos
po li ci ais. Um de les o pu xou e o co lo- 
cou, já al ge ma do, den tro de um cam- 
bu rão. 

Os de mais po li ci ais en tra ram no
imó vel e vol ta ram com um sa co gran- 
de, com pa co tes pe que nos re ple tos de
pe dri nhas, que de pois sou be se tra ta-
rem de crack. “Is so aqui é seu, me ni- 
no?” “Não, seu po li ci al, não mo ro aqui
não. A ca sa é da mi nha avó e só

vim bus car o alu guel.” Le va do pa ra
a de le ga cia, afir mou os mes mos fa tos
ao de le ga do. Ro ber to, no en tan to, foi
pre so, acu sa do de tra fi car dro gas e ter
em sua pos se por vol ta de dez qui los
de crack.

Do na Mar ga ri da, quan do in for ma-
da, fi cou de ses pe ra da. Ten tou es cla re- 
cer que Ro ber to nun ca ti nha mo ra do
ali e que a ca sa era de la. Ro ber to foi
de nun ci a do, a pri são foi man ti da.
Mar ca da au di ên cia, Do na Mar ga ri da
es ta va pre sen te e quan do che gou a
sua vez de fa lar, já sem for ças, con tou
mais uma vez a sua his tó ria. “A se nho-
ra pres tou de poi men to na po lí cia?”,
per gun tou o pro mo tor. “Não, se nhor.
Eu fui lá, mas nin guém acre di ta va em
mim.” Ao fi nal de tu do, fi cou cons ta- 
ta do que ne nhu ma tes te mu nha, nem
mes mo os po li ci ais, con se gui am
iden ti fi car Ro ber to co mo um fre-
quen ta dor da ca sa. Os tra fi can tes,
pro va vel men te, eram aque les que
alu ga vam o imó vel. Ro ber to foi ab sol- 
vi do. “Pos so le var meu me ni no pra ca-
sa, dou tor?” “Po de sim, Do na Mar ga- 
ri da.” “Bri ga da, dou tor. O se nhor sa- 
be? Eu nun ca de sis ti. Eu não de sis to”,
di zia com olhos so fri dos.

MAR CE LO BUHA TEM
De sem bar ga dor, é pre si den te da As so ci a ção Na ci o nal de
De sem bar ga do res (An des)

STF – a es co lha?

Com a an te ci pa ção da apo sen ta do ria do de ca no Cel- 
so de Mel lo, co me çou um pou co mais ce do a cor ri da por
uma va ga no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Aliás, ou tras vi- 
rão. As sim, ini cio res pon den do à per gun ta do tí tu lo.
Sim, a es co lha pa ra mem bro da Su pre ma Cor te não po- 
de ser co mo a de So fia — re tra ta da em ro man ce de Wil li- 
am Styron de 1979 cu jo te ma cen tral é a es co lha de uma
mãe por um dos fi lhos após ser fla gra da em cri me de
con tra ban do du ran te a Se gun da Guer ra.

O lon ga-me tra gem e o te ma le vi tam so bre o que se
tor nou ex pres são idi o má ti ca: fa zer uma es co lha de So fia
sig ni fi ca ver-se for ça do a op tar en tre du as al ter na ti vas
igual men te in su por tá veis. Pois bem, o pre si den te da Re- 
pú bli ca, na for ma do art. 101 da Cons ti tui ção, in di cou o
pi aui en se de sem bar ga dor do TRF da 1ª Re gião, Kas sio
Mar ques, no vo mem bro pa ra com por o STF.

So men te pa ra pon tu ar, o ci ta do ar ti go en si na que os
re qui si tos pa ra mem bro da Cor te são: ser mai or de 35
anos, pos suir re pu ta ção ili ba da e no tá vel sa ber ju rí di co.
É, é is so mes mo. A Cons ti tui ção de 88, as sim co mo as
an te ri o res, nem se quer exi ge que o in di ca do se ja ad vo- 
ga do, ba cha rel em di rei to, de sem bar ga dor, juiz de 1ª
ins tân cia, con se lhei ro, pro mo tor de jus ti ça, de fen sor
pú bli co, mi nis tro.

Ou tra cu ri o si da de do sis te ma e, pa ra pro vá vel sur pre- 
sa do lei tor, é que a Car ta não de ter mi na que o pre si den- 
te da Re pú bli ca in di que o mi nis tro, mas o no meie, sen- 
do pos sí vel, em te se, que qual quer pes soa, Po der ou ins- 
ti tui ção o fa ça, fi can do, cla ro, ao al ve drio do man da tá rio
no me ar ou não.

Se con sen tâ neo ou não com o sis te ma, o fa to é que a
nos sa Cons ti tui ção não ex clui. Ao con trá rio, ela é agre- 
ga do ra ao in cluir a ex pe ri ên cia do ho mem e não do car- 
go, em pre go ou fun ção que exer ça ou te nha exer ci do
du ran te a vi da pro fis si o nal. Op tou o le gis la dor, as sim,
pe la ex pe ri ên cia e o are ja men to do Ju di ciá rio por pes so- 
as que po dem le var pa ra o her mé ti co Po der, além da ex- 
pe ri ên cia, sua re pu ta ção e vi vên cia, além dos le gí ti mos
an sei os dos Po de res, ins ti tui ções e dos ci da dãos do es ta- 
do na tal do in di ca do. De se jou pes so as ili ba das e de no- 
tó rio sa ber ju rí di co, não seus úl ti mos car gos, em pre gos
ou fun ções.

A es co lha do no vo mi nis tro, ao con trá rio da que la do
ro man ce de Wil li am Styron, não mi rou ex tir par, mas in- 
cluir, exer ceu o man da tá rio a sua al ter na ti va den tre
aque le que me lhor in clua e exer ça a ju ris di ção a seu sen- 
tir. Aliás, lem bro que há exem plos de mé di cos ou par la- 
men ta res que já ocu pa ram ca dei ras do STF e se saí ram
mui to bem. De qual quer for ma, ter es co lhi do um ma gis- 
tra do nas ci do em um pe que no es ta do do Nor des te, de- 
sem bar ga dor, mos tra, sem dú vi da, res pei to ao Po der Ju- 
di ciá rio e à Fe de ra ção.

Há, por tan to, sem mo ti vo, cer ta in qui e ta ção quan do
é che ga da a ho ra de es co lher um ci da dão pa ra uma das
11 ca dei ras do STF, no ta da men te em vir tu de do pro ta- 
go nis mo de mons tra do nos úl ti mos anos, com a sem pre
an ti ga dis cus são so bre o exa ge ro ou não do que se ba ti- 
zou co mo ati vis mo ju di ci al, que tan to vem in tri gan do
ju ris tas e ope ra do res do di rei to, no Bra sil ou no ex te ri or,
em vir tu de da al me ja da se gu ran ça ju rí di ca.

Não se po de es que cer, ain da, que a in di ca ção pas sa
pe lo Se na do Fe de ral, que, na ver da de, dá a pa la vra fi nal,
acei tan do ou não o no me apon ta do pe lo pre si den te da
Re pú bli ca, sen do, por tan to, res pon sá vel so li dá rio e re- 
pre sen ta ti vo dos seus, so ma dos, mi lhões de vo tos de- 
mo cra ti ca men te su fra ga dos pe lo po vo bra si lei ro.

O as pec to plu ral da Cons ti tui ção cria at mos fe ra de
abran gên cia, con ver san do com os prin cí pi os re pu bli ca- 
nos de no tá vel in clu são a ex pur gar a ex clu são es tam pa- 
da no ro man ce men ci o na do e a pro du zir no vo e mais
de se ja do ro tei ro, qual se ja, a de es co lha de So fia às aves- 
sas. Nes se con tex to de in clu são e pro bi da de os ten ta das
por Kas sio Mar ques, a An des pa ra be ni za o no vo in di ca- 
do e aguar da que o Se na do o re fe ren de.

São Luís, quinta-feira, 8 de outubro de 2020

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


oimparcial.com.br CORONAVÍRUS George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 5

Humor do brasileiro oscilou pouco em relação a 2019, quando já era baixo, diz pesquisa
"Global Happiness 2020", da Ipsos

In ter pes so al

Bra si lei ros bus cam fe li ci da de em mais
lu ga res, diz di re to ra do Ip sos

RANKING DA FELICIDADE

“Brasileiro não
perdeu bom humor”

A
pe sar de tu do, a pan de mia do
no vo co ro na ví rus não con se- 
guiu der ru bar o hu mor do
bra si lei ro ou, pe lo me nos,

não con se guiu pi o rar ain da mais a
for ma co mo a po pu la ção se sen te em
2020, em re la ção a 2019. O acha do é
da pes qui sa Glo bal Hap pi ness 2020,
do ins ti tu to de pes qui sas Ip sos.

Na edi ção des te ano, 63% dos bra si- 
lei ros se dis se ram fe li zes. O nú me ro
os ci lou po si ti va men te, den tro da
mar gem de er ro, em re la ção ao ano
pas sa do. Em 2019, 61% dos bra si lei ros
dis se ram es tar fe li zes.

No en tan to, não é co mo se o hu mor
na ci o nal es ti ves se no pi co: o ano mais
ale gre pa ra os bra si lei ros, se gun do o
Ip sos, foi em 2013, quan do 81% se di- 
zi am con ten tes.

Em bo ra o nú me ro to tal te nha mu- 
da do pou co, os mo ti vos que le vam os
bra si lei ros a se con si de ra rem fe li zes
mu da ram em 2020, em re la ção ao ano
pas sa do.

Du ran te a pan de mia, o bra si lei ro
pa re ce ter pas sa do a dar mais im por- 
tân cia pa ra as re la ções in ter pes so ais.

Me nos pes so as men ci o na ram co- 
mo fon te de fe li ci da de a si tu a ção da
eco no mia (-9%) e a pró pria si tu a ção
fi nan cei ra (-2%). Em com pen sa ção,
mais bra si lei ros ci ta ram a re la ção
com o côn ju ge ou na mo ra do (+5%) e
com os ami gos (+4%).

Tam bém ga nha ram im por tân cia as
do a ções aos ne ces si ta dos ou o tra ba- 
lho vo lun tá rio (+6%) e até o fa to de ter

si do per do a do por al gu ma fal ta con- 
tra ou tra pes soa (+6%).

Es te ano, a pes qui sa da Ip sos foi
apli ca da em 27 paí ses, en tre os di as 24
de ju lho e 7 de agos to. Ao to do, fo ram
ou vi das 19.516 pes so as, usan do uma
pla ta for ma on li ne de sen vol vi da pe la
em pre sa.

No Bra sil, fo ram ou vi dos 1.000 mo- 
ra do res, e a mar gem de er ro nos da dos
re la ti vos ao país foi es ti ma da em 3,5
pon tos per cen tu ais, pa ra mais ou pa- 
ra me nos.

Des de a pri mei ra edi ção da pes qui- 
sa, em 2011, o ín di ce de fe li ci da de no
Bra sil caiu 14 pon tos per cen tu ais. Na- 
que le ano, 77% dos mo ra do res do país
se di zi am fe li zes.

Se gun do o le van ta men to, o ápi ce
da sa tis fa ção dos bra si lei ros com a vi- 
da foi em 2013, quan do 81% se dis se- 
ram fe li zes. Por ou tro la do, o ano mais
tris te foi 2017, quan do ape nas 56%
res pon de ram po si ti va men te.

Se gun do a di re to ra de co mu ni ca- 
ção da Ip sos no Bra sil, San dra Zlo ta- 
go ra Pes si ni, é pos sí vel que o fa to da
pes qui sa ter si do con du zi da por meio
vir tu al te nha di mi nuí do a re pre sen ta- 
ção de pes so as mais po bres na amos- 
tra, in te gran tes da cha ma da Clas se E.
No en tan to, diz ela, a in ter net tem ho- 
je gran de pe ne tra ção no país, e al can- 
ça al go co mo 74% dos bra si lei ros.

En tre os bra si lei ros com mais de
dez anos de ida de, o aces so à in ter net
é de 74,7%, se gun do da dos da Pes qui- 
sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li- 
os Con tí nua Tec no lo gia da In for ma- 
ção e Co mu ni ca ção (Pnad Con tí nua

TIC), de 2018.

Além de per gun tar so bre o quão fe- 
liz a pes soa es ta va, a pes qui sa Ip sos
tam bém in ves ti gou quais fa to res
eram mais ou me nos im por tan tes pa- 
ra ca da en tre vis ta do.

A pes qui sa lis tou 29 pos sí veis mo ti-
va ções pa ra a fe li ci da de, e pe dia aos
par ti ci pan tes pa ra que in di cas sem o
quan to ca da uma de las po de ria tra zer
“mais fe li ci da de”, “al gu ma fe li ci da de”
ou fe li ci da de ne nhu ma pa ra su as vi- 
das.

No ca so dos bra si lei ros, cha mou a
aten ção a di ver si da de de mo ti vos que
fo ram con si de ra dos im por tan tes pa ra
ter uma vi da fe liz, diz San dra Zlo ta go- 
ra Pes si ni, Di re to ra da Co mu ni ca ção
na Ip sos no Bra sil.

Os fa to res mais ci ta dos pe los bra si- 
lei ros, em or dem de im por tân cia, fo-
ram a saú de / bem es tar fí si co (68%);
sen tir que a vi da tem um sig ni fi ca do
(62%); ter um bom em pre go (62%); ter
con tro le so bre a pró pria vi da (60%) e a
se gu ran ça e pro te ção pes so ais (59%).

“Se olhar mos o ‘top 10’ das fon tes
de fe li ci da de dos bra si lei ros, em pri- 
mei ro lu gar apa re ce a saú de fí si ca e
men tal, o que faz ain da mais sen ti do
num con tex to de pan de mia. De pois,
já na sex ta po si ção, apa re ce a es pi ri tu- 
a li da de, que é uma di men são que tem
mui ta im por tân cia pa ra os bra si lei ros,
jun to com al guns ou tros paí ses, co mo
a Ará bia Sau di ta e a Ma lá sia”, co men- 
ta Pes si ni.

ENTRETENIMENTO

Pandemia acelerou transformação digital

IMPACTOS DA PANDEMIA DEMANDARAM RÁPIDA REAÇÃO

A in dús tria do en tre te ni men to e
mí dia tor nou-se mais re mo ta, mais
vir tu al, mais trans mi ti da sob de man- 
da e mais per so na li za da com as res tri- 
ções im pos tas pe la pan de mia do no vo
co ro na ví rus. É o que mos tra o es tu do
Glo bal En ter tain ment & Me dia Ou tlo- 
ok 2020-2024, da em pre sa de con sul- 
to ria e au di to ria PwC Bra sil.

No país, a pre vi são de re ces são do
se tor em 2020 é de 6,5% em re la ção ao
ano an te ri or, o que re pre sen ta que da
de US$ 2,5 bi lhões na re cei ta.

Se gun do ava li a ção da PwC Bra sil,
os im pac tos da pan de mia de man da- 
ram rá pi da re a ção do se tor e a agi li za- 
ção da trans for ma ção di gi tal, le van do
em con si de ra ção os no vos há bi tos de
con su mo. “De ter mi na dos se to res
mos tra ram sua re si li ên cia no pi or
mo men to da cri se, sem pre for ta le ci- 
dos pe la in fluên cia di gi tal, en quan to
ou tras áre as se res sen ti ram, es pe ci al- 
men te aque las cu ja ex pe ri ên cia pre- 
sen ci al do con su mi dor é fun da men- 
tal”, dis se o lí der de En tre te ni men to e
Mí dia da PwC Bra sil, Ri car do Quei roz.

Se gun do o es tu do, a pan de mia fez
com que o cres ci men to da in dús tria
glo bal de en tre te ni men to e mí dia fos- 
se in ter rom pi do, e a pre vi são é que a
re cei ta do se tor em 2020, em to do o
mun do, te rá a que da mais acen tu a da

nos 21 anos de his tó ria da pes qui sa,
com re tra ção de 5,6% em re la ção a
2019 – mais de US$ 120 bi lhões em
ter mos ab so lu tos.

Ape sar dis so, as ex pec ta ti vas do le- 
van ta men to são po si ti vas e mos tram
que a in dús tria do en tre te ni men to e
mí dia de ve se re cu pe rar nos pró xi mos
cin co anos, com pre vi são de cres ci- 
men to anu al mé dio de 2,47% no Bra- 
sil, com las tro prin ci pal men te na
trans for ma ção di gi tal.

No en tan to, a cri se não atin ge o se- 
tor de for ma igua li tá ria. O es tu do
mos tra que as di fi cul da des são mais
acen tu a das em seg men tos que fo ram
fe cha dos de vi do às res tri ções im pos- 
tas pe la co vid-19, co mo mú si ca ao vi- 
vo, ci ne ma e fei ras. Com ci ne mas fe- 
cha dos e lan ça men tos de fil mes atra- 
sa dos, as es ti ma ti vas da PwC são de
que as re cei tas do ci ne ma em to do o
mun do de vem cair qua se 66% es te
ano. A pre vi são é que em 2024 es sa re- 
cei ta fi que abai xo do ní vel de 2019.

Co mo re sul ta do do con tex to de
pan de mia, os seg men tos de en tre te- 
ni men to e mí dia es tão sen do trans- 
for ma dos an tes do que ha via si do pro- 
je ta do ini ci al men te, re ve lou a PwC.
Um exem plo dis so é a bi lhe te ria do ci- 
ne ma ver sus ví deo sob de man da por

as si na tu ra (SVOD). “Em 2015, a re cei- 
ta de bi lhe te ria era três ve zes mai or
que o SVOD. A re cei ta de SVOD ul tra- 
pas sa rá a da bi lhe te ria em 2020 e de ve
au men tar nos pró xi mos cin co anos,
atin gin do mais do que o do bro da bi- 
lhe te ria em 2024”, in for mou a em pre- 
sa.

Com o au men to do stre a ming –
com par ti lha men to de con teú do on li- 
ne -, o con su mo glo bal de da dos é ou- 
tro be ne fi ciá rio da ace le ra ção di gi tal
pro vo ca da pe la co vid-19 – a pre vi são
é que ha ja um au men to de 33,8% em
2020, pas san do de 1,9 qua tri lhão de
megabytes em 2019 pa ra 4,9 qua tri-
lhões em 2024.

O seg men to de even tos pre sen ci ais
e ao vi vo bus ca se adap tar ao con tex to
de trans mis sões re mo tas. Com sa las
de con cer to, cen tros de ex po si ções e
es tá di os fe cha dos du ran te pe río dos
de iso la men to so ci al, al guns des ses
even tos pas sa ram a usar pla ta for mas
di gi tais pa ra se man te rem co nec ta dos
com o pú bli co. A PwC ci tou o ca so do
Fes ti val Wi re less, de Lon dres, que se
uniu à em pre sa de tec no lo gia
MelodyVR pa ra ofe re cer apre sen ta-
ções gra va das de re a li da de vir tu al de
ar tis tas, com a par ti ci pa ção de mais
de 130 mil pes so as de 34 paí ses que
par ti ci pa ram vir tu al men te.

Hi pó te se do es tu do

POSSIBILIDADE

UFRJ testa eficácia
da vacina BCG

ALTERNATIVAS ESTÃO SENDO TESTADAS POR PESQUISADORES

Pes qui sa do res da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja- 
nei ro (UFRJ) ini ci a ram nes ta se gun da-fei ra (5/10) os en- 
sai os clí ni cos de efi cá cia da va ci na BCG — que pre vi ne a
tu ber cu lo se — con tra a co vid-19. Se rão apli ca das do ses
em mil pro fis si o nais da saú de, que vão ser acom pa nha- 
dos pa ra a co le ta de da dos pa ra a pes qui sa.

Os hos pi tais que vão con du zir o tra ba lho são: Hos pi- 
tal Uni ver si tá rio Cle men ti no Fra ga Fi lho, da Uni ver si da- 
de Fe de ral do Rio de Ja nei ro (UFRJ), Hos pi tal Uni ver si- 
tá rio Pe dro Er nes to, da Uni ver si da de do Es ta do do Rio
de Ja nei ro (UERJ), e o Hos pi tal Mu ni ci pal de Ba ru e ri Dr.
Fran cis co Mo ran, em São Pau lo.

Em no ta à Agên cia Bra sil, Fer nan da Mel lo, co or de na- 
do ra da pes qui sa e pro fes so ra de ti si o lo gia e pneu mo lo- 
gia do Ins ti tu to de Do en ças do Tó rax da UFRJ, ex pli cou
que os es tu dos pre ten dem ava li ar se a va ci na aju da na
pre ven ção da in fec ção e na di mi nui ção de ocor rên ci as
gra ves oca si o na das pe lo Sars-Cov-2.

A in ves ti ga ção pa ra ve ri fi car a efi cá cia da BCG par tiu
do in di ca ti vo de que paí ses que man têm o uso do imu- 
ni zan te ti ve ram me nor in ci dên cia de co vid-19 na com- 
pa ra ção com paí ses que sus pen de ram o uso uni ver sal,
co mo a Itá lia, Es pa nha e Es ta dos Uni dos. De acor do
com a Fi o cruz, que tam bém es tá fa zen do um es tu do se- 
me lhan te, pes qui sa do res aus tra li a nos ve ri fi ca ram a efi- 
cá cia da BCG con tra ou tras do en ças res pi ra tó ri as vi rais.

A BCG faz par te do ca len dá rio na ci o nal de va ci na ção
bra si lei ro des de 1976 e é obri ga tó ria pa ra cri an ças de até
4 anos. Es te ano, no Bra sil, in ter na ções por SARG es tão
bai xas en tre cri an ças e ado les cen tes, até 19 anos, e têm
mai or in ci dên cia na fai xa su pe ri or a 40 anos, prin ci pal- 
men te aci ma de 60 anos, mes ma po pu la ção que não foi
va ci na da com a BCG quan do cri an ça, de acor do com
da dos do Sis te ma In fo gri pe.

ADULTOS

Vírus pode causar
síndrome misteriosa

Os mis té ri os em tor no da co vid-19 con ti nu am a in tri- 
gar os ci en tis tas. Um no vo es tu do su ge re que adul tos in- 
fec ta dos pe la do en ça po dem de sen vol ver uma Sín dro- 
me In fla ma tó ria Mul tis sis tê mi ca se me lhan te à con di- 
ção ob ser va da em cri an ças. O es tu do é pe que no, mas já
acen de mais um aler ta.

O ar ti go foi pu bli ca do na Morbidity and Mortality
Weekly, na sex ta-fei ra (2/10), e foi fei to pe lo Cen tro de
Con tro le e Pre ven ção de Do en ças dos Es ta dos Uni dos
(CDC).

Os pes qui sa do res en con tra ram 27 pa ci en tes nos Es- 
ta dos Uni dos e no Rei no Uni do, que tes ta ram po si ti vo
pa ra a co vid-19 e apre sen ta ram sin to mas gra ves re la ci o- 
na dos ao co ra ção, sis te ma gas troin tes ti nal, pe le e cé re- 
bro — mui tas ve zes sem qual quer si nal de do en ça res pi- 
ra tó ria gra ve. Três dos pa ci en tes mor re ram em de cor- 
rên cia da do en ça.

“Os re sul ta dos in di cam que os pa ci en tes adul tos de
to das as ida des com in fec ção atu al ou pré via por SARS-
CoV-2 po dem de sen vol ver uma sín dro me hi pe rin fla ma- 
tó ria se me lhan te à MIS-C”, diz o re la tó rio.

Em ju lho des te ano, um ar ti go pu bli ca do na re vis ta
The Lan cet tam bém trou xe um ca so da sín dro me em
um ho mem adul to de No va York. De acor do com a pu- 
bli ca ção, os sin to mas apre sen ta dos eram bas tan te se- 
me lhan tes aos re gis tra dos em cri an ças.

Os sin to mas re la ta dos são se me lhan tes ao já ob ser va- 
dos em ou tros es tu dos da sín dro me in fla ma tó ria mul- 
tis sis tê mi ca em cri an ças. O que se sa be é que em bo ra a
mai o ria das cri an ças com co vid-19 só de sen vol vem sin- 
to mas le ves, al gu mas de las apre sen tam um “es ta do hi- 
pe rin fla ma tó rio mul tis sis tê mi co, ca rac te rís ti cas so bre- 
pos tas da sín dro me do cho que tó xi co e do en ça atí pi ca
de Kawa sa ki”.

A con di ção é ra ra, mas já te ve di ag nós ti cos no Bra sil.
De acor do com um re la tó rio di vul ga do pe lo Mi nis té rio
da Saú de, até o fim de agos to, ao me nos 197 cri an ças po- 
dem ter de sen vol vi do a sín dro me, Ain da se gun do a pas- 
ta, a sín dro me po de ter cau sa do a mor te de pe lo me nos
14 pa ci en tes com ida des en tre 0 e 19 anos.

Nes ta se gun da-fei ra (5), a Pa raí ba con fir mou a se gun- 
da mor te do es ta do de uma cri an ça com a sín dro me. O
be bê de 30 di as de vi da mor reu em agos to, em João Pes- 
soa.

São Luís, quinta-feira, 8 de outubro de 2020
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A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP torna público aos 

interessados que procedeu alterações nos termos do Edital e anexos da Licitação PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 021/2020-EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos classe I (conforme 

a NBR 10.004), resíduos do serviço de saúde (conforme Resolução CONAMA 358/05), lâmpadas, pilhas 

e baterias (conforme Resolução Conama 401/08 e NBR 10.004) e óleo lubrificante (conforme Resolução 

Conama 362/2005).

A data da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2020-EMAP, em vista das alterações 

realizadas, fica marcada para às 09h30, hora de Brasília-DF, do dia 04 de novembro de 2020, ou no 

primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na EMAP nesta data.

A versão alterada do Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no sítio 

www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras. Fone: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 

3216-6028.

São Luís - MA, 06 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 ALTERAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020-EMAP

A Secretaria de Estado da Educação, Código UASG: 925984, através da sua Comissão Setorial 
Permanente de Licitação - CSL, realizará às 15h (quinze horas), horário de Brasília, do dia 04 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 no C.E. JOSÉ MOTA AMARAL, 
no município de Monção/MA, envolvendo os serviços de: serviços iniciais; administração local; 
mobilização e desmobilização; demolições e retiradas; esquadrias; cobertura; forro; revestimentos 
internos e externos; pavimentação; instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas; louças e acessórios; 
instalações telefônica e de lógica; pintura; serviços preliminares; guarita e quadra poliesportiva coberta, 
conforme Projeto Básico anexo ao edital”, que acontecerá em sessão pública on-line por meio de 
recursos de tecnologia da informação - INTERNET, através do site https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
ou http://www.comprasgovenamentais.gov.br. Tendo a legislação a seguir como fundamentação: Lei 
Federal nº 12.462/2011, Decreto Federal nº 7.581/2011, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010 e 
suas alterações, da Instrução Normativa nº 03/2018, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, Lei Federal nº 11.101/2005, Lei Federal nº 8.429/1992, aplicando 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e o Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais normas 
regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie, e exigência estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, por intermédio de Sistema 
Eletrônico, quais sejam: www.comprasnet.gov.br ou www.educacao.ma.gov.br 
Serviços/Licitações/Edital, onde poderão ser obtidos e consultados, gratuitamente. Para informações 
adicionais, o endereço eletrônico é e-mail: csl@educacao.ma.gov.br.

São Luís - MA, 05 de outubro de 2020
Laureen Silva Fernandes Dias
Presidente da CSL/SEDUC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
RDC ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CSL/SEDUC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0218400/2019-SEDUC/MA

A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, torna público que 

realizará às 14h30, do dia 20 de outubro de 2020, na Sala de Reunião, localizado no prédio sede da SEMA 

na Av. dos Holandeses, n° 04, quadra 06, Edifício Manhattan, Calhau, nesta Capital, o Pregão de nº 

005/2020 - CSL/SEMA, do tipo Menor Preço por item, que tem por objeto, a contratação de empresa 

especializada para a Aquisição de equipamentos de combate a queimadas e incêndios florestais em 

municípios inseridos no estado do Maranhão de acordo com as especificações descritas no Termo de 

Referência, referente ao Processo Administrativo n° 104720/2020. Deverão ser aplicadas a Lei Federal nº 

10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993 e a lei complementar 123/01, assim como demais normas 

pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão gratuitamente à disposição dos interessados no 

endereço eletrônico www.sema.ma.gov.br.

São Luís (MA), 02 de outubro de 2020.

Yasmin Louzeiro Pimentel

Pregoeira Oficial da CSL/ SEMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 - CSL/SEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE
RUA 13 DE MAIO Nº 45-A – CENTRO
65750-000 – ESPERANTINÓPOLIS – MA

AVISO DE EDITAL LAB Nº 002 / 2020 - SUBSÍDIO A CADEIA PRODUTIVA DO ARTESANATO
A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo 
e Juventude e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), torna 
púbico o presente aviso de edital que regulamenta o EDITAL LAB Nº 002 / 2020 - SUBSÍDIO A CADEIA 
PRODUTIVA DO ARTESANATO, em conformidade com o Decreto Federal Nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 
e a Lei Nº 8.666/93 e suas eventuais modificações no que lhe for aplicável. As inscrições estarão abertas, no 
período de 08 a 16 de outubro de 2020, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude/Prefei-
tura Municipal de Esperantinópolis-MA, podendo, presencialmente, ser retirado o formulário de inscrição 
disponível na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, localizada no endereço: Rua treze 
de maio, Nº 45-A, centro - Esperantinópolis / MA, no horário das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira. O 
presente edital ficará à disposição dos interessados na no período de 08 a 16 de outubro de 2020, na 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, bem como na página da prefeitura: www.esperantino-
polis.ma.gov.br. Outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital podem ser obtidos pelo endereço 
eletrônico gracamusica@hotmail.com ou pelo telefone (99) 99952-3052. Esperantinópolis-MA, 02 de 
outubro de 2020. Maria das Graças Lima Corrêa. Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Juventude.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE
RUA 13 DE MAIO Nº 45-A – CENTRO
65750-000 – ESPERANTINÓPOLIS – MA

AVISO DE EDITAL LAB N°003 / 2020 - MULTIPLICADORES CULTURAIS
(CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS - OFICINAS CRIATIVAS)

A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo e Juventude e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), 
torna púbico o presente aviso de edital que regulamenta o EDITAL LAB Nº 0003 / 2020 - MULTIPLICA-
DORES CULTURAIS DE ESPERANTINÓPOLIS (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS - OFICINAS 
CRIATIVAS), em conformidade com o Decreto Federal Nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 e a Lei Nº 
8.666/93 e suas eventuais modificações no que lhe for aplicável. As inscrições estarão abertas, no período 
de 08 a 16 de outubro de 2020, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude /Prefeitura 
Municipal de Esperantinópolis-MA, podendo, presencialmente, ser retirado o formulário de inscrição 
disponível na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, localizada no endereço: Rua 
treze de maio, Nº 45-A, Centro, Esperantinópolis / MA, no horário das 08:00 às 12:00h, de segunda a 
sexta-feira. O presente edital ficará à disposição dos interessados na no período de 08 a 16 de outubro de 
2020, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, bem como na página da prefeitura: 
www.esperantinopolis.ma.gov.br. Outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital podem ser 
obtidos pelo endereço eletrônico gracamusica@hotmail.com ou pelo telefone (99) 99952-3052. 
Esperantinópolis-MA, 02 de outubro de 2020. Maria das Graças Lima Corrêa. Secretária Municipal de 
Cultura, Turismo e Juventude

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE
RUA 13 DE MAIO Nº 45-A – CENTRO
65750-000 – ESPERANTINÓPOLIS – MA

AVISO DE EDITAL LAB Nº 0004 / 2020
PREMIO DE MESTRES E MESTRAS DA CULTURA POPULAR

A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo e Juventude e nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir 
Blanc), torna púbico o presente aviso de edital que regulamenta o EDITAL LAB Nº 0004 / 2020 - 
PREMIO DE MESTRES E MESTRAS DA CULTURA POPULAR, em conformidade com o Decreto Federal 
Nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 e a Lei Nº 8.666/93 e suas eventuais modificações no que lhe for 
aplicável. As inscrições estarão abertas, no período de 08 a 16 de outubro de 2020, na Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo e Juventude /Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA, 
podendo, presencialmente, ser retirado o formulário de inscrição disponível na sede da Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, localizada no endereço: Rua treze de maio, Nº 45-A, Centro, 
Esperantinópolis / MA, no horário das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira. O presente edital ficará 
à disposição dos interessados na no período de 08 a 16 de outubro de 2020, na Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo e Juventude, bem como na página da prefeitura: www.esperantinopolis.ma.gov.br. 
Outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital podem ser obtidos pelo endereço eletrônico 
gracamusica@hotmail.com ou pelo telefone (99) 99952-3052. Esperantinópolis-MA, 02 de outubro 
de 2020.  Maria das Graças Lima Corrêa, Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Juventude.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE
RUA 13 DE MAIO Nº 45-A – CENTRO
65750-000 – ESPERANTINÓPOLIS – MA

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LAB Nº 0001/2020
A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo e Juventude  nos termos da Lei Federal Nº 14.017/2020 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), 
torna púbico o presente aviso de edital que regulamenta o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LAB Nº 
0001/2020 / CHAMAMENTO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, 
MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZA-
ÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS, em conformidade com o Decreto Federal Nº 10.464 de 17 de agosto de 
2020 e a Lei Nº 8.666/93 e suas eventuais modificações no que lhe for aplicável. As inscrições estarão 
abertas, no período de 08 a 16 de outubro de 2020, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 
Juventude /Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA, podendo, presencialmente, ser retirado o 
formulário de inscrição disponível na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, 
localizada no endereço: Rua treze de maio, Nº 45-A, Centro, Esperantinópolis / MA, no horário das 08:00 às 
12:00h, de segunda a sexta-feira. O presente edital ficará à disposição dos interessados no período de 08 a 
16 de outubro de 2020, na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, bem como na página da 
prefeitura: www.esperantinopolis.ma.gov.br.Outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital podem 
ser obtidos pelo endereço eletrônico gracamusica@hotmail.com ou pelo telefone (99) 99952-3052. 
Esperantinópolis-MA, 02 de outubro de 2020. Maria das Graças Lima Corrêa. Secretária Municipal de 
Cultura, Turismo e Juventude.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020. 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 Tomada de Preços do tipo Menor Preço 
Global objetivando a contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação de 
serviços de conclusão da obra de construção da Escola de um Pavimento com 04 salas de Aula, Padrão 
FNDE, no Espaço Educativo Rural, Povoado Centro dos Pebas no Município de Esperantinópolis/MA, 
Conforme Termo de Compromisso PAR N° 22535 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 26 de outubro 
de 2020. A sessão pública de julgamento 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, 05 de outubro de 2020. Raimundo Carneiro 
Corrêa, Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Portaria: 110/2017

LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A
CNPJ n° 06.272.575./0084–77

Torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA, em 
14/09/2020 a AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO de um 
Poço Tubular, com coordenadas 05o 04’ 28,13’’S e 42o 51’ 
18,50’’W, localizado na Rodovia BR 316, n° 4081, Setor 
Cidade Ind. Norte, Bairro Boa Esperança, município de 
Timon/MA, conforme e-processo n° 127652/2020. 

PEDIDO DE LICENÇA ÚNICA
MMF Participações LTDA, CNPJ 19.685.655/0001-79, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente – SEMMAM a Licença Única 19/2020 válida até 
22/09/2021 requerida para a Demolição de Imóvel localiza-
do na Avenida dos Holandeses, número 6, quadra 1, LOT. 06, 
Calhau, Distrito 8, setor 11, Quadra 192, Lote: 0610, CEP: 
65071-380, São Luís, conforme processo SEMMAM processo 
número 29323/2020. 

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020

O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. BASE LEGAL: Lei nº 
10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para 
aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede 
municipal de educação. ABERTURA: 26 de outubro de 2020 às 08:20 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, no endereço 
eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br . 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), 06 de outubro de 2020. Francisca Bandeira Câmara. 
Secretário Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020, A Prefeitura Municipal de Palmeirândia/ 
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por 
item, sob o Regime de Fornecimento, objetivando: Formação de registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização (desratificação, desinseti-
zação e decumpinização), e sanitização de ambientes internos e externos dos prédios da administração 
publica municipal, incluindo o Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde - UBS´s, a fim de atender 
as necessidades das diversas secretarias do município de Palmeirândia/MA. ABERTURA: 22 de outubro de 
2020, às 08h00min, Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Praça Santo Antônio, s/n, 
centro, Palmeirândia – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. 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), 
Praça Santo Antônio, s/n, centro, Palmeirândia – MA. 06 de outubro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca/ 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020, A Prefeitura Municipal de Palmeirândia/ 
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por 
item, sob o Regime de Fornecimento, objetivando: Formação de registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de esgotamento de fossas sépticas, 
sumidouros, desentupimento de pias, vasos sanitários e caixas de gordura, a fim de atender as necessida-
des das diversas secretarias do município de Palmeirândia/MA. ABERTURA: 22 de outubro de 2020, às 
14h00min, Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Praça Santo Antônio, s/n, centro, 
Palmeirândia – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. 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), Praça 
Santo Antônio, s/n, centro, Palmeirândia – MA. 06 de outubro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca/ 
Pregoeiro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO

MATRÍCULA
0313770155 2020 6 00003 193 0000912 99

O Oficial de Registro Civil da Quinta Zona, Serlene da Conceição Campos 

Chaves, faz saber a quem interessar que EVANDRO BOPPRÉ DE 
MENDONÇA CAETANO e ADRIANA TEIXEIRA MENDES. Ele brasileiro, 

solteiro, gerente de compras, filho de Joel Furlan Caetano e Sandra 

Boppré de Mendonça Caetano. Ela, brasileira, solteira, advogada, filha de 

José Santana Pereira Coutinho e Márcia Maria Teixeira Mendes Coutinho. 

Requerem habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de 

algum impedimento e/ou causa suspensiva (Arts. 1.521 e 1.523 do 

Código Civil) poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, 30 de setembro de 2020

Serlene da C. C. Chaves
Oficial Interina.
Cartorio 5º zona

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 22/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de material permanente e de consumo, para fins de 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19.

Dia: 14/10/2020  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 139.707,47.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser consultado 
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 06 de outubro de 2020
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 23/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA TABLETS visando atender a 
demanda dos discentes da UFMA para uso dos alunos em atividades acadêmicas 
remotas em tempo da pandemia COVID-19.

Dia: 14/10/2020  Horário: 15h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 508.680,00.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser consultado 
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 06 de outubro de 2020
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 
05/10/2020, a retificação da Outorga de Direito de Uso de Água Superficial nº 00653092/2020, referente a 
captação superficial no Córrego Água Branca, sob coordenadas 04°54’47,70”S e 47° 25’4,70”W, localizado no 
município de Açailândia/MA, com vazão autorizada de 10 m³/h, por um período de bombeamento de 24 h/dia, 
com finalidade de manutenção ferroviária, umectação de vias, obras civis e suporte às equipes de emergências 
ambientais, conforme dados constantes no processo 19050011020/2019 e e-processo nº 97458/2019.

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

AVISO DE ADIAMENTO 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Viana-MA, torna público que por motivos supervenientes, RESOLVE adiar 
a seguinte licitação: Pregão Presencial nr 19/2020, marcada anteriormen-
te para o dia 09/10/2020, às 9hs, fica adiada para o dia 15/10/2020 às 9hs, 
nos termos das Leis nºs 8666/93 e 10520/02. Anna Karollini Everton 
Marinho Sampaio. Presidente da Comissão de Licitação. 07 de outubro de 
2020.

Edivaldo reforma praças e mercado no Santa Cruz
Ações de urbanização vão proporcionar mais qualidade de vida para os moradores que terão três praças reformadas 

bem como o mercado que dará conforto e segurança a consumidores e feirantes

EM OBRAS

A
s ações do São Luís em Obras, executadas pelo 
prefeito Edivaldo Holanda Junior no bairro San-
ta Cruz vão deixar a principal via de comércio 
da região ainda mais atrativa, sobretudo para 

o lazer dos moradores, que não tinham oportunidade para 
recreação e convivência social em um espaço adequado. 
Por lá, duas praças estão passando por obras de reforma 
e vão contar com novo mobiliário urbano e acessibilida-
de universal. Outra, onde os feirantes estão alocados, será 
reformada assim que eles voltarem para o mercado, que 
também está sendo reformado e vai contar, dentre outras 
coisas, com novas instalações elétrica, hidráulica e sani-
tária. Os serviços executados pela Prefeitura são coorde-

nados pela Semosp.
“Dezenas de bairros já foram ou serão beneficiados, 

até o fim do ano, com a reforma e construção de espaços 
de lazer e convivência para os moradores. No bairro Santa 
Cruz, além do mercado que está sendo reformado, e vai 
contar com uma estrutura mais segura para os comercian-
tes e consumidores, também estamos trabalhando na re-
vitalização de duas praças, que estavam completamente 
deterioradas e há muito tempo não recebiam qualquer in-
tervenção estruturante do poder público. Numa terceira, 
onde os feirantes estão instalados provisoriamente, tam-
bém realizaremos reformas assim que eles voltarem para 
o mercado. Elas vão contar com novo mobiliário urbano e 

equipamentos essenciais para 
a prática de atividade física”, 
destacou o prefeito Edivaldo.

Os espaços de lazer que es-
tão sendo reformados são lo-
calizados na Avenida Roberto 
Símosen. Nela estão instala-
dos quase todos os estabeleci-
mentos de serviços essenciais, 
que ficarão mais valorizados 
após as obras.
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Re gras do CTB tam bém va lem pa ra es ta ci o na men tos pri -
va dos

Quem po de apli car pe na li da des em lo cais pri va dos?

Mas, afi nal, a quem re cor rer?

Quais mul tas po dem ser apli ca das em lo cais pri va dos?

Fi car aten to à si na li za ção do lo cal é im pres cin dí vel

Shoppings

Multas em
estacionamentos?

Q
uan do o as sun to é re la ci o na do às nor mas de
trân si to, a gran de mai o ria dos con du to res
lem bra do CTB. Is so por que ele é uma Lei Fe- 
de ral res pon sá vel pe las re gras de cir cu la ção,

tan to des ti na das aos mo to ris tas quan to aos pe des tres.
No en tan to, jus ta men te por se tra tar de um con jun to de
leis re la ci o na das à fis ca li za ção e à apli ca ção de mul tas, é
co mum que as pes so as pen sem que o Có di go de Trân si- 
to é vá li do so men te pa ra as ru as, ro do vi as, ave ni das e
de mais vi as pú bli cas

E é a par tir dis so que sur ge uma dú vi da mui to re cor- 
ren te en tre os mo to ris tas: afi nal, é pos sí vel ser mul ta do
em lo cais pri va dos, co mo es ta ci o na men tos, por exem- 
plo? E quem se rá res pon sá vel pe la au tu a ção por es se ti- 
po de in fra ção? Pa ra res pon der es sas per gun tas, é pre ci- 
so en ten der on de, de fa to, atua Có di go de Trân si to Bra si- 
lei ro.

Lo go no pri mei ro ar ti go do CTB, ve mos que o trân si- 
to, nas vi as ter res tres do ter ri tó rio na ci o nal, é re gi do por
ele. Por vi as ter res tres, são con si de ra das as vi as ur ba nas
e ru rais, as ru as, ave ni das, lo gra dou ros, os ca mi nhos, as
pas sa gens, es tra das e as ro do vi as.

Po rém, em 2015, a Lei nº 13.146/15 al te rou o pa rá gra- 
fo úni co do art. 2º do CTB. Com is so, ele pas sou a con si- 
de rar co mo sen do vi as ter res tres as prai as aber tas, as vi- 
as in ter nas, os con do mí ni os re si den ci ais e os es ta ci o na- 
men tos pri va dos de uso co le ti vo (es ta ci o na men tos co- 
mer ci ais, co mo de far má ci as, shop pings, su per mer ca- 
dos etc.).

Des sa for ma, por tan to, os es ta ci o na men tos fo ram
adi ci o na dos à lis ta de lo cais con si de ra dos vi as ter res tres
pas sí veis de fis ca li za ção pe los ór gãos pú bli cos. Ou se ja:
as nor mas do Có di go de Trân si to tam bém são apli cá veis
nes ses lo cais.

As sim, o com por ta men to dos con du to res den tro de
es ta ci o na men tos pri va dos, bem co mo em con do mí ni os
fe cha dos, por exem plo, pre ci sa es tar de acor do com o
CTB. Ca so con trá rio, os mo to ris tas que des res pei ta rem
as re gras po de rão ser pe na li za dos.

De ma nei ra ge ral, os ór gãos de trân si to co mo as Po lí- 
ci as Es ta du al e Fe de ral e os agen tes mu ni ci pais são os
res pon sá veis pe la au tu a ção dos con du to res que des res- 
pei tam as nor mas do CTB.

No en tan to, quan do o as sun to é fis ca li za ção em lo cal
pri va do, es sa res pon sa bi li da de é uma ques tão um pou- 
co mais de li ca da. Is so por que, via de re gra, os ór gãos de
trân si to pú bli cos, co mo os ci ta dos aci ma, não cos tu- 
mam re a li zar fis ca li za ções em lo cais pri va dos, co mo es- 
ta ci o na men tos e con do mí ni os, por exem plo.

Nes ses ca sos, quan do uma in fra ção é per ce bi da e não
há ne nhum agen te por per to, é pre ci so que al guém aci o- 
ne o ór gão res pon sá vel.

Con for me o art. 24 do CTB, em seu in ci so VI, são os
ór gãos mu ni ci pais que de vem re a li zar a fis ca li za ção em
lo cais pri va dos de uso co le ti vo; ou se ja: os agen tes de
trân si to mu ni ci pais.

Po rém, é cla ro, é im por tan te res sal tar que, ca so a Po lí- 
cia Mi li tar se ja aci o na da, e es te ja ap ta a de sem pe nhar a
fis ca li za ção de trân si to, ela tam bém po de rá re a li zar a
au tu a ção ne ces sá ria.

Há uma sé rie de in fra ções que po dem ser apli ca das
em lo cais pri va dos, a de pen der da con du ta dos mo to ris- 
tas. Po rém, al gu mas são mais co muns de se rem re gis tra- 
das.

Pa ra se ter uma ideia, o art. 181 do CTB elen ca uma sé- 
rie de si tu a ções em que es ta ci o nar o veí cu lo (de ma nei ra
ir re gu lar) é con si de ra do in fra ção. En tre elas, ca be res- 
sal tar es pe ci fi ca men te dois in ci sos do ar ti go men ci o na- 
do:

X – es ta ci o nar im pe din do a

mo vi men ta ção de ou tro veí cu lo;

XX – es ta ci o nar nas va gas

re ser va das às pes so as com

de fi ci ên cia ou ido sos, sem

cre den ci al que com pro ve tal

con di ção

Am bas as con du tas são co muns em lo cais de es ta ci o- 
na men to pri va do.

No pri mei ro ca so, não é ra ro pre sen ci ar, por exem plo,
al gum car ro “mal en cai xa do” na va ga, até mes mo ocu- 
pan do par te da va ga ao la do, di fi cul tan do a ma no bra de
ou tros con du to res. Quan do is so acon te ce e o agen te re- 
a li za a au tu a ção, o mo to ris ta se rá pe na li za do com uma
mul ta de na tu re za mé dia (R$ 130,16 e 4 pon tos na CNH),
e ain da po de rá so frer a re mo ção do veí cu lo.

Já quan to ao es ta ci o na men to em va gas des ti na das a

ido sos ou a pes so as com de fi ci ên cia, sem o por te da cre- 
den ci al, a in fra ção é de na tu re za gra vís si ma – tam bém
com pre vi são de mul ta (R$ 293,47 e 7 pon tos na CNH) e
re mo ção do veí cu lo.

Ou tro ca so co mum de in fra ção co me ti da den tro de
es ta ci o na men tos, e em con do mí ni os, é tran si tar aci ma
da ve lo ci da de má xi ma per mi ti da. De ma nei ra ge ral,
nes ses ca sos, o ide al é que o con du tor não ul tra pas se os
30 km/h, mas is so po de rá de pen der da si na li za ção es ti- 
pu la da no lo cal.

No en tan to, é pre ci so ter mui to cui da do: quan to mais
aci ma da ve lo ci da de má xi ma per mi ti da o con du tor ul- 
tra pas sar, mais se ve ras se rão as pe na li da des – po den do
che gar à sus pen são do di rei to de di ri gir.

Por fim, ain da ca be men ci o nar ou tra in fra ção co mum
de ser re gis tra da em es ta ci o na men tos pri va dos, ti pi fi ca- 
da no art. 193 do CTB.

Con for me o ar ti go, é proi bi do tran si tar com o veí cu lo
em:

– cal ça das;
– pas sei os;
– pas sa re las,
– ci clo vi as e ci clo fai xas;
– ilhas;
– re fú gi os;
– ajar di na men tos;
– can tei ros cen trais e di vi so res de pis ta de ro la men to;
– acos ta men tos;
– mar cas de ca na li za ção;
– gra ma dos e jar dins pú bli cos.

Ca so o con du tor se ja fla gra do di ri gin do em al gum
dos lo cais elen ca dos, ele so fre rá du ras con sequên ci as: a
in fra ção é gra vís si ma e a pe na li da de se rá a mul ta mul ti- 
pli ca da três ve zes, che gan do a uma mul ta de R$ 880,41,
além de 7 pon tos na car tei ra de ha bi li ta ção.

Pa ra evi tar ser mul ta do ou, em pi or es ca la, so frer al- 
gum ti po de aci den te, é mui to im por tan te fi car aten to à
si na li za ção do lo cal pri va do em que se pre ten de es ta ci o- 
nar ou tran si tar com o veí cu lo – a qual de ve obe de cer ao
mes mo pa drão es ti pu la do pe lo CTB.

Além de pla cas que ad vir tam so bre a ve lo ci da de má- 
xi ma per mi ti da, as de mar ca ções ho ri zon tais e ver ti cais
nas vi as tam bém são ne ces sá ri as, ten do em vis ta que is- 
so fa ci li ta a iden ti fi ca ção das va gas re ser va das e aler ta
pa ra o pos sí vel trân si to de pe des tres.

Ca be res sal tar que, ca so te nha si do a fal ta de si na li za- 
ção (ou o seu de sa cor do com a le gis la ção) que te nha de- 
sen ca de a do o co me ti men to de uma in fra ção, es se se rá
um ar gu men to im por tan te pa ra ser uti li za do na de fe sa
con du tor – se ele op tar por re cor rer da pe na li da de.

São Luís, quinta-feira, 8 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A diversidade sonora das músicas indígenas que existem no Brasil terá o protagonismo
no curso Músicas Índigenas que será promovido pelo Centro Cultural Vale Maranhão 

TRADICÃO PRESERVADA

Para celebrar os cantos
dos povos da floresta

O
cur so Mú si cas In dí ge nas, 
com Mag da Puc ci (SP), 
acon te ce di as 13 e 14 de ou- 
tu bro, das 14h às 18h, on li ne 

pe la pla ta for ma Zo om, co mo par te da 
pro gra ma ção CCVM Di gi tal, do Cen- 
tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão – CCVM e 
pro põe a apro xi ma ção dos par ti ci- 
pan tes com as tra di ções mu si cais in- 
dí ge nas pou co co nhe ci das de vá ri as 
et ni as do país, co mo Kam be ba (AM), 
Kre nak (MG), Pai ter Su ruí (RO), Kain- 
gang (RS), Iko len-Ga vião (RO), Xa van- 
te (MT) e Kai owá (MS).

Além da es cu ta aten ta de sons in dí- 
ge nas, se rão de sen vol vi das a con tex- 
tu a li za ção e a prá ti ca vo cal de al guns 
can tos, es ti mu lan do os par ti ci pan tes 
a ex pe ri men ta rem as so no ri da des de 
al gu mas das 180 lín guas in dí ge nas 
bra si lei ras. O cur so foi pen sa do pa ra 
des mis ti fi car a ideia de que to da cul- 
tu ra in dí ge na é igual e co la bo rar com 
pro fes so res e ges to res no pro ces so de 
im plan ta ção da Lei 11.645 que de ter- 
mi na a in clu são dos con teú dos in dí- 
ge nas no cur rí cu lo es co lar. Mag da 
Puc ci é mu si cis ta, ar ran ja do ra, com- 
po si to ra, can to ra e pes qui sa do ra in- 
de pen den te de mú si cas do mun do e 
das cul tu ras in dí ge nas bra si lei ras. 
For ma da em Mú si ca (Re gên cia) pe la 
Uni ver si da de de São Pau lo, é mes tre 
em An tro po lo gia pe la PUC-SP e Dou- 
to ra em Pes qui sa Ar tís ti ca pe la Uni- 
ver si da de de Lei den (Ho lan da). Co mo 
di re to ra mu si cal e fun da do ra do gru- 
po de mú si ca Mawa ca, pro du ziu cin- 
co CD´s, qua tro DVD´s e fez tur nê pe- 
lo Bra sil e mais de oi to paí ses. “ A par-

FLAUTA URUA WAUJA SERÁ UM DOS DESTASQUES DO CURSO MÚSICAS INDÍGENAS 

FOTO POR RENATO SOARES

tir de 2009, a gen te ini ci ou uma sé rie 
de in ter câm bio com gru pos in dí ge- 
nas. Eu fiz uma tur nê com o gru po 
Mawa ca pe la Amazô nia e a gen te fez 
in ter câm bio com seis gru pos in dí ge- 
nas do Acre, de Rondô nia e do Ama zo- 
nas, que aca bou ge ran do um pro je to 
di dá ti co cha ma do Can tos da Flo res ta, 
que de sen vol vi jun to à edu ca do ra 
mu si cal Be re ni ce de Al mei da e a par tir 
daí a gen te tem re a li za do uma sé rie de 
ofi ci nas pa ra pro fes so res da re de pú- 
bli ca e par ti cu lar e edu ca do res mu si- 
cais, no sen ti do de es ti mu lar, tra ba- 
lhar o re per tó rio in dí ge na em sa la de 
au la.”, com par ti lha a mu si cis ta.

Links: Mawa ca – Can tos da Flo res- 
ta – https://www.youtube.com/wat- 
ch?v=DICMrBkq cLo

Can tos da Flo res ta é o no me da tur- 
nê do gru po Mawa ca por 6 ci da des da 
Amazô nia com en con tros com di fe- 
ren tes po vos in dí ge nas bra si lei ros.
Di re ção: Edu Pi men ta, Co or de na ção 
Ge ral: Mag da Puc ci, Pro du ção: Ethos 
Pro du to ra, Pa tro cí nio: Pe tro bras, Re a- 
li za ção: Mi nis té rio da Cul tu ra.

Ál bum Ru pes tres So no ros (2009) –
 https://www.youtube.com/wat ch?
v=12UpXJV1ytM&list=OLAK5uy_lw
No-
rtrnXqrYXxfHzBdUGsI8iXNWq4bc

Can ção Kayapo –
 https://www.youtube.com/wat ch?
v=vk-6IRVu7DY

To dos os CD´s do gru po Mawa ca –
 https://open.spotify.com/ar- 
tist/5t9voCkM3UakjpATicuwLv

MÚSICA

Músico moçambicano lança mixtape internacional

RAS SOTO,  MÚSICO MOÇAMBICANO ADEPTO DO MOVIMENTO RASTAFÁRI LANÇA MIXTAPE INTERNACIONAL EM LIVE NO DIA 24/10

Di zem por aí que é pos sí vel vi a jar
pe lo mun do sem sair do lu gar. A na ve
mãe des ta jor na da? A mú si ca. Ras So- 
to, mo çam bi ca no com qua se du as dé- 
ca das de ex pe ri ên cia no cir cui to un- 
der ground, é um dis cí pu lo do reg gae
de Bob Marley e, tam bém, um for te
can di da to pa ra a con du ção des sa
aven tu ra: So to vi ve o au ge de sua car- 
rei ra, o que é com pro va do pe la che ga- 
da do lan ça men to da mix ta pe “Ras
So to World Wi de Vol.1” (Ras So to No
Mun do), tí tu lo que se rá apre sen ta do
ao pú bli co em li ve com par ti ci pa ção
do DJ Ma grão em 24/10, às 19h, via
Youtube e Fa ce bo ok. Na mes ma da ta
as mú si cas es ta rão dis po ní veis em to- 
dos os ser vi ços de stre a ming.

O no me do tra ba lho não é me ra
me tá fo ra. As 13 mú si cas que com- 
põem o re per tó rio fo ram cri a das em
par ce ri as com pro du to res do Bra sil,
da Áfri ca do Sul, da Ar gen ti na, da Es- 
pa nha, dos Es ta dos Uni dos, do Ja pão
e de Mo çam bi que. Tra ta-se de um tra- 
ba lho que reú ne di ver sas he ran ças
cul tu rais em tor no da reg gae mu sic e
das men sa gens da cren ça Ras ta fá ri,

sem pre pau ta das no amor, na paz e na
união dos po vos. Um pe que na pré via
es tá dis po ní vel no Youtube em cli pe
da fai xa “Ac cept my Lo ve” (con fi ra no
link  https://youtu.be/oeHblyJ97ds).
A fai xa es tá nas pla ta for mas de stre a- 
ming a par tir do dia 25/9.

Che gar ao lan ça men to de “Ras So to
World Wi de Vol.1” é re sul ta do de uma
lon ga e bem-su ce di da car rei ra. Mo- 
ran do no Bra sil des de 2019, So to “per- 
cor reu o mun do” com par ce ri as fei tas
ain da en quan to re si dia em sua ter ra
na tal. Des ta cou-se, des de ce do, por
sua pos tu ra quan to às cau sas so ci ais
de seu país, al go sem pre ex pres so em
sua ar te. Sua dis co gra fia já con tém o
ál bum “Lo ve is So lu ti on” (2014) e a
mix ta pe “Dan cehall Ti me” (2019).

Ape sar de sua lon ge vi da de, Ras So- 
to re co nhe ce que sua mu dan ça pa ra o
Bra sil con tri buiu pa ra seu ama du re ci- 
men to pro fis si o nal. A vin da de fi ni ti va
ao Bra sil se deu por meio de um con- 
vi te do Cen tro Cul tu ral da Ju ven tu de
(CCJ), jus ta men te em no vem bro de
2019, oca sião em que foi cha ma do pa- 
ra lan çar sua mix ta pe “Dan cehall Ti- 

me” na pro gra ma ção es pe ci al do Mês
da Cons ci ên cia Ne gra. Ho je, So to vi ve
na ci da de de São Pau lo em com pa- 
nhia de sua es po sa. Ain da co mo par te
da pro gra ma ção do lan ça men to
de “Ras So to World Wi de Vol.1”, o ar-
tis ta pro mo ve rá uma sé rie de li ves de
Ins ta gram, que se rão re a li za das se- 
ma nal men te a par tir do dia 01/10 no
per fil @ras_ so to, du ran te as quais irá
apre sen ta rá seus pro du to res par cei- 
ros e re fle ti rá, em in te ra ção com o pú- 
bli co, so bre o pro ces so de cri a ção de
su as no vas mú si cas. Es se ci clo se rá
en cer ra do com o lan ça men to da mix- 
ta pe, no dia 24/10. Ele tam bém bus ca,
nes tes en con tros vir tu ais, es pa lhar
sua men sa gem so bre a mú si ca que
ama: “O reg gae mu sic é um gê ne ro
mu si cal mui to ver sá til e in clui des de o
nyabinghi, que é a for ma tra di ci o nal,
o es ti lo ro ots que é mui to co nhe ci do
no Bra sil, além de es ti los mais mo der- 
nos co mo Dan cehall, Rag ga Muf fin,
den tre ou tros. Com es se pro je to, que- 
ro apre sen tar ao meu pú bli co que o
rag gae mu sic é uni ver sal não so men te
pa ra os mem bros do Ras ta fá ri”.

OPORTUNIDADE

Três editais culturais tem
inscrições prorrogadas

ANDERSON LINDOSO  DETERMINOU O AUMENTO DOS PRAZOS

As ins cri ções dos edi tais da Lei Al dir Blanc (Lei Fe de- 
ral n° 14.017/20), Co ne xão Cul tu ral 3, Ofi ci nas Ar tís ti cas
e Fo men to de Pro je tos Cul tu rais que iri am en cer rar no
úl ti mo dia 7, fo ram pror ro ga das até a es ta sex ta-fei ra (9),
por de ter mi na ção do Se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra,
An der son Lin do so. Com is so, os ar tis tas e pro du to res
cul tu rais ma ra nhen ses tem mais tem po e opor tu ni da de
pa ra par ti ci par.

Os de mais edi tais: Fo men to à Li te ra tu ra Ma ra nhen se,
Ati vos Cul tu rais Ar te sa na to, e Fo men tos de Pro je tos Au- 
di o vi su ais es tão com ins cri ções aber tas até 23 de ou tu- 
bro. O edi tal de ren da bá si ca pa ra os tra ba lha do res e tra- 
ba lha do ras da cul tu ra per ma ne ce aber to até o dia 14.

As ins cri ções nos edi tais po dem ser fei tas na pla ta for- 
ma dis po ni bi li za da no si te da Se cre ta ria de Es ta do da
Cul tu ra (link aqui). No to tal, cin co edi tais de fo men to
cul tu ral es tão com ins cri ções aber tas; há mais um edi tal
vol ta do pa ra a ren da bá si ca, que pre vê au xí lio em três
par ce las de R$600 a tra ba lha do res e tra ba lha do ras da
cul tu ra ma ra nhen se; e ou tro edi tal des ti na do aos ar te- 
sãos e ar te sãs ma ra nhen ses, es te ela bo ra do em par ce ria
com a Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo (SE TUR).

A Lei de Emer gên cia Cul tu ral, co nhe ci da co mo Lei Al- 
dir Blanc, pre vê re pas se de R$ 3 bi em re cur sos aos es ta- 
dos bra si lei ros, pa ra au xi li ar ar tis tas, tra ba lha do res e
tra ba lha do ras da cul tu ra, co le ti vos e em pre sas cul tu rais,
que fo ram di re ta men te im pac ta dos pe los efei tos da
pan de mia do no vo co ro na ví rus.

O Ma ra nhão re ce be, ao to do, R$ 114 mi lhões, sen do
que des te re cur so o es ta do ge ren cia R$61. 466.556,42.
Pa ra so li ci tar o Ren da Bá si ca, au xí lio emer gen ci al pa ra a
cul tu ra, aces se au xi lio.cul tu ra.ma.gov.br e pre en cha os
for mu lá ri os com os da dos so li ci ta dos. Os da dos se rão
en vi a dos ao Da ta prev an tes do re sul ta do fi nal, se apro- 
va do ou não apro va do. Os edi tais es tão dis po ní veis pa ra
con sul ta e ins cri ção no si te do Ma pe a men to Cul tu ral.

SEMANA DA CRIANÇA

Sesc lança a Cartilha
em formato virtual

PROPOSTA DO SESC  COM  A CARTILHA É FORTALECER O LAZER

O mo men to da brin ca dei ra é uma opor tu ni da de de
de sen vol vi men to pa ra a cri an ça. Atra vés do brin car ela
apren de, ex pe ri men ta o mun do, as pos si bi li da des, re la- 
ções so ci ais, ela bo ra sua au to no mia de ação e or ga ni za
as emo ções. Res ga tan do de zes seis ati vi da des re cre a ti- 
vas que per pas sa ram ge ra ções, o Sesc lan ça a car ti lha
vir tu al  “Jo gos, Brin que dos e brin ca dei ras” na Se ma na
da Cri an ça.Com pes qui sa e tex to da dra ma tur ga e pro- 
fes so ra do De par ta men to de Ar tes cê ni cas da Uni ver si- 
da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), Mi chel le Ca bral, o
ma te ri al apre sen ta o brin car co mo ato edu ca ti vo, ple no
de lu di ci da de. Lan ça da em for ma to im pres so em 2017,
em co me mo ra ção aos 70 anos do Sesc Ma ra nhão, a co- 
le tâ nea ago ra es ta rá dis po ní vel aos pais e edu ca do res no
for ma to pdf. Bas ta aces sar

Com pes qui sa e tex to da dra ma tur ga e pro fes so ra do
De par ta men to de Ar tes cê ni cas da Uni ver si da de Fe de ral
do Ma ra nhão (UF MA), Mi chel le Ca bral, o ma te ri al apre- 
sen ta o brin car co mo ato edu ca ti vo, ple no de lu di ci da- 
de. Lan ça da em for ma to im pres so em 2017, em co me- 
mo ra ção aos 70 anos do Sesc Ma ra nhão, a co le tâ nea
ago ra es ta rá dis po ní vel aos pais e edu ca do res no for ma- 
to pdf. Bas ta aces sar https://www.sesc ma.com.br/wp-
con tent/uplo ads/2020/10/JO GOS-BRIN QUE DOS-E-
BRIN CA DEI RAS-car ti lha-SESC-Mi chel le-Ca bral-
PRO POS TA-DO-SESC_Web.pdf pa ra fa zer o down lo ad.

A pro pos ta do Sesc é for ta le cer o la zer, a lu di ci da de e
o ca rá ter edu ca ti vo do brin car, além de pre ser var o ri co
re per tó rio de brin ca dei ras re gi o nais que co e xis tem na
atu a li da de com os jo gos ele trô ni cos e que são im por tan- 
tes pa ra o en ri que ci men to so ci o e du ca ti vo das cri an ças 
e pro por ci o nam a cons tru ção co le ti va da vi da so ci al.

São Luís, quinta-feira, 8 de outubro de 2020
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Pre ven ção e sin to mas

5 mil exa mes de ma mo gra fia

Câncer de mama

Maranhão registrou
quase 900 casos

N
os pri mei ros di as de ou tu bro a ar te edu ca do ra
Sil va na Lo pes co me mo rou ani ver sá rio, coin- 
ci den te men te, é o mês de cons ci en ti za ção,
pre ven ção e com ba te ao cân cer de ma ma. Nos

úl ti mos dois anos Sil va na ce le brou a vi da co mo nun ca.
Sil va na, 50 anos, es tá cu ra da do cân cer de ma ma.

A his tó ria de Sil va na, que eu vou de ta lhar em se gui da,
é uma his tó ria de su pe ra ção. Ela, que no mes mo ins tan- 
te em que se di vor ci a va de um ca sa men to de mais de
du as dé ca das, re ce beu o di ag nós ti co de cân cer e te ve
que es que cer a dor da se pa ra ção e lu tar co mo nun ca pe- 
la vi da. E ven ceu. “Em ju lho de 2018 fiz o pre ven ti vo de
ro ti na e fui di ag nos ti ca da com cân cer de ma ma. Co mo
eu cos tu ma va fa zer o pre ven ti vo re gu lar men te, des de os
40 anos, o re sul ta do foi co mo uma bom ba, pois já es ta va
pas san do por um mo men to di fí cil com o di vór cio, de- 
pois de um ca sa men to de 22 anos. Com o emo ci o nal
mui to aba la do, o di ag nós ti co da do en ça só pi o rou meu
es ta do emo ci o nal. De pois do sus to, do me do e das in- 
cer te zas que es ta vam por vir, con fi ei em Deus, exer ci tei
a mi nha fé e co me cei a jor na da do tra ta men to. Fiz a ci- 
rur gia, de pois se gui com qui mi o te ra pia e ra di o te ra pia
que du ra ram lon gos 7 me ses. Pa ra hon ra e gló ria de
Deus pas sei por es se de ser to com o apoio da fa mí lia (mi- 
nhas fi lhas Sa bri na e So fia es ti ve ram em to dos os mo- 
men tos co mi go), ami gos e ir mãos da Igre ja. Co mo Deus
foi bom co mi go!!  Não su por ta ria pas sar por es se de ser to
so zi nha”, agra de ce Sil va na.

Em ju lho de 2018 fiz o pre ven ti vo de

ro ti na e fui di ag nos ti ca da com

cân cer de ma ma. Co mo eu

cos tu ma va fa zer o pre ven ti vo

re gu lar men te, des de os 40 anos, o

re sul ta do foi co mo uma bom ba, pois

já es ta va pas san do por um

mo men to di fí cil com o di vór cio,

de pois de um ca sa men to de 22 anos

O ca so de Sil va na só po de ser con ta do com ale gria
por que ela des co briu a do en ça mui to ce do, pois fa zia o
pre ven ti vo re gu lar men te. O cân cer de ma ma po de ser
de tec ta do em fa ses ini ci ais, as sim co mo ocor reu com
Sil va na, em gran de par te dos ca sos, au men tan do as sim
a pos si bi li da de de tra ta men tos me nos agres si vos e com
ta xas de su ces so sa tis fa tó ri as. Mu lhe res, in de pen den te- 
men te da ida de, de vem ser es ti mu la das a co nhe cer seu
cor po pa ra sa ber o que é e o que não é nor mal em su as
ma mas. A mai or par te dos cân ce res de ma ma é des co- 
ber ta por elas pró pri as.

O mês de ou tu bro, co nhe ci do co mo Ou tu bro Ro sa, é
o mês em que cam pa nhas são in ten si fi ca das pa ra des ta- 
car que no com ba te ao cân cer de ma ma é fun da men tal
per ce ber os si nais do cor po e bus car aten di men to com
pro fis si o nal de saú de. “Ho je eu es tou fa zen do hor mo ni- 
o te ra pia e exa mes pe ri o di ca men te. Pa ra as mu lhe res
que es tão em tra ta men to, eu di go que é di fí cil, mas pas- 
sa o  de ser to e vem a bo nan ça. Es ta mos em ou tu bro, mas
qual quer tem po é tem po de se pre ve nir. Pa ra Gló ria de
Deus, por ter si do di ag nos ti ca da no iní cio, ho je eu es tou

con tan do a mi nha his tó ria”, dis se Sil va na.

Se gun do es pe ci a lis tas, cer ca de 30% dos ca sos de
cân cer de ma ma po dem ser evi ta dos com a ado ção de
há bi tos sau dá veis co mo a prá ti ca de ati vi da de fí si ca, ali- 
men ta ção sau dá vel, por exem plo.

O sin to ma mais co mum de cân cer de ma ma é o apa- 
re ci men to de nó du lo, ge ral men te in do lor, du ro e ir re gu- 
lar, mas há tu mo res que são de con sis tên cia bran da, glo- 
bo sos e bem de fi ni dos. Ou tros si nais de cân cer de ma ma
são ede ma cu tâ neo se me lhan te à cas ca de la ran ja; re tra- 
ção cu tâ nea; dor, in ver são do ma mi lo, hi pe re mia, des- 
ca ma ção ou ul ce ra ção do ma mi lo; e se cre ção pa pi lar,
es pe ci al men te quan do é uni la te ral e es pon tâ nea. A se- 
cre ção as so ci a da ao cân cer ge ral men te é trans pa ren te,
po den do ser ro sa da ou aver me lha da de vi do à pre sen ça
de gló bu los ver me lhos. Po dem tam bém sur gir lin fo no- 
dos pal pá veis na axi la.

O cân cer de ma ma é o mais in ci den te em mu lhe res
no mun do, re pre sen tan do 24,2% do to tal de ca sos em
2018, com apro xi ma da men te 2,1 mi lhão de ca sos no vos.
É a quin ta cau sa de mor te por cân cer em ge ral (626.679
óbi tos) e a cau sa mais fre quen te de mor te por cân cer em
mu lhe res.

No Bra sil, ex cluí dos os tu mo res de pe le não me la no- 
ma, o cân cer de ma ma tam bém é o mais in ci den te em
mu lhe res de to das as re giões. Pa ra o ano de 2020 fo ram
es ti ma dos 66.280 ca sos no vos, o que re pre sen ta uma ta- 
xa de in ci dên cia de 43,74 ca sos por 100.000 mu lhe res.
No  Ma ra nhão, no vos ca sos  po dem che gar a 890. O per- 
cen tu al des sas do en ças den tre os ti pos de ne o pla si as no
es ta do che ga a 20,64 % com res pei to à ma ma fe mi ni na.
Na ca pi tal, a es ti ma ti va do IN CA é de 330 no vos ca sos.

A in ci dên cia do cân cer de ma ma ten de a cres cer pro- 
gres si va men te a par tir dos 40 anos, as sim co mo a mor ta- 
li da de por es sa ne o pla sia.  Na po pu la ção fe mi ni na abai- 
xo de 40 anos, ocor rem me nos de 10 óbi tos a ca da 100
mil mu lhe res, en quan to na fai xa etá ria a par tir de 60
anos o ris co é 10 ve zes mai or.

O lan ça men to ofi ci al da cam pa nha de com ba te ao
cân cer de ma ma do Go ver no do Es ta do, por meio da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES), acon te ceu on tem,
quar ta-fei ra, 7, si mul ta ne a men te em to das as uni da des
de saú de de ges tão da SES. As sim, o go ver no  ex pan diu
as con sul tas com mas to lo gis ta e exa mes de ma mo gra fia.
A es ti ma ti va é re a li zar 6,5 mil aten di men tos nas uni da- 
des da ca pi tal e in te ri or.

Du ran te es te mês se rão ofe re ci das cer ca 1,5 mil con- 
sul tas com mé di co mas to lo gis ta e mais de 5 mil exa mes
de ma mo gra fia nas ci da des de São Luís, Im pe ra triz, Ca- 
xi as, Cha pa di nha e Pi nhei ro. As ma mo gra fi as se rão
agen da das sem en ca mi nha men to mé di co des de que a
mu lher es te ja na fai xa etá ria pa ra ras tre a men to, que é de
40 a 69 anos. Já no agen da men to das con sul tas com
mas to lo gis ta é ne ces sá rio o en ca mi nha men to mé di co.
“Em bo ra ofe re ça mos ha bi tu al men te os ser vi ços de di- 
ag nós ti co do cân cer de ma ma nas nos sas Po li clí ni cas e
Hos pi tais, a Cam pa nha Ou tu bro Ro sa é de ex tre ma im- 
por tân cia por sen si bi li zar a so ci e da de, que bus que o
aten di men to de mo do pre ven ti vo. Se o cân cer for de tec- 
ta do pre vi a men te a chan ce de cu ra che ga a 90%”, dis se o
se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la ex pli ca.

Pa ra re a li zar o agen da men to nas uni da des da ca pi tal,
o usuá rio po de uti li zar os se guin tes ca nais: o Dis que
Saú de, atra vés do nú me ro (98) 3190-9091; uma das qua- 
tro uni da des do Pro con/Vi va (Shop ping da Ilha, Gol den
Shop ping, Pá tio Nor te Shop ping e Bei ra Mar); atra vés do
Apli ca ti vo do Pro con MA; ou no si te do Pro con, no en de- 
re ço www.pro con.ma.gov.br.

Em bo ra ofe re ça mos ha bi tu al men te

os ser vi ços de di ag nós ti co do cân cer

de ma ma nas nos sas Po li clí ni cas e

Hos pi tais, a Cam pa nha Ou tu bro

Ro sa é de ex tre ma im por tân cia por

sen si bi li zar a so ci e da de, que bus que

o aten di men to de mo do pre ven ti vo

Em to dos os ca nais de agen da men to é ne ces sá rio ter
o RG e o car tão SUS em mãos. O aten di men to nas uni da- 
des do in te ri or se rá en ca mi nha do pe las Re gi o nais de
Saú de e Se cre ta ri as Mu ni ci pais de Saú de pa ra aten di- 
men tos de con sul tas, bem co mo exa mes.

São Luís, quinta-feira, 8 de outubro de 2020
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O que é li nha chi le na

FESTEJO

Lavagem da Igreja dos
Remédios abre festejo
A

se cu lar fes ta ca tó li ca de Nos- 
sa Se nho ra dos Re mé di os, um
dos fes te jos mais tra di ci o nais
da ca pi tal, no Lar go dos Amo- 

res (Pra ça Gon çal ves Di as) vai se re a li- 
zar de 9 a  19 de ou tu bro e es te ano traz
uma sé rie de cui da dos, ten do em vis ta
a pan de mia de co ro na ví rus. Es te ano
o te ma “Nos sa Se nho ra dos Re mé di os,
Saú de dos en fer mos e con so la do ra
dos afli tos”, faz uma alu são à dor e so- 
fri men to que gran de par te da po pu la- 
ção es tá vi ven do nes te ano de 2020
por cau sa da Co vid-19.

Pa ra se pre pa rar pa ra o fes te jo, ho- 
je, 8, às 19h, a co mu ni da de pa ro qui al,
gru pos e de mais pes so as da igre ja se
reú nem pa ra fa zer a la va gem da igre- 
ja, al go que vem sen do re a li za do há 3
anos no tem plo, des de que o pa dre
Eve ral do San tos Araú jo as su miu a pa- 
ró quia. “Es sa la va gem nós nos reu ni- 
mos en quan to co mu ni da de da igre ja
pa ra pre pa rar a  Ca sa pa ra  re ce ber os
fiéis e nos pre pa rar mos tam bém pa ra
os di as de fes te jo”, dis se o pá ro co.

As ati vi da des re li gi o sas co me çam
no dia 9 com a al vo ra da, às 5h30. Em
se gui da, às 6h30 tem o ofí cio de Nos sa
Se nho ra e às 6h30, a San ta Mis sa. Às
18h te rá o San to Ter ço e às 19h a mis sa
de aber tu ra pre si di da pe lo Ar ce bis po

de São Luís, Dom Be li sá rio. A pro gra- 
ma ção se gue até o dia 18 com mis sas
diá ri as pre sen ci ais e trans mi ti das ao
vi vo pe lo ca nal da igre ja no Youtube,
cha ma do Vir gem dos Re mé di os.

No en cer ra men to do fes te jo se rão
co lo ca dos, na par te ex ter na da igre ja,
te lão e ca dei ras pa ra que as mis sas
pos sam ser acom pa nha das com mai- 
or se gu ran ça pe los fiéis. Na se gun da-
fei ra, 19, às 19h, a pa ró quia fa rá en tre- 
ga aos fiéis, du ran te a mis sa cam pal,
das ro sas aben ço a das e que fo ram da- 
das pa ra a San ta.

Es te ano, por con ta das res tri ções
im pos tas pe la Co vid-19, não ha ve rá
pro cis são de en cer ra men to, e sim
uma car re a ta. A mis sa das cri an ças
tam bém foi ex cluí da da pro gra ma ção.
E o tra di ci o nal lar go, des ta vez não te- 
rá atra ções ar tís ti cas e acon te ce rá
ape nas com a ven da de co mi das já
pron tas e em ba la das, mas não po de- 
rão ser  con su mi das no lo cal pa ra que
não ha ja aglo me ra ção. Tu do es tá sen- 
do or ga ni za do, se gun do o pa dre Eve- 
ral do, res pei tan do as res tri ções de dis- 
tan ci a men to, uso de más ca ra e sem
aglo me ra ção. “É as sim que nós es ta- 
mos ten tan do vi ver es se tem po. Nós
es ta mos no ano mis si o ná rio, mas fa- 
ze mos ques tão de, no te ma  ‘Nos sa Se- 
nho ra dos Re mé di os, Saú de dos en- 
fer mos e con so la do ra dos afli tos’, dar
um des ta que mui to gran de a es se
tem po. Per de mos mui tas pes so as,
pes so as aqui da igre ja tam bém, en tão
ro ga re mos Nos sa Se nho ra nes se mo- 
men to de dor e so fri men to. Até por- 
que, mui tos não sa bem, mas a ora ção
Sal ve Rai nha foi es cri ta em um pe río- 
do tam bém de pan de mia, de so fri- 
men to… es sa pre sen ça de Nos sa Se- 
nho ra jun to a seus fi lhos é mui to mar- 
can te na vi da da gen te, e por is so nós
es co lhe mos es se te ma”, dis se o pá ro- 
co.

So bre  a igre ja
A Igre ja de Nos sa Se nho ra dos Re- 

mé di os fi ca em fren te à Pra ça Gon çal- 

ves Di as, no cen tro de São Luís. A pri- 
mei ra re fe rên cia ao tem plo re li gi o so
apa re ce em uma es cri tu ra pú bli ca da- 
ta da de 23 de fe ve rei ro de 1719 na qual
o su pe ri or dos re li gi o sos fran cis ca nos,
João da Sil va Cu trim, do ou ao ca pi tão
Ma no el Mon tei ro de Car va lho as ter- 
ras lo ca li za das na cha ma da pon ta do
Ro meu, on de se com pro me teu a
cons truir uma er mi da.

O fes te jo de Nos sa Se nho ra dos Re-
mé di os já foi uma das fes tas mais
aguar da das pe la so ci e da de ma ra- 
nhen se e, prin ci pal men te, por sua ju- 
ven tu de aris to crá ti ca. Era a opor tu ni- 
da de per fei ta pa ra ex por no vas ves ti- 
men tas ao es ti lo eu ro peu e fler tar
com pos sí veis pre ten den tes. “Eram
três di as de rui do sa ale gria, a que não
fal ta vam far tas co me sai nas, bar ra cas
da sor te, lei lões de pren da, ba lões de
pa pel co lo ri do sol tos en tre a bu lha
fes ti va da me ni na da, pal mei ras ari ri,
de on de pen di am lan ter ni nhas, chi- 
ne sas e lu mi ná ri as, ca dei ras no pas- 
seio do lar go, e, co mo re ba te obri ga tó- 
rio, o flirt de mo çoi las cru el men te es-
par ti lha das e afun da das num ror in- 
tér mi no de aná guas e sai as, com o ra- 
pa zio des pre o cu pa do ca qui lho e fe liz,
ar den do em cha mas de ro mân ti cas
aven tu ras”, es cre veu Do min gos Vi ei ra
Fi lho, em Bre ve His tó ria das Ru as e
Pra ças de São Luís (Edi ção AML,
2017).

AGORA É LEI

Proibida venda e fabricação de cerol e “linhas chilenas”

CEROL É BASTANTE COMUM E COSTUMEIRAMENTE FABRICADO DE FORMA CASEIRA. JÁ A LINHA CHILENA É VENDIDA ATÉ NA INTERNET

O go ver na dor do es ta do do Ma ra- 
nhão, Flá vio Di no, san ci o nou a lei es- 
ta du al que proí be a co mer ci a li za ção e
a fa bri ca ção de ce rol, li nha chi le na ou
qual quer ou tro ma te ri al com ele men- 
tos cor tan tes que são uti li za dos na
prá ti ca de sol tar pi pas.

A lei nº 11.344 foi san ci o na da em 29
de se tem bro, mas só foi pu bli ca da na
edi ção do 1º de ou tu bro do Diá rio Ofi- 
ci al do Es ta do. De acor do com de cre to
as si na do pe lo se cre tá rio-che fe da Ca- 
sa Ci vil, Mar ce lo Ta va res, a le gis la ção
en tra em vi gor a par tir da da ta de pu- 
bli ca ção.

As cha ma das ‘li nhas chi le nas’ são
um fio en ce ra do com quart zo moí do,
al go dão e óxi do de alu mí nio e é ven di- 
do em vá ri os si tes na in ter net. O ce rol
é uma subs tân cia fei ta com vi dro moí- 
do e co la.

Com po der de cor te qua tro ve zes
mai or que o ce rol, o uso da li nha chi- 
le na pa ra em pi nar pi pas no pe río do

de fé ri as es co la res e no iní cio de agos- 
to, quan do ven tos so pram com mais
for ça, têm pre o cu pa do as au to ri da- 
des.

Ape sar de o ce rol ser bas tan te co- 
mum e cos tu mei ra men te fa bri ca do
de for ma ca sei ra por seus usuá ri os, a
li nha chi le na apa re ceu há al guns anos
e o uso do ma te ri al tão pe ri go so alar- 
mou tan to a pre fei tu ra que uma lei foi
cri a da ain da no ano pas sa do pa ra coi- 
bir o uso de la.

En quan to o ce rol é fa bri ca do com
uma mis tu ra que po de ser fei ta com
co la e pó de vi dro ou co la e pó de fer ro,
a li nha chi le na é fei ta in dus tri al men te
e seu po der de cor te é tão ele va do pois
à li nha ori gi nal são adi ci o na dos pó de
quart zo e óxi do de alu mí nio.

Fa cil men te en con tra da em mer ca- 
di nhos de bair ro, li nhas usa das pa ra
cor tar ou tros pa pa gai os du ran te a
prá ti ca de em pi nar a pi pa tam bém
po dem ser ra pi da men te acha das por
pre ços bas tan te mó di cos em si tes de
ven da on li ne e gru pos no Fa ce bo ok. O

pre ço de uma car re ti lha com 1.000
me tros da li nha chi le na va ria en tre R$
20 e R$ 35, cem jar das cos tu mam ser
co mer ci a li za das com va lo res in fe ri o- 
res a R$ 7. Mui tas ve zes, o fre te é mais
al to que o va lor da pró pria li nha.

Ris co de mor te
Fo ra o po der de cau sar sé ri as le- 

sões, se o res ga te de uma pes soa fe ri- 
da por li nha chi le na, ce rol ou qual- 
quer sub ti po des tas não acon te cer de
for ma rá pi da, é pos sí vel que o san gra- 
men to ex ces si vo le ve à mor te. As re-
giões do cor po em que as ví ti mas cos- 
tu mam ser atin gi das são pes co ço e
per nas, áre as on de há bas tan te cir cu-
la ção de san gue.

Co mo re a gir em ca so de cor te
De pois que al guém é atin gi do por

uma li nha cor tan te, é im por tan te que
o aten di men to se ja rá pi do, pa ra evi tar
que o qua dro da ví ti ma evo lua pa ra
óbi to. 

Se gun do os bom bei ros, o ide al é
ten tar mi ni mi zar o san gra men to até a
che ga da do res ga te.

WAL BER OLI VEI RA

MATEUS

Auditores iniciam
investigação de acidente

CINCO PRATELEIRAS CAÍRAM NA ÚLTIMA SEXTA NO MATEUS

Já ini ci a ram as aná li ses da Su pe rin ten dên cia Re gi o- 
nal do Tra ba lho no Ma ra nhão (STR-MA), so bre o aci- 
den te em uma das lo jas do Gru po Ma teus, lo ca li za da no
bair ro do Vi nhais.

Au di to res fis cais do Tra ba lho da su pe rin ten dên cia es- 
ti ve ram na úl ti ma se gun da-fei ra (5), no es ta be le ci men- 
to, on de ocor reu o aci den te que dei xou uma pes soa
mor ta e oi to fe ri das.

A equi pe que foi de sig na da pa ra a in ves ti ga ção das
cau sas do aci den te es te ve com re pre sen tan tes da em- 
pre sa e do Ser vi ço Es pe ci a li za do em En ge nha ria de Se- 
gu ran ça e em Me di ci na do Tra ba lho.

Na oca sião, foi en tre gue uma no ti fi ca ção pa ra apre- 
sen ta ção de do cu men tos, que se rão ana li sa dos pe los
au di to res fis cais do Tra ba lho. Uma ins pe ção no su per- 
mer ca do de ve ocor rer até o fim des ta se ma na.

Ao tér mi no da aná li se do aci den te, os au di to res fis- 
cais do Tra ba lho vão ela bo rar um re la tó rio de fis ca li za- 
ção, além de la vrar pos sí veis au tos de in fra ção, ca so al go
se ja en con tra do de ir re gu lar.

O aci den te
Na noi te da úl ti ma sex ta-fei ra (2), cin co pra te lei ras gi- 

gan tes do Mix Ma teus Ata ca re jo, do Vi nhais, de sa ba ram
dei xan do uma pes soa mor ta e ou tras oi to fe ri das.

A pes soa que mor reu no aci den te foi iden ti fi ca da co- 
mo Ela ne de Oli vei ra, na tu ral da ci da de de Vi seu, no es- 
ta do do Pa rá, mo ra va em São Luís ha via dois anos.

Ela era co la bo ra do ra do Gru po Ma teus e es ta va há
dois me ses na em pre sa. Ela ne era res pon sá vel pe la re- 
po si ção do es to que.

DIA DAS CRIANÇAS

942 presos beneficiados
com saída temporária

OS DETENTOS DEVEM RETORNAR NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

A 1ª Va ra de Exe cu ções Pe nais da Co mar ca da Ilha de
São Luís (1ª VEP), li be rou 942 pre sos pa ra a saí da tem po- 
rá ria do Dia das Cri an ças.

O be ne fí cio, que tem du ra ção de seis di as, ini ci ou às
9h de on tem, quar ta-fei ra (7), e ter mi na rá na pró xi ma
ter ça-fei ra (13). Os ape na dos de vem re tor nar até as 18 h
do dia 13.

De acor do com o juiz ti tu lar da 1ª VEP, Már cio Cas tro
Bran dão, os di ri gen tes das uni da des pri si o nais pre ci- 
sam pres tar re la tó rio do re tor no dos pre sos ou even tu ais
al te ra ções até as 12h do dia 16 de ou tu bro.

A li be ra ção dos in ter nos pa ra a vi si ta aos seus fa mi li a- 
res du ran te o Dia das Cri an ças foi con ce di da me di an te o
cum pri men to os cri té ri os es ta be le ci dos na Lei de Exe- 
cu ção Pe nal, de acor do com as de ci sões pro fe ri das nos
au tos dos res pec ti vos pro ces sos.
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O Rubro-Negro maranhense tem quatro pontos ganhos e necessita da vitória para
entrar no G4, passando a somar sete. Apenas dois a menos que o Altos-PI, atual líder

SÉRIE D

Com estreias, Moto
tenta subir na série D
NERES PINTO

Es trei as e des fal ques

U
m jo go mui to im por tan te 
pa ra o Mo to le van tar a mo- 
ral e se man ter na bri ga pe- 
las me lho res po si ções do 

Gru po A 2 da Sé rie D do Cam pe o na to 
Bra si lei ro. É as sim que es tá sen do vis- 
to pe los mo ten ses o du e lo des ta tar de, 

con tra o Si nop-MT, a par tir das 
15h30, no Es tá dio Nho zi nho San tos.

O Ru bro-Ne gro ma ra nhen se tem 
qua tro pon tos ga nhos e ne ces si ta da 
vi tó ria pa ra en trar no G4, pas san do a 
so mar se te, ape nas  dois  a me nos que 
o Al tos-PI, atu al lí der.  Com sal do de 
gols ze ra do, o Pa pão po de as su mir a 
se gun da co lo ca ção, ca so ven ça com 
mais de dois gols de di fe ren ça. As sim, 
ul tra pas sa rá São Rai mun do e Ri ver, 
que tam bém já pos su em se te pon tos. 
O ti me de Ro rai ma tem dois gols de 
sal do e o do Pi auí  ape nas um. O pri- 
mei ro cri té rio de de sem pa te é o nú- 
me ro de vi tó ri as. Ro rai men ses e pi- 
aui en ses ven ce ram du as ve zes, e o 
Mo to ape nas uma. Um triun fo dei xa 
to dos iguais nes se item. Já o Si nop 
tem uma vi tó ria e uma der ro ta, três 
pon tos. Se for o ven ce dor, dei xa rá pa- 
ra trás o re pre sen tan te do Ma ra nhão.

O Pa pão de ve rá pro mo ver ho je a 
es treia do téc ni co Léo Goi a no,  con- 
tra ta do pa ra a va ga de De jair Fer rei ra. 
Ele viu pe la pri mei ra vez a apre sen ta- 
ção do ti me na vi tó ria por 2 a 0 so bre o 
Ri ver-PI. Fez elo gi os ao se tor de fen si- 
vo e cri ti cou o ata que. Nos trei nos da 
se ma na ten tou fa zer as cor re ções. Ao

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

ana li sar a pre pa ra ção fei ta exa ta men- 
te no lo cal do jo go, con si de rou es te as- 
pec to mui to im por tan te. “No con ta to 
com o cam po, o atle ta se sen te em ca- 
sa, con fi an te. A ten dên cia é me lho rar 
o de sem pe nho. Es pe ro que is so pos sa 
tra zer  be ne fí ci os pra gen te”, ana li sou 
Léo.

A no vi da de de ho je se rá a pre sen ça 
do go lei ro Jo an der son, que en tra no 
ti me de vi do às au sên ci as de João Pau- 
lo e Sau lo, le si o na dos. Con tra ta do 
nes ta tem po ra da, jun to ao San ta Qui- 
té ria, o jo vem atle ta diz es tar pron to. 
“A gen te vem tra ba lhan do fir me, des- 
de o co me ço da tem po ra da, pa ra 
quan do apa re ces se a opor tu ni da de 
pu des se apro vei tar. Te mos gran des 
go lei ros, mas ago ra eu vou ter mi nha 
opor tu ni da de nes se jo go e es tou mui- 
to tran qui lo quan to a is so”, de cla rou 
Jo an der son.

O pre pa ra dor de go lei ros, Tião 
Scar pi no, dis se es tar con fi an te nu ma 
boa atu a ção de Jo an der son, “um go- 
lei ro se gu ro e mui to frio, o que é im- 
por tan te pa ra quem de sem pe nha es-
sa fun ção. Ele sa be jo gar bem com os 
pés e sai bem do gol”, elo gia. Co mo os 
no vos re for ços não che ga ram a tem po 
de trei nar e se rem ava li a dos, o téc ni co 
Léo Goi a no vai man dar a cam po Jo an- 
der son; Jef Sil va, Ra mon, Jú lio Pitt e 
Wesley; Abu,  Jo nathan, Naíl son e Al-
lan Pa trick;  Ne gue ba e Ri car do Ma ra-
nhão. Após a vi tó ria so bre o Ba ré (3 a 
2) fo ra de ca sa, o Si nop  per ma ne ceu 
em Bo a vis ta-RR se pre pa ran do no 
Cen tro de Trei na men to do São Rai- 
mun do. Ho je, o téc ni co in te ri no, Ga- 
bri el Fer ri,  te rá o re tor no do vo lan te 
Di e go Alan e do meia Vi ni cius Quei ji- 
nho, que cum pri ram sus pen são au to- 
má ti ca.

SÉRIE C

Cavalo com problemas
para encarar o Treze

O TÉCNICO ESTEVAM SOARES VAI FAZER MUDANÇAS NA EQUIPE

GABRIEL DIAS / IMPERATRIZ

O téc ni co Es te vam So a res de ve rá re a li zar mu dan ças
na equi pe do Im pe ra triz, na par ti da de ho je, às 20h, no
Es tá dio Ami gão, quan do en fren ta o Tre ze-PB.

O ti me es tá sem o úni co la te ral-di rei to da equi pe, Léo
Ro dri gues, que le si o na do, não sa be se es ta rá ap to pa ra
jo go. O za guei ro Thi a go To mais, que jo gou im pro vi sa do
no se tor na úl ti ma ro da da da Sé rie C, aca bou sen do ex- 
pul so con tra o Ma naus, quan do o Ca va lio de Aço per deu
por 1 x 0.

No meio-cam po, a ten dên cia é o es que ma com três
jo ga do res no meio, com No na to, Jo ci nei e Jud son.

Pa ra pre en cher a la cu na, uma das al ter na ti vas de Es- 
te vam é co lo car um la te ral-es quer do jo gan do in ver ti do
na po si ção di rei ta. Ou tra op ção, é re cu ar um de seus ata- 
can tes de la do, de que se ja des tro, pa ra po der equi li brar
o se tor. Re gi nal do Jr., tem si do o jo ga dor co ta do pa ra po- 
si ção ca so o téc ni co fa ça es sa op ção.

As sim, o trio de ata que po de vol tar com a com po si ção
de Gar ré e Ce si nha pe los la dos. A úni ca dú vi da é se Es ta- 
vam op ta rá por co me çar no va men te com o Ca ma ro nês
Blai se Loic, ou se vol ta com An der son Ca va lo na ti tu la ri- 
da de. No gol, He nal é ti tu lar ab so lu to.

O ti me que de ve ir à cam po se rá: He nal; Re gi nal do Jr.
(Ma ke ka), Dou glas Men des, Fe li pe Mar ce li no e Wesley;
No na to, Jo ci nei e Jud son; Gui lher me Gar ré, Ce si nha e
Blai se Loic (An dre son Ca va lo).

O Im pe ra triz é o lan ter na do Gru po A da Sé rie C do
Bra si lei ro, com ape nas um pon to so ma do em se te jo gos
dis pu ta dos.

No gol do Tre ze-PB es tá o go lei ro Andrey, ex-Sam paio
Cor rêa, que se trans fe riu pa ra a equi pe pa rai ba na nes ta
tem po ra da.

SÉRIE B

Sampaio pega Cruzeiro em crise
Só a vi tó ria in te res sa a Sam paio Cor rêa e

Cru zei ro, que se en fren tam nes ta quin ta-
fei ra, no Es tá dio Mi nei rão, pe la 14ª ro da da
da Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro. Em- 
pa ta dos no nú me ro de pon tos, os dois ti- 
mes en tram em cam po sa ben do que o ven- 
ce dor sai da zo na de re bai xa men to e po de
dar uma ar ran ca da em bus ca de me lho res
po si ções a par tir dos pró xi mos com pro- 
mis sos.

Na 17ª po si ção, o clu be mi nei ro abre o Z-
4, com 11 pon tos. O ti me ma ra nhen se es tá
na 18ª. O  Tri co lor, no en tan to, tem ape nas
10 jo gos re a li za dos, três a me nos em re la- 
ção à Ra po sa. Nos úl ti mos cin co jo gos, ven- 
ceu três, em pa tou um e per deu uma vez.  O
re pre sen tan te de Mi nas tem al ter na do bo- 
as e más atu a ções. Na sua úl ti ma apre sen- 
ta ção,  per deu pa ra o Cui a bá, fo ra de ca sa,
por 1 a 0.

O gran de des fal que no ti me co man da do
pe lo téc ni co Léo Con dé é o ata can te Gus ta- 
vo Ra mos,  que sen tiu uma le são mus cu lar.

O subs ti tu to po de rá ser Roney. No Cru zei- 
ro, o ti tu lar au sen te se rá o la te ral-es quer do
Ma teus Pe rei ra, que tes tou po si ti vo na  Co- 
vid-19. A va ga se rá ocu pa da pe lo re ser va
Ge o va ni.  –

En quan to os tor ce do res bo li vi a nos mos- 
tram con fi an ça e co me mo ram os úl ti mos
re sul ta dos, os cru zei ren ses es tão re vol ta- 
dos com a po si ção da equi pe e exi gem uma
mu dan ça de pos tu ra a par tir do jo go des ta
noi te.

Cer ca de 50 in te gran tes da tor ci da or ga- 
ni za da Má fia Azul in va di ram a To ca da Ra- 
po sa I na ma nhã de on tem pa ra co brar
mais com pro me ti men to dos jo ga do res do
Cru zei ro. 

A Po lí cia Mi li tar foi cha ma da pa ra acal- 
mar os âni mos. Se gun do a ver são da PM,
“os tor ce do res se reu ni ram em fren te à To- 
ca II e es ta vam se ma ni fes tan do com pa la- 
vras de or dem. Al guns jo ga do res fo ram pa- 
ra dos e es cu ta ram o pro tes to quan do es ta-
vam che gan do pa ra o trei na men to. Em um
des cui do da se gu ran ça, eles for ça ram o
por tão e, cer ca de 20 tor ce do res, en tra ram
na To ca II. Não hou ve da no ma te ri al. Os
mi li ta res con ver sa ram com os or ga ni za- 
dos, que saí ram do lo cal. Não hou ve uso da
for ça”.

Do la do de fo ra, fai xas as si na das pe lo
gru po “Trem Azul” com crí ti cas aos jo ga do- 
res, ao pre si den te Sér gio San tos Ro dri gues
e ao téc ni co Ney Fran co fo ram es ten di das
em um mu ro.

Ar bi tra gem
O con fron to en tre Cru zei ro e Sam paio

Cor rêa se rá co man da do por ar bi tra gem
per nam bu ca na. Gil ber to Ro dri gues Cas tro
Ju ni or, de 40 anos, api ta a par ti da, au xi li a- 
do por Clo vis Ama ral da Sil va e Ri car do Be-
zer ra Chi an ca, to dos da Fe de ra ção de Per- 
nam bu co.

Re tros pec to
Sam paio e Cru zei ro se en fren ta ram ape- 

nas uma vez. No dia 25 de ja nei ro de 1981,
no Mi nei rão, pe lo Cam pe o na to Na ci o nal,
com em pa te por 1 a 1. Ca be ci nha (Sam- 
paio) mar cou o gol mais bo ni to da ro da da,
des ta ca do no pro gra ma “Fan tás ti co” da Re- 
de Glo bo de Te le vi são. (N.P)

Con se lho de ad mi nis tra ção:
• Jo sé Luiz Vas con cel los (Ci clis mo)
• An ders Pet ters son (Des por tos na Ne ve)
• Matheus Fi guei re do (Des por tos no Ge -
lo)
• Rapha el Nishi mu ra (Es ca la da Es por ti -
va)
• Al ber to Ca val can ti Jr (Ta ekwon do)
• Sil vio Acá cio Bor ges (Judô)
• Er nes to Tei xei ra (Tri a tlo)
• Ri car do Leyser – mem bro in de pen den -
te

MAIS 4 ANOS

Paulo Wanderley vence eleição

MARCO LA PORTE E PAULO WANDERLEY, VICE E PRESIDENTE, DO COB POR MAIS QUATRO ANOS

Pau lo Wanderley se gui rá à fren te do
Co mi tê Olím pi co do Bra sil por mais qua- 
tro anos. Ao la do de Mar co Antô nio La
Por ta, vi ce-pre si den te, o atu al man da tá- 
rio ven ceu a re a li za da on tem, quar ta-fei ra
(7), em um ho tel na Bar ra da Ti ju ca, no Rio
de Ja nei ro.

A cha pa “For ça é União” su pe rou os
dois can di da tos de opo si ção, Ra fa el Wes- 
trupp e Hé lio Mei rel les. O re sul ta do ofi ci al
foi de 26 vo tos pa ra a si tu a ção, 20 pa ra Ra- 
fa el e dois pa ra He lio, sem pre ci sar de um
se gun do tur no.

Ex-pre si den te da Con fe de ra ção Bra si- 
lei ra de Judô du ran te 16 anos, Pau lo
Wanderley as su miu a pre si dên cia do COB
em ou tu bro de 2017, após a que da de Car- 
los Arthur Nuz man, en vol vi do em ca sos
de cor rup ção. Du ran te o seu pri mei ro
man da to, o di ri gen te pro mo veu uma re- 
for ma de es ta tu to que au men tou a par ti- 
ci pa ção dos atle tas no co lé gio elei to ral (de
um pa ra 12) e fa ci li tou o pro ces so de can- 
di da tu ras. “Se ti ve mos pe la pri mei ra vez
em dé ca das três cha pas na elei ção, se ti ve- 
mos pe la pri mei ra vez a par ti ci pa ção fun- 
da men tal do atle ta, is so foi fru to da re for- 
ma es ta tu tá ria que con du zi, jun to com o
se gun do lu gar do Pan de Li ma, a re for ma
es ta tu tá ria é o mai or mo ti vo de or gu lho

des ses três anos de ges tão”, dis se Pau lo
Wanderley no dis cur so.

Ago ra, po rém, Pau lo Wanderley te rá o
de sa fio de bus car al ter na ti vas pa ra ali vi ar
os co fres do COB e con se guir no vos re cur- 
sos. Em meio à cri se econô mi ca cau sa da
pe la pan de mia de co ro na ví rus, o man da- 
tá rio tam bém te rá a mis são de con se guir
dar con di ções de pre pa ra ção da de le ga- 
ção bra si lei ra ru mo às Olim pía das de Tó- 
quio, em ju lho de 2021. “Da re mos mais
apoio à co mis são de atle tas do COB, que
tem si do fun da men tal e mos tra do ama- 
du re ci men to, e a de mons tra ção foi ho je. A
co mis são te rá mais apoio ju rí di co, fi nan- 
cei ro e de co mu ni ca ção, bem co mo or ça- 
men to pró prio”, com ple tou.

São Luís, quinta-feira, 8 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Na IstoÉ Dinheiro

A VLI aca ba de con quis tar o prê mio As
Me lho res da Di nhei ro 2020, da re vis ta Is toÉ
Di nhei ro. Após sa grar-se ven ce do ra da edi-
ção 2018 e con quis tar a se gun da co lo ca ção
em 2019, a em pre sa de so lu ções lo gís ti cas
que in te gra fer ro vi as, ter mi nais e por tos, re- 
tor nou nes te ano ao lu gar mais al to do pó dio
da ca te go ria ‘Lo gís ti ca’. O anún cio das em-
pre sas ven ce do ras foi fei to na noi te des ta
ter ça-fei ra, 6.

Turismo na Raposa

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. Com to dos es ses ele men tos num
ro tei ro, 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.

No Re gis tro, Luiz Tar qui nio, da
Ma xi mus Dis tri bui do ra de Me di ca -
men tos; o di re tor re gi o nal do Se nac,
Jo sé Ahir ton Lo pes, o pre si den te do
Sis te ma Fe co mér cio (MA), Jo sé Ar -
tei ro da Sil va, Cé sar Au gus to Mi ran -
da, su pe rin ten den te da Fi e ma, e Max
de Me dei ros, su pe rin ten den te da Fe -
co mér cio (MA). A pro pó si to, es sa se -
ma na, o Se nac, que faz par te do Sis -
te ma Fe co mér cio, lan çou uma su per
pro gra ma ção de cur sos gra tui tos
com mais de 3.700 va gas, em São
Luis e vá ri os ou tros mu ni cí pi os ma -
ra nhen ses. A ação faz par te do Pro -
gra ma Avan ça Ma ra nhão, que tem
co mo fi na li da de mi no rar os im pac -
tos que aba lam o em pre go, a ren da e
a eco no mia.

O su pe rin ten den te do
SE BRAE/MA, Al ber ti no
Le al, é um dos pa les -
tran tes do pro gra ma
Tei as da Ino va ção MC -
TI, que pro mo ve ho je
mais um even to on-li -
ne. Des ta vez o te ma é
“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 de ba te mos tra
co mo o Ma ra nhão es tá
se pre pa ran 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.

A con sul to ra de Ima -
gem e Es ti lo, co a ch e
pa les tran te Rosely Vi -
ei ra (fo to), ao la do da
em pre sá ria Ja ci ra
Haic kel (pre si den te do
CME), agi ta nes te sá -
ba do, 10, um ba zar be -
ne fi cen te no Blue Tree
São Luís. Mais de 300
pe ças, in cluin do de
mar cas fa mo sas, es ta -
rão à ven da nes te dia.
O pú bli co te rá à sua
dis po si ção rou pas, cal -
ça dos e aces só ri os em
per fei to es ta do de con -
ser va ção e por um pre -
ço bem es pe ci al.

Conta de energia

Pa ra quem de se ja re sol ver pen dên ci as de pa- 
ga men to da con ta de ener gia, a Equa to ri al Ma- 
ra nhão traz fa ci li da des e dis po ni bi li za ser vi ços
de pa ga men to e ne go ci a ção de con tas por meio
do seu si te: www.equa to ri a le ner gia.com.br. 

Tu do sem pre ci sar sair de ca sa, pre ser van do a
se gu ran ça dos cli en tes. 

No si te da dis tri bui do ra é pos sí vel re a li zar pa-
ga men tos da con ta de ener gia nos car tões de
cré di to.

 Tem mais: com par ce la men to em até 12 ve-
zes, a par tir de du as con tas ven ci das ou a ven cer.

Nova empresa aérea

A in ves ti da do Gru po Ita pe mi rim nu ma com- 
pa nhia aé rea co me ça a ga nhar for ma to. De pois
de en co men dar dez ae ro na ves A320 e de fi nir Vi- 
tó ria co mo seu hub, a em pre sa co me ça nes ta
sex ta-fei ra, 9, um pro ces so de re cru ta men to de
pro fis si o nais. Num pri mei ro mo men to, a em- 
pre sa quer pre en cher 600 va gas pa ra di ver sas
ati vi da des. Há opor tu ni da des pa ra pi lo tos, co- 
pi lo tos, co mis sá ri os de bor do e mais.
A em pre sa de ve ser cha ma da de Ita Trans por tes
Aé re os, e cal cu la que pa ra ca da avião é ne ces sá- 
rio ter 67 fun ci o ná ri os.

Efeito pandemia

O me do do no vo co ro na ví rus afas tou pa ci en- 
tes dos con sul tó ri os mé di cos nos úl ti mos me- 
ses. A pes qui sa Cân cer de ma ma: o cui da do com
a saú de du ran te a qua ren te na, ela bo ra da pe lo
Ibo pe In te li gên cia a pe di do da Pfi zer, mos trou
que 62% das mu lhe res es pe ram pe lo fim da pan- 
de mia pa ra re to mar con sul tas mé di cas e exa- 
mes de ro ti na ne ces sá ri os pa ra a de tec ção do
cân cer de ma ma.
Es se per cen tu al é ain da mais al to en tre as pa ci- 
en tes com mais de 60 anos – gru po que cor re
mai or ris co com a Co vid-19.

Pra curtir

Os pri mei ros oi to me -
ses de 2020 fo ram
po si ti vos pa ra o em -
pre go no Ma ra nhão. 

Em to do o Nor des te, o
es ta do foi o úni co que
apre sen tou aber tu ra
de va gas nes se pe río -
do, re gis tran do um
to tal de 8.350 ad mis -
sões lí qui das no ano.

Tra ta-se do ter cei ro
mai or sal do de con -
tra ta ções for mais no
país, de acor do com a
Si nop se da
No ta Mer ca do de Tra -
ba lho.

O Gru po de Pes qui sa
Lab Por tos do cur so
de Ad mi nis tra ção da
UF MA, co or de na do
pe lo pro fes sor Sér gio
Cu trim, re a li za rá, re -
a li za en tre os di as 28
a 30 des te mês, o III
Sim pó sio de Ges tão
Por tuá ria 2020, com
o te ma Por tos do Ar -
co Nor te: um no vo
de sen vol vi men to da
lo gís ti ca e co mér cio
ex te ri or do Bra sil.

O even to se rá re a li za -
do  pe lo sis te ma de
vi de o con fe rên cia.

De acor do com uma
pes qui sa re a li za da
pe lo Se brae em par -
ce ria com a Fun da ção
Ge tú lio Var gas, as
em pre en de do ras
bra si lei ras fo ram
mais rá pi das e efi ci -
en tes ao im ple men -
tar ino va ções em
seus ne gó ci os du ran -
te a pan de mia do que
os ho mens.

En quan to 11% das
mu lhe res ino va ram
em seus ne gó ci os du -
ran te a cri se, ape nas
7% dos ho mens fi ze -
ram al gu ma mu dan -
ça nes se sen ti do.

São Luís, quinta-feira, 8 de outubro de 2020

Márcio Jerry critica política econômica de 
Bolsonaro e volta a defender taxação de fortunas

Vice-líder do PCdoB, o deputado federal 
Márcio Jerry (MA) criticou nesta quarta-feira 
(7) as decisões e propostas da equipe econô-
mica do governo de Jair Bolsonaro (sem par-
tido), além dos impactos que elas têm gerado 
sobre a população mais vulnerável.

Sob o comando do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, o programa que Bolsonaro quer 
usar como carro-chefe de sua reeleição, em 
2022, o chamado ‘Renda Cidadã, tem patina-
do nas tentativas de encontrar fontes de finan-
ciamento, levando a embates entre os próprios 
aliados do Planalto. A maior crítica, sem dú-
vida, gira em torno da tentativa de Guedes de 
seguir tirando dos ‘mais pobres para dar aos 
paupérrimos’.

“Do jeito que está desenhada, a Renda Ci-
dadã de Bolsonaro é um descarado engodo. 
Querem tirar dinheiro dos trabalhadores e dos 
mais vulneráveis, além da educação e saúde. 
Parem com isso, Bolsonaro, Guedes e compa-
nhia”, criticou o deputado.

Márcio Jerry ainda aproveitou as redes so-
ciais para alertar a população sobre as verda-
deiras intenções do governo. “Atenção trabalha-

dores e trabalhadoras! Bolsonaro quer reduzir 
o abono salarial. Vamos taxar os super-ricos, 
as grandes fortunas, Bolsonaro. Pare de per-
seguir os que mais precisam!”, emendou o de-
putado, propondo uma alternativa viável para 
gerar recursos.

Segundo estudo da ONG Oxfam, entre 18 de 
março e 12 de julho deste ano, em meio à crise 

provocada pelo coronavírus, o patrimônio dos 
42 bilionários do Brasil cresceu 34 bilhões de 
dólares, passando de 123,1 bilhões para 157,1 
bilhões de dólares. A equipe de Bolsonaro, no 
entanto, sequer toca no assunto.

No entanto, na última segunda (5), para man-
ter em pé a ideia de reformular o Bolsa Famí-
lia, a equipe econômica passou a avaliar uma 
proposta que limitaria os gastos com o abono 
salarial. Esse benefício é pago a trabalhadores 
com carteira assinada e com renda mensal de 
até dois salários mínimos (R$ 2.090). 

A Guerra do Teto dos Gatos

Na batalha para fazer rodar o Renda Cidadã, 
o governo ainda se vê em uma “guerra” sobre 
o teto dos gastos. Enquanto Guedes defende 
o ajuste fiscal em meio à recessão, o ministro 
do Desenvolvimento Regional, Rogério Mari-
nho, vem liderando uma movimentação nos 
bastidores para o governo ampliar as despe-
sas com obras.

Os cortes e contingenciamentos gerados 
pela Emenda Constitucional (EC) nº 95, que 

congelou o aumento das despesas primárias do 
governo, vem, desde a sua edição, em 2016, 
contribuindo para ampliar a pobreza e o não 
acesso aos direitos humanos de crianças e 
adolescentes, como a saúde, a educação, a 
assistência social e os demais direitos bási-
cos no país.

Para Jerry, o governo segue tratando como 
intransponível uma necessidade real. “Teto 
de gastos não é e nem deve ser dogma, não 
é definição pétrea. Defender justiça social é 

compromisso pétreo”, afirmou o deputado.

Já rotulado como “o pacote de austerida-

de mais severo do mundo” pelo relator es-

pecial sobre pobreza e direitos humanos da 
Organização da Nações Unidas (ONU), Philip 
Alston, a Emenda Constitucional do teto de 
gastos congelou por 20 anos os gastos públi-
cos federais e intensificou as restrições aos 
direitos sociais no Brasil. Em meio à pan-
demia da Covid-19, a continuidade das res-
trições orçamentárias já sofreu críticas de 
vários setores, inclusive o político, que vê a 
urgência na destinação de verbas, sobretu-
do na área da saúde.


