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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
SEX 09/10/2020

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

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

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

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

Na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que aca-
bou com a Lava Jato porque, segundo ele, “não há mais corrupção 
no governo”. A frase foi cunhada de propósito para produzir efeito, 
e inclusive arrancar aplausos de apoiadores.

Troca de bogues

Escolas particulares 
demitiram mais de três mil 
professores no Maranhão

A crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 atingiu em cheio a educação infantil privada, no Maranhão. Com renda reduzida e vários meses sem 
perspectiva de retorno das atividades presenciais, pais desmatricularam filhos pequenos. Sinepe não informou o volume da perda dos alunos do segmento, 

mas, a O Imparcial, revelou que estima três mil docentes da educação básica demitidos durante a pandemia do novo coronavírus.  PÁGINA 11

Veja o que diz os 
slogans dos candidatos 

a prefeito de  São Luís

RECUPERAÇÃO
Vendas no Varejo do 

Maranhão cresceram 
pelo quarto mês seguido

Quentin Tarantino, querido pelo 
público e crítica, costuma elevar 

seus filmes ao status de obras-pri-
ma. O cineasta é conhecido por seus 
roteiros sangrentos com toques de 
humor, além das inúmeras referên-

cias a história. PÁGINA 12

SÉRIE D

 PÁGINA 13

A campanha das eleições municipais de 2020 
em São Luís tem sido bastante marcada por 
performances baseadas em estratégias de 

marketing digital para conquistar o público 
ludovicense. Do uso de hashtag à citação 

da própria cidade no slogan, as chamadas 
tentam buscar uma aproximação ao eleitor 

maranhense. PÁGINA 3
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Procura por casas 
grandes cresce 

60% em São Luís

MORADIA

  PÁGINA 11

Moto Club goleia 
Sinop e assume 
vice-liderança 

do Grupo B

PÁGINA 9

Prefeito Edivaldo inaugura Escola Municipal de Música 

EFEITOS DA PANDEMIA

35% das escolas do estado podem fechar as portas
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Prática é o único tipo de propaganda eleitoral paga permitida por lei. O
impulsionamento de conteúdo é a única modalidade paga permitida pela legislação

Per das

DECISÃO

Candidatos podem
impulsionar adversários

O
ple ná rio do Tri bu nal Su pe- 
ri or Elei to ral (TSE) de ci diu 
ho je (8), por 5 vo tos a 2, re- 
ver ter a con de na ção de um 

can di da to que ha via im pul si o na do 
seu si te em bus cas na in ter net usan do 
co mo pa la vra-cha ve o no me de seu 
ad ver sá rio di re to. Tra ta-se do pri mei- 
ro pre ce den te aber to so bre o as sun to 
e de ve rá ser vir de pa râ me tro no jul ga- 
men to de ca sos fu tu ros.

Em 2018, quem bus cas se no Go o gle 
pe lo no me do can di da to a se na dor Ri- 
car do Tri po li (PSDB-SP) re ce bia co mo 
pri mei ro re sul ta do um link pa ra a pá- 
gi na de Jil mar Tat to (PT-SP), que à 
épo ca tam bém dis pu ta va um as sen to 
no Se na do. Ne nhum dos dois se ele- 
geu. O pe tis ta ho je con cor re a pre fei to 
de São Pau lo.

“Pro cu ran do por Ri car do Tri po li? 
Co nhe ça Jil mar Tat to”, di zia o pri mei- 
ro re sul ta do da bus ca. Is so ocor reu 
por que o pe tis ta pa gou pa ra im pul si- 
o nar seu con teú do usan do co mo pa- 
la vra-cha ve o no me do ad ver sá rio.

O im pul si o na men to de con teú do, 
ser vi ço dis po ní vel em me ca nis mos de 
bus ca e em re des so ci ais, é a úni ca 
mo da li da de de pro pa gan da elei to ral 
pa ga na in ter net per mi ti da pe la le gis- 
la ção. Nes se ca so, con tu do, o Tri bu nal 
Re gi o nal Elei to ral de São Pau lo (TRE-
SP) con si de rou ter ha vi do um abu so 
da per mis são, em cla ro “es tra ta ge ma” 
pa ra bur lar a lei. A cor te lo cal en tão 
mul tou Tat to em R$ 10 mil.

Nes ta quin ta-fei ra (8), o ple ná rio 
do TSE de ci diu ab sol ver Tat to. A mai o- 
ria dos mi nis tros en ten deu que, em- 
bo ra dú bia do pon to de vis ta mo ral, a 
prá ti ca não po de ser con si de ra da ile-

FACHADA DO EDIFÍCIO SEDE DO STF
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gal, des de que aten da a to dos os re- 
qui si tos da Lei das Elei ções, en tre eles 
a cla ra iden ti fi ca ção co mo pro pa gan- 
da elei to ral pa ga.

Es se foi o en ten di men to do re la tor 
do ca so no TSE, mi nis tro Ser gio Ba- 
nhos. Em mar ço, no iní cio do jul ga- 
men to, o mi nis tro des ta cou que os re- 
sul ta dos nor mais, ou or gâ ni cos, da 
bus ca ao no me de Tri po li apa re ci am 
lo go abai xo do re sul ta do im pul si o na- 
do por Tat to.

“O elei tor, no re sul ta do da sua bus- 
ca, tem ple na li ber da de pa ra cli car ou 
não no link pa tro ci na do, as sim co mo 
pa ra aces sar qual quer ou tra pá gi na 
mos tra da na pes qui sa, in clu si ve os re- 
sul ta dos or gâ ni cos”, dis se Ba nhos, 
que foi se gui do in te gral men te pe los 
mi nis tros Ed son Fa chin, Og Fer nan- 
des, Car los Hor ba ch e Mar co Au ré lio 
Mel lo.

Ao de vol ver a vis ta do pro ces so 
nes ta quin ta-fei ra (8), o mi nis tro Luís 
Fe li pe Sa lo mão di ver giu. Ele cha mou 

a prá ti ca de “uso pa ra si tá rio do no me 
do con cor ren te” e su ge riu que o TSE 
apro vas se uma te se proi bin do a con-
tra ta ção de links pa tro ci na dos usan- 
do co mo pa la vra-cha ve o no me de ad- 
ver sá ri os. Em mar ço, o mi nis tro Ale- 
xan dre de Mo ra es tam bém ha via di-
ver gi do. Nes ta quin ta, ele vol tou a res-
sal tar que o re sul ta do do jul ga men to 
po de tu mul tu ar o pro ces so elei to ral e 
tam bém fez um pa ra le lo com o di rei to 
co mer ci al, no qual a prá ti ca é con si- 
de ra da ile gal, ar gu men tou.

“Vo cê pro cu ra o car ro X, e faz-se es- 
se re di re ci o na men to pa ra o car ro Y de 
ou tra mar ca, is so é con si de ra do ilí ci to 
pe la Jus ti ça co mum”, dis se Mo ra es. 
“Nós não po de mos con fun dir o mer-
ca do li vre de idei as que exis te pa ra 
que o elei tor pro cu re tu do o que ele 
quei ra com um ver da dei ro es te li o na-
to pa ra si tá rio, on de o elei tor pro cu ra 
uma coi sa e vem uma lis ta de ou tras 
coi sas”, acres cen tou o mi nis tro, que 
fi cou ven ci do.

CRESCIMENTO

Vendas do varejo batem recorde histórico

FATURAMENTO CRESCEU 3,4% DE JULHO PARA AGOSTO

O vo lu me de ven das do co mér cio
va re jis ta bra si lei ro te ve al ta de 3,4%
na pas sa gem de ju lho pa ra agos to
des te ano. Com o re sul ta do, o in di ca- 
dor atin giu o mai or pa ta mar da sé rie
his tó ri ca da Pes qui sa Men sal de Co- 
mér cio (PMC), ini ci a da em 2000, fi- 
can do 2,6% aci ma do re cor de an te ri- 
or, de ou tu bro de 2014.

Es sa foi a quar ta al ta con se cu ti va
do in di ca dor, de pois dos re cu os de
2,4% em mar ço e de 16,7% em abril,
de vi do ao iní cio das me di das de iso la- 
men to ado ta das por cau sa da pan de- 
mia de co vid-19. O es tu do foi fei to pe- 
lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e
Es ta tís ti ca – IB GE.

O va re jo tam bém re gis trou al tas de
5,6% na mé dia mó vel tri mes tral, de
6,1% na com pa ra ção com agos to de
2019 e de 0,5% em 12 me ses. No acu- 
mu la do do ano, no en tan to, te ve que- 

da de 0,9%.
Na pas sa gem de ju lho pa ra agos to,

cin co das oi to ati vi da des do co mér cio
va re jis ta ti ve ram al ta: te ci dos, ves tuá- 
rio e cal ça dos (30,5%), ou tros ar ti gos
de uso pes so al e do més ti co (10,4%),
mó veis e ele tro do més ti cos (4,6%),
equi pa men tos e ma te ri al pa ra es cri- 
tó rio, in for má ti ca e co mu ni ca ção
(1,5%) e com bus tí veis e lu bri fi can tes
(1,3%).

Ao mes mo tem po, hou ve per das
nos seg men tos de ar ti gos far ma cêu ti- 
cos, mé di cos, or to pé di cos, per fu ma- 
ria e cos mé ti cos (-1,2%), hi per mer ca- 
dos, su per mer ca dos, pro du tos ali- 
men tí ci os, be bi das e fu mo (-2,2%) e li- 
vros, jor nais, re vis tas e pa pe la ria
(-24,7%).

O va re jo am pli a do, que tam bém in- 

clui ma te ri ais de cons tru ção e veí cu-
los/pe ças te ve cres ci men to de 4,6%
na com pa ra ção com ju lho des te ano,
com al tas nos ma te ri ais de cons tru- 
ção (3,6%) e nos veí cu los, mo tos e pe- 
ças (8,8%). O va re jo am pli a do tam- 
bém cres ceu 7,6% na mé dia mó vel tri-
mes tral e 3,9% na com pa ra ção com
agos to do ano pas sa do. Mas te ve per-
das de 5% no acu mu la do do ano e de
1,7% no acu mu la do de 12 me ses.

A re cei ta no mi nal do va re jo te ve al- 
tas de 3,9% na com pa ra ção com ju lho
des te ano, de 10,1% na com pa ra ção
com agos to de 2019, de 2,4% no acu-
mu la do do ano e de 3,4% no acu mu la-
do de 12 me ses. Já a re cei ta do va re jo
am pli a do te ve al tas de 5,2% se com- 
pa ra do com o mês an te ri or, de 7,7%
em re la ção a agos to do ano pas sa do e
de 1% em 12 me ses. Mas te ve que da
de 1,8% no acu mu la do do ano.

Con tin gen ci a men to

Re cei ta das pre fei tu ras cai 14,3%

Au xí lio emer gen ci al
vai ter mi nar em 31
de de zem bro

Di an te da fal ta de re cur sos pa ra fi nan ci ar o Ren da Ci- 
da dã — pro gra ma de as sis tên cia so ci al que o pre si den te
Jair Bol so na ro pre ten de lan çar pa ra subs ti tuir o Bol sa
Fa mí lia — o go ver no bus ca saí das de sen con tra das. Uma
de las pas sa va pe la pror ro ga ção do au xí lio emer gen ci al e
do de cre to do es ta do de ca la mi da de pa ra 2021, e, con se- 
quen te men te, do Or ça men to de Guer ra, que abriu uma
sé rie de ex ce ções, co mo a fle xi bi li za ção da me ta fis cal e
da re gra de ou ro, emen da cons ti tu ci o nal que proí be que
o go ver no emi ta dí vi das pa ra co brir des pe sas cor ren tes.
Des se mo do, o go ver no po de ria emi tir cré di tos su ple- 
men ta res pa ra gas tar.

Ape sar de in te gran tes do go ver no co gi ta rem es sa pos- 
si bi li da de, o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, ne- 
gou a pror ro ga ção — tan to do au xí lio quan to do es ta do
de ca la mi da de. “Tem um pla no emer gen ci al e o de cre to
de ca la mi da de, que vão até o fim do ano. E, no fim de de- 
zem bro, aca bou tu do is so”, afir mou Gue des, on tem, em
um ca fé da ma nhã com jor na lis tas. Ele tam bém dis se
que “o mi nis tro da Eco no mia es tá des cre den ci an do
qual quer in for ma ção de que vai pror ro gar o au xí lio”.

A fal ta de re cur sos pa ra fi nan ci ar o pro gra ma pro vo- 
cou no vo adi a men to da apre sen ta ção da pro pos ta, pro- 
me ti da pa ra on tem pe lo se na dor Mar cio Bit tar (MDB-
AC). Ago ra, não há ex pec ta ti va de que is so acon te ça an- 
tes das elei ções mu ni ci pais, ape sar de o se na dor ter afir- 
ma do que o tex to se ria en tre gue “na se ma na que vem, se
Deus qui ser”.

A am pli a ção do pra zo do es ta do de ca la mi da de, via
no va au to ri za ção do Con gres so, da ria mais tem po pa ra
o go ver no de se nhar me lhor o pro gra ma que se rá a pla- 
ta for ma de Bol so na ro pa ra bus car a re e lei ção em 2022.
Con tu do, ana lis tas lem bram que há o ris co de a me di da,
além de rom per o te to de gas tos, abrir a por tei ra pa ra o
au men to de des pe sas via cré di tos su ple men ta res. Es se
me ca nis mo tem fi nan ci a do o rom bo fis cal his tó ri co de
2020, que es tá en cos tan do em R$ 900 bi lhões, 12% do
Pro du to In ter no Bru to (PIB). Pa ra o ano que vem, Gue- 
des pro me te re du zir o de fi cit pa ra 2% do PIB, al go ca da
vez mais im pro vá vel.

“É pre ci so to mar mui to cui da do. Se não hou ver trans- 
pa rên cia nas trans fe rên ci as de re cur sos do Or ça men to,
va mos vol tar ao qua dro dos es cân da los das ver bas or ça- 
men tá ri as dos anões de 1994”, aler tou a pro cu ra do ra do
Mi nis té rio Pú bli co de Con tas de São Pau lo Éli da Gra zi a- 
ne Pin to. Ela lem brou que os go ver nos da Eu ro pa, di an te
da gra vi da de da pan de mia e de su as con sequên ci as na
eco no mia glo bal, es tão fa zen do pla nos bi a nu ais pa ra
jus ti fi car o au men to de gas tos, mas “no com ba te à pan- 
de mia”. “No ca so do Bra sil, é pre ci so mui ta trans pa rên- 
cia, por que não se po de dar um che que em bran co pa ra
o go ver no apro vei tar a lei do Or ça men to de Guer ra pa ra
emi tir cré di tos ex tra or di ná ri os sem cri té ri os cla ros e fis- 
ca li za ção”, de fen deu.

Quan do so li ci tou ao Con gres so a apro va ção do es ta- 
do de ca la mi da de, o go ver no acha va que a pan de mia era
uma “gri pe zi nha” e, ago ra, pre ci sa rá ad mi tir o er ro de
im por o fim do de cre to de ca la mi da de em 31 de de zem- 
bro. “Ago ra, o mer ca do fi nan cei ro, que fi nan cia o de fi cit
das con tas pú bli cas, es tá sem sa ber qual é o si nal que o
go ver no vai dar se is so ocor rer: se é re al men te pa ra en- 
fren tar a pan de mia ou pa ra abrir es pa ço pa ra as elei ções
de 2022”, afir mou o ana lis ta do Se na do Le o nar do Ri bei- 
ro.

En quan to o go ver no adia o anún cio do Ren da Ci da- 
dã, a cer te za é de que as me di das de fi nan ci a men to se- 
rão im po pu la res, pre ven do cor tes de gas tos obri ga tó ri- 
os, co mo a re vi são de pro gra mas as sis ten ci ais exis ten- 
tes. O mo ti vo é que o Or ça men to de 2021, do qual Bit tar
se rá o re la tor, não tem es pa ço pa ra no vas des pe sas sem
o es tou ro do te to de gas tos.

“Mes mo se o go ver no con se guir avan çar com re for- 
mas e cri ar o Ren da Ci da dã com um va lor in ter me diá rio,
de R$ 300, não se rá fá cil con ter os gas tos den tro do te to
sem que, no ano que vem, o go ver no fa ça um con tin gen- 
ci a men to de des pe sas lo go no iní cio do ano”, aler tou o
eco no mis ta Fa bio Klein, da Ten dên ci as Con sul to ria.

Pe las es ti ma ti vas de Klein, con si de ran do um va lor in- 
ter me diá rio de R$ 300 por mês pa ra 17,5 mi lhões de fa- 
mí li as, o cus to anu al do Ren da Ci da dã po de che gar a R$
63 bi lhões. Em um ce ná rio pes si mis ta, es sa des pe sa sal- 
ta ria pa ra R$ 88,2 bi lhões. O eco no mis ta Mar ce lo Ne ri,
di re tor do Cen tro de Po lí ti cas So ci ais da Fun da ção Ge tu- 
lio Var gas (FGV So ci al), re co nhe ce que a am pli a ção do
Bol sa Fa mí lia se rá po si ti va pa ra a eco no mia e a re du ção
da de si gual da de no país, con tu do, o Or ça men to fe de ral
não com por ta um pro gra ma que cus te mais do que R$
70 bi lhões por ano. “Qual quer va lor aci ma dis so não se rá
sus ten tá vel fis cal men te”, aler tou.

A cri se pro vo ca da pe la pan de mia de co vid-19 afe tou
as re cei tas das pre fei tu ras, que re gis tra ram for tes per das
na ar re ca da ção dos prin ci pais tri bu tos mu ni ci pais no
se gun do tri mes tre, de acor do com le van ta men to da
Con fe de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi os (CNM) so bre o
com por ta men to de im pos tos du ran te a pan de mia.

Em es tu do di vul ga do on tem, a CNM in for mou que a
re cei ta com os prin ci pais tri bu tos de com pe tên cia mu- 
ni ci pal — Im pos to So bre Ser vi ços (ISS), Im pos to so bre
Pro pri e da de Ter ri to ri al Ur ba na (IP TU) e Im pos to so bre
a Trans mis são de Bens Imó veis (IT BI) — re gis trou que da
de 14,3%, en tre abril e ju nho de 2020, em re la ção ao
mes mo pe río do de 2019. Se gun do a en ti da de, os mu ni- 
cí pi os ar re ca da ram R$ 3,7 bi lhões a me nos ape nas no
se gun do tri mes tre do ano.

São Luís, sexta-feira, 9 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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GUS TA VO SAM PAIO

Slo gan co mo mar ca

Bi ra do Pin da ré (PSB) – 40 – São Luís
mais hu ma na, be la e jus ta

Duar te Jú ni or (Re pu bli ca nos) – 10 –
Bo ra Resol ver

Edu ar do Brai de (Po de mos) – 19 – Mais
do que per to, Jun tos

Fran klin Dou glas (PSOL) – 50 – São
Luís Pra Mai o ria

Hertz Di as (PS TU) – 16 – Al ter na ti va
So ci a lis ta e Re vo lu ci o ná ria

Jei sa el Marx (Re de Sus ten ta bi li da de)
– 18 | É Jei sa el e pon to

Ne to Evan ge lis ta (DEM) – 25 | Va mos
fa zer acon te cer!

Ru bens Pe rei ra Jr. (PC doB) – 65 | São
Luís com opor tu ni da des pa ra to dos

Sil vio Antô nio (PRTB) – 28 | Deus, fa -
mí lia e tra ba lho

Yglésio Moyses (PROS) – 90 – O Pre fei -
to de Ver da de pa ra uma São Luís de
Ver da de!

ELEIÇÕES SÃO LUÍS

O “recado” do slogan
dos candidatos
A

cam pa nha das elei ções mu- 
ni ci pais de 2020 em São Luís
tem si do bas tan te mar ca da
por per for man ces ba se a das

em es tra té gi as de mar ke ting di gi tal
pa ra con quis tar o pú bli co lu do vi cen- 
se. Do uso de hash tag – tam bém pre- 
sen te em di ver sas pos ta gens no pe río- 
do da pré-cam pa nha – à ci ta ção da
pró pria ci da de no slo gan, as cha ma- 
das ten tam bus car uma apro xi ma ção
ao elei tor ma ra nhen se.

Pa ra o pu bli ci tá rio Mar ce lo Gui ma- 
rães Ri os Men des, 32, o slo gan faz par- 
te de uma ca deia na cons tru ção de
qual quer mar ca, se ja ela de pro du tos
ou ser vi ços. Pa ra ele, o re cur so “é al go
que iden ti fi ca um ne gó cio, um pro fis- 
si o nal, com uma pa la vra ou fra se de
fá cil me mo ri za ção, ca rac te ri zan do fi- 
el men te o que é o pro pó si to en vol vi do
no ne gó cio”. “O slo gan é uma ex pres- 
são uti li za da por gran des mar cas, em- 
pre sas de um mo do ge ral, po rém,
tam bém bas tan te uti li za da no âm bi to
po lí ti co. Mui tos po lí ti cos ado tam a es- 
tra té gia de ter um slo gan pa ra su as
cam pa nhas, dan do se gui men to na es- 
tra té gia de ven der su as idei as, de co- 
mu ni car pa ra seu pú bli co, mos tran do
al go que re al men te po de rá fa zer ca so
for elei to”, ana li sa o es pe ci a lis ta.

A pro fes so ra de Lín gua Por tu gue sa,
Bru ma Leão, fez uma aná li se se mân ti- 
ca das es co lhas des ses slo gans pe los
can di da tos. Pa ra ela, “na épo ca das
elei ções, os can di da tos cri am slo- 
gans com dis cur sos per su a si vos, efei- 
tos de sen ti do e lin gua gem cri a ti va.
Eles pre ci sam ser su cin tos pa ra que as
men sa gens se jam fá ceis de me mo ri- 
zar e, ao mes mo tem po, car re guem a

es sên cia da pla ta for ma elei to ral à
qual ca da um per ten ce”, afir ma ao
pon tu ar, tam bém, que o que a mai o- 
ria tem em co mum são men sa gens
po si ti vas que pro me tem a me lho ria
do ce ná rio po lí ti co. Se rá se os slo- 
gans dos can di da tos a pre fei to de São
Luís são con ci sos, for tes e bem fei tos?
Ve ja a aná li se dos es pe ci a lis tas con- 
sul ta dos por O Im par ci al, or ga ni za da
em or dem al fa bé ti ca, fei ta pe la pe la
do cen te dos 10 slo gans, abai xo:

O slo gan do can di da to ex pres sa
uma von ta de de me lho rar ain da mais
as ca rac te rís ti cas po si ti vas que São
Luís já tem. São Luís é co nhe ci da por
ter um po vo aco lhe dor e ho nes to;
além dis so, a es co lha da pa la vra “be la”
po de re me ter a uma ima gem iden ti tá- 
ria do lu gar: São Luís, Ilha Be la.

O can di da to, co mo re cur so, faz uso
de uma ex pres são lin guís ti ca pró pria
de São Luís, cha ma da “Bo ra” (aglu ti- 
na ção dos ter mos va mos + em bo ra),
que de no ta o per ten ci men to àque le
lu gar e a pro xi mi da de com as pes so as.

O slo gan, além de usar o dis cur so
da co le ti vi da de, ex pres sa a ideia de
que o elei to ra do es ta rá jun to na par ti- 
ci pa ção das de ci sões po lí ti cas e de go- 
ver no.

A cha ma da ten ta ex pres sar a ideia
de que ha ve rá um go ver no com con- 
di ções de igual da de pa ra gran de par te
das pes so as ou uma par te que foi ne- 

gli gen ci a da.

O slo gan pre za pe la fi de li da de à
iden ti da de e aos va lo res do pró prio
par ti do, sem abrir mui tas pos si bi li da-
des pa ra a cri a ti vi da de na lin gua gem.

Slo gan que ten ta im pri mir a per so- 
na li da de ob je ti va do can di da to e de-
no ta per so na li da de im po si ti va.

As sim co mo ou tros ci ta dos aqui, o
slo gan ape la pa ra a co le ti vi da de, à
me di da que cha ma o elei tor pa ra fa zer
par te da ges tão e apre sen ta um ga ti- 
lho que pu xa pa ra a ação (ver bos fa zer
+ acon te cer).

A cha ma da pro me te uma ges tão
igua li tá ria, com lin gua gem sim ples,
mas de for te im pac to na ca be ça dos
elei to res.

O can di da to apre sen ta va lo res en-
rai za dos no ima gi ná rio co le ti vo e de
gran de al can ce. Uti li za o mo vi men to
con ser va dor que cres ceu nos úl ti mos
anos.

O can di da to de mons tra uma au to- 
con fi an ça quan do su põe, por meio da
ex pres são “São Luís de ver da de”, que
pa ra a ci da de al can çar o ápi ce pre ci sa
de le co mo ges tor.

SAÚDE

Lei cria o Instituto Maranhense de Infectologia

A LEI GARANTE TRATAMENTO, ASSISTÊNCIA  E HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA PACIENTES COM DOENÇAS INFECTOPARASITÁRIAS 

A lei cria, além do Hos pi tal de Do- 
en ças In fec to pa ra si tá ri as do Ma ra- 
nhão, o Ins ti tu to Ma ra nhen se de In- 
fec to lo gia, que fun ci o na rá nas de pen- 
dên ci as do pró prio hos pi tal. “Es te é
um mo men to im por tan te pa ra que
nós pos sa mos dar con ta dos de sa fi os
vol ta dos ao po vo mais sim ples, mais
hu mil de, mui tas ve zes aban do na do e
des pro vi do de um olhar sin ce ro. Es se
é o pa pel da po lí ti ca po pu lar que nós
re pre sen ta mos”, dis se o go ver na dor
Flá vio Di no, du ran te a so le ni da de vir- 

tu al.
Além do cui da do e as sis tên cia aos

pa ci en tes, a im plan ta ção do Ins ti tu to
Ma ra nhen se de In fec to lo gia (IMI)
per mi ti rá o de sen vol vi men to de pes- 
qui sas na área da Ci ên cia Bi o mé di ca
bá si ca e clí ni ca, no com ba te a do en- 
ças tro pi cais e in fec to pa ra si tá ri as co- 
mo: den gue, zi ka, ma lá ria, leish ma ni- 
o se e fe bre ama re la. O Ins ti tu to tam- 
bém atu a rá no tra ta men to, pes qui sa e
en fren ta men to à Co vid-19.

“Em no me da Fi o cruz, as su mi mos

a res pon sa bi li da de de con tri buir com
or ga ni za ção, pes qui sa, edu ca ção, pa-
ra que nós pos sa mos tri lhar es se ca-
mi nho jun tos. 

É uma hon ra pa ra a nos sa ins ti tui- 
ção par ti ci par do iní cio do Ins ti tu to
Ma ra nhen se de In fec to lo gia, que se rá
mais um exem plo de co o pe ra ção e so-
li da ri e da de”, dis se du ran te a so le ni-
da de, o pro fes sor Wil son Sa vi no, pes- 
qui sa dor ti tu lar e co or de na dor de es- 
tra té gi as de in te gra ção re gi o nal e na- 
ci o nal da Fi o cruz.

1

2

3

Jo go jo ga do (1)

Jo go jo ga do (2)

Re co me ço por bai xo

 

“Não vou par ti ci par de de ba te vir tu al”.

En cren ca (1)

En cren ca (2)

Tro cas de bo gues
Na úl ti ma quar ta-fei ra, o pre si den te Jair Bol so na ro dis se que

aca bou com a La va Ja to por que, se gun do ele, “não há mais cor- 
rup ção no go ver no”. A fra se, cu nha da de pro pó si to pa ra pro du zir
efei to, in clu si ve ar ran car aplau sos de apoi a do res, saiu no mo- 
men to em que o che fe do Pla nal to se alia po li ti ca men te a in ves ti- 
ga dos pe la mes ma ope ra ção no Con gres so e se apro xi mou de mi- 
nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) con si de ra dos crí ti cos
das in ves ti ga ções de Cu ri ti ba e Rio de Ja nei ro.

O anún cio de ha ver ter mi na do a La va Ja to ocor reu em ato no
Pla nal to, du ran te o lan ça men to do pro gra ma Voo Sim ples, de me- 
di das pa ra ten tar re cu pe rar o se tor aé reo, bru tal men te afe ta do pe- 
la cri se do co ro na ví rus. Vai es ti mu lar as vi a gens de avião, com fa- 
ci li da de pa ra as em pre sas e pas sa gei ros. Po rém, ele in di cou o de- 
sem bar ga dor Kas sio Nu nes, pa ra a ca dei ra do STF, ocu pa da por
Cel so de Mel lo. Nu nes é ti do co mo ga ran tis ta e con ta na cor te e no
Con gres so com o res pal do de mi nis tros e par la men ta res que tor- 
cem o na riz pa ra as ope ra ções da La va Ja to, que se tor nou uma
ins ti tui ção trans ver sal na po lí ti ca e no Ju di ciá rio.

No mes mo dia em que Bol so na ro se ga bou de ter aca ba do com
a La va Ja to, o ex-mi nis tro Sér gio Mo ro, pro ta go nis ta má xi mo da
“Re pú bli ca de Cu ri ti ba”, man dou um bo gue di re to ao ex-che fe:
“Cri a tu ra do pân ta no em lu ta pe lo po der”. E dis pa rou mais um:
“As ten ta ti vas de aca bar com a La va Ja to re pre sen tam a vol ta da
cor rup ção. É o triun fo da ve lha po lí ti ca e dos es que mas que des- 
tro em o Bra sil e fra gi li zam a eco no mia e a de mo cra cia. Es se fil me
é co nhe ci do”. Es que ceu-se de que a cor rup ção nun ca aca bou.

Bol so na ro foi elei to em 2018 no ras tro da ban dei ra de com ba te
à cor rup ção e fa zen do uma de fe sa en fá ti ca da La va Ja to. Es ca lou
pa ra seu go ver no o ex-juiz Ser gio Mo ro, sím bo lo da ope ra ção, co- 
mo mi nis tro da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca. Con tu do, após de- 
sen ten di men tos com Mo ro, após ele vi rar for te can di da to pre si- 
den ci al em 2022, e o acu sou de ten tar in ter fe rir na Po lí cia Fe de ral,
o pre si den te o de mi tiu no fi nal de abril e aca bou por se apro xi mar
de in ves ti ga dos na ope ra ção. Vá ri os de les par la men ta res do Cen- 
trão, gru po do Con gres so que tem po der de ci si vo aci ma de qual- 
quer par ti do in di vi du al men te.

A po lí ti ca é um mar car re ga do de on das e ge ra até trom ba
d’água. Em 2016, o PDT, do se na dor We ver ton Ro cha, ti rou o
apoio do pre fei to de Bar rei ri nhas Leo Cos ta na re e lei ção. Re vol ta- 
do, Leo ali ou-se ao ad ver sá rio his tó ri co Al bé ri co Fi lho (MDB),
elei to com 53,6%.

A in crí vel se na se re pe te em 2020, no sen ti do in ver so. O pre fei- 
to Al bé ri co Fi lho de sis tiu de con cor rer à re e lei ção, pa ra apoi ar Léo
Cos ta, am bos con tra o mé di co Amil car Ro cha, do PC doB, o mes- 
mo pivô da bri ga de 2016. É o jo go jo ga do na areia dos Len çóis Ma- 
ra nhen ses.

O ex-pre fei to de Ca xi as e ex-de pu ta do fe de ral Pau lo Ma ri nho,
61, dis se que vai dar uma de João Al ber to de Sou za, 85, em Ba ca- 
bal. É can di da to a ve re a dor em Ca xi as e o fi lho, Pau li nho JR con ti- 
nua co mo vi ce do pre fei to Fá bio Gen til (Re pu bli ca nos), qua se im- 
ba tí vel.

Do pre si den te Do nald Trump so bre o no vo for ma to do pró xi mo
de ba te on li ne, anun ci a do pou co an tes pe la Co mis são de De ba tes
Pre si den ci ais.

 

SE NAI e SE SI do Ma ra nhão do a ram du as mil más ca ras
ao TRE pa ra uso por me sá ri os e fun ci o ná ri os nas elei- 

ções de 15 de no vem bro. Fa bri ca ção é dos alu nos e ins- 
tru to res de Ves tuá rio dos cen tros de Edu ca ção do SE NAI de São
Luís, Ba ca bal e Im pe ra triz.

 
A en tre ga das más ca ras foi fei ta pe los re pre sen tan tes

das en ti da des do Sis te ma FI E MA. O di re tor João Ba tis- 
ta Ro dri gues, re pre sen tan do o pre si den te da Fe de ra- 

ção, Edil son Bal dez. Tra ta-se de um ges to que con tri bui
pa ra a se gu ran ça sa ni tá ria das elei ções.

 
Pes qui sa Es cu tec/O Es ta do, pa ra pre fei to de São Luís,

di vul ga da on tem, mos tra o can di da to do Po de mos
Edu ar do Brai de sur fan do lon ge, com 42%; se gui do de

Du ar te Jr (Re pu bli ca nos), 15%; Ne to Evan ge lis ta
(DEM), 11%; e Ru bens Jr, 4%. (MA-03412/2020)

 

Par te do par ti do so li da ri e da de se reu niu com os can di da tos a
ve re a dor pa ra anun ci ar que, di an te da de sis tên cia do can di da to a
pre fei to Car los Ma dei ra, não apoia o can di da to do PC doB, Ru bens
Jr, co mo foi anun ci a do pe la di re ção. No en tan to, Car los Ma dei ra
re a fir mou o apoio.

Pro cu ra do res da Re pú bli ca que atu am na La va Ja to do Pa ra ná,
con tes tam Jair Bol so na ro e di zem que for ça-ta re fa não aca bou.
De acor do eles, o dis cur so do pre si den te “in di ca des co nhe ci men- 
to so bre a atu a li da de dos tra ba lhos”.

São Luís, sexta-feira, 9 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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» LU CÍ LIA GAR CEZ
Dou to ra em le tras e es cri to ra, foi pro fes -
so ra da Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB)

NOSSA VISÃO

Responsabilidade é a ordem

Ima gi ne mos que um

bra si lei ro es ti ves se

du ran te no ve me ses

iso la do em lu gar sem

aces so a jor nal, rá dio,

te vê, in ter net e pes so as

em si tu a ção di fe ren te da

de le. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uma pauta para a educação hoje

Que nos sa edu ca ção vai mal é uma
evi dên cia, mas abrir es co las em meio
à pan de mia que tem cei fa do tan tas vi- 
das é te me rá rio. O Pro gra ma In ter na- 
ci o nal de Ava li a ção de Alu nos — Pi sa,
que ava lia es tu dan tes de 15 anos, re- 
ve la que, en tre 79 paí ses in ves ti ga dos,
o Bra sil es tá no fi nal do ran king. Nos sa
mé dia é 413 en quan to a da Chi na é
555. Es ta mos em 58º lu gar em lei tu ra,
em 66º lu gar em ci ên ci as e em 72º lu- 
gar em ma te má ti ca.

Con si de ra das ape nas as es co las
par ti cu la res, po de ría mos es tar en tre
os 10 pri mei ros. Mas não pre ci sá va- 
mos des sa in for ma ção, pois o Inep
tem fei to ao lon go dos anos ava li a ções
em lar ga es ca la: Ava li a ção Na ci o nal
da Al fa be ti za ção (ANA); Sis te ma de
Ava li a ção da Edu ca ção Bá si ca (Sa eb);
Exa me Na ci o nal de Cer ti fi ca ção de
Com pe tên ci as de Jo vens e Adul tos
(En ce ja); Exa me Na ci o nal de De sem- 
pe nho dos Es tu dan tes dos Cur sos de
Gra du a ção (Ena de); além do Exa me
Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem).

No Enem, hou ve que da em to das as
no tas. De 3.935.237 par ti ci pan tes,
ape nas 57 ti ra ram 1.000 na re da ção e
143.736 ti ra ram ze ro. No en si no mé- 
dio, se te en tre 10 alu nos não apre sen- 
tam de sen vol vi men to su fi ci en te em
por tu guês e ma te má ti ca. O ín di ce de
de sen vol vi men to da edu ca ção bá si ca
(Ideb), que ana li sa di ver sas fon tes de
da dos, in di ca que a mé dia bra si lei ra
(que vai de 0 a 10) es tá em 4,6.

Uma par ce la de 34% dos alu nos da
edu ca ção bá si ca che ga ao 5º ano sem
o do mí nio da lei tu ra, e 20% che gam
ao 9º sem sa ber ler e es cre ver de for ma
sa tis fa tó ria. Das 100 cri an ças que en- 
tram na es co la, 40 che gam ao 9º ano,
14 ter mi nam o en si no mé dio e 11 che- 
gam ao cur so su pe ri or.

Além dos da dos quan ti ta ti vos, o

Inep dis põe de ques ti o ná ri os de alu- 
nos, pro fes so res, di re to res e se cre tá ri- 
os de Edu ca ção. Uma das ta re fas mais
ur gen tes é in se rir no sis te ma es co lar
3,8 mi lhões de um seg men to da po pu- 
la ção de 4 a 17 anos que es tá fo ra da
es co la. Es sa po pu la ção jo vem que
nem es tu da nem tra ba lha flu tua na
mar gi na li da de sem pers pec ti va de fu- 
tu ro.

Mas, pa ra is so, é ne ces sá rio ofe re- 
cer uma es co la me lhor, o que de pen- 
de de for ta le cer a in fra es tru tu ra dos
es ta be le ci men tos, tor nar a do cên cia
mais atra ti va pa ra os bons alu nos que
atin gem as li cen ci a tu ras, evi tar o ab- 
sen teís mo dos pro fes so res, de sen vol- 
ver es tra té gi as de for ma ção con ti nu a- 
da e con sis ten te dos do cen tes que es- 
tão em ati vi da de (po de ser on-li ne),
tor nar os cur sos de pe da go gia e as li- 
cen ci a tu ras mais prá ti cas. Es sas pro- 
vi dên ci as con tri bu em pa ra evi tar a
eva são es co lar e me lho rar os re sul ta- 
dos. Exe crar Pau lo Frei re é equí vo co
por que a in fluên cia de le no pro ces so
prá ti co de al fa be ti za ção das nos sas
es co las é mí ni mo. Sua fi lo so fia edu ca- 
ci o nal é que atrai as aten ções na ci o- 
nais e in ter na ci o nais, pois pro põe
uma es co la mais hu ma ni za da. Quem
pon ti fi ca des de os anos 80 é a ar gen ti- 
na Emi lia Fer rei ro (alu na de Je an Pi a- 
get) e de for ma equi vo ca da, por que
ela ape nas in ves ti gou os pro ces sos
cog ni ti vos sub ja cen tes à aqui si ção da
lín gua es cri ta e não cri ou um mé to do
prá ti co de al fa be ti zar.

Por su as te o ri as, o pro fes sor al fa be- 
ti za dor po de ob ser var e acom pa nhar
as fa ses pe las quais a cri an ça es tá pas- 
san do in di vi du al men te pa ra che gar a
com pre en der a or ga ni za ção e a na tu- 
re za da es cri ta. O fo co mu dou de co- 
mo en si nar por meio de car ti lhas pa ra
co mo se apren de a ler e a es cre ver.

A pre o cu pa ção com a ide o lo gia de
gê ne ro é ou tro equí vo co, um des per- 
dí cio de dis cur so por que nin guém in- 
flu en cia nin guém a fa zer uma op ção

se xu al. A se xu a li da de im põe-se in ter- 
na men te no in di ví duo de for ma de fi- 
ni ti va mui to pre co ce men te. O ob je ti- 
vo do Mi nis té rio da Edu ca ção es tá
mui to além des sas pre o cu pa ções ide- 
o ló gi cas: é ga ran tir o do mí nio da lín- 
gua por tu gue sa e da ma te má ti ca,
além de ou tros co nhe ci men tos pa ra
as se gu rar aos es tu dan tes a par ti ci pa-
ção ci da dã na so ci e da de.

Co mo 25% da po pu la ção bra si lei ra
não têm aces so à in ter net, e mui tos
pro fes so res não ti nham fa mi li a ri da de
com a in for má ti ca e im pro vi sa ram,
es te ano es tá pro fun da men te pre ju di-
ca do. Quan tas cri an ças não pu de ram
acom pa nhar as au las on-li ne? Di an te
des sas con si de ra ções, se ria im por- 
tan te man ter as es co las fe cha das até
que a pan de mia es te ja su pe ra da e fa- 
zer um pac to edu ca ci o nal cla ro: apro-
va ção au to má ti ca de to dos os alu nos
bra si lei ros.

Co mo já sa be mos que o tem po de
tra ba lho ob je ti vo na au la ocu pa ape- 
nas 60% do ho rá rio, se ria o ca so de re- 
cu pe rar no pri mei ro se mes tre do pró- 
xi mo ano o con teú do per di do es te
ano, e no se gun do se mes tre, apre sen- 
tar o con teú do do ano em cur so. Pa ra
is so po der-se -ia am pli ar os di as le ti- 
vos e es ti mu lar os pro fes so res e os
alu nos a se rem mais efi ci en tes.

Nes se sen ti do, o Con se lho Na ci o-
nal de Edu ca ção (CNE) apro vou por
una ni mi da de, es ta se ma na, re so lu ção
pro pon do que as es co las ado tem cur-
rí cu lo con tí nuo, in te gran do os anos
de 2020 e 2021 e evi tan do o ex ces so de
re pro va ções. Su ge re, tam bém, que os
alu nos do 3º ano do en si no mé dio
pos sam op tar por fa zer um 4º ano. E
am plia a pos si bi li da de do en si no hí- 
bri do (pre sen ci al e on-li ne) até o fim
de 2021. As sim , o CNE Edu ca ção
cum pre seu pa pel de ori en tar os sis te- 
mas edu ca ci o nais, prin ci pal men te
nes te ano em que a pan de mia im pe- 
diu o fun ci o na men to re gu lar das es-
co las.

» VAL DIR OLI VEI RA
Su pe rin ten den te do Se brae

O va lor da li ber da de

Nin guém con se gue de fi nir o va lor da li ber da de. Sa be mos a sua
im por tân cia pa ra a vi da, mas não co nhe ço al guém que te nha es ti- 
ma do o va lor ob je ti vo de ser li vre pa ra pen sar, fa lar e fa zer. A tche- 
ca Mi la da Ho rá ko vá (1901-1950) foi uma das que tra du zi ram o va- 
lor da li ber da de com a pró pria vi da.

Uma ati vis ta ad vo ga da que lu tou con tra o na zis mo e de pois
con tra o co mu nis mo, sem pre de fen den do a li ber da de. Ela mos- 
trou que não im por ta a ori gem ide o ló gi ca do re gi me: os que não
sa bem con vi ver com a di ver gên cia sem pre ten ta rão im por a von- 
ta de su pri min do a li ber da de dos que pen sam di fe ren te. Es ses re- 
gi mes de vi o lên cia e opres são ten tam ca lar os opo si to res, pois não
são ca pa zes de con ven cê-los. O me do é o úni co “ar gu men to” pa ra
que a so ci e da de acei te um úni co lí der, uma úni ca ban dei ra, um
úni co par ti do, uma úni ca “ver da de”.

O fil me Mi la da mos tra os dois mo men tos mar can tes da ati vis ta
que ama va seu país e seu po vo e sa cri fi cou a vi da à cau sa da li ber- 
da de. Vi veu na pri mei ra me ta de do sé cu lo pas sa do, re sis tin do à
opres são na Se gun da Guer ra Mun di al e de pois na Guer ra Fria. Te- 
ve na fa mí lia o apoio de quem sa bia que sua op ção na pas sa gem
por es ta vi da era a lu ta pe la li ber da de.

Mi la da mos trou que os que lu tam por su as con vic ções são
mui tas ve zes in jus ti ça dos e sa cri fi cam as pes so as que mais amam
por que a so li da ri e da de faz com que elas as su mam co mo seu o so- 
nho de li ber da de de to dos os que car re gam a ban dei ra do com ba- 
te à opres são. So nhos que so nha mos jun tos se tor nam re a li da de, e
o amor é a ener gia que nos faz lu tar pe la li ber da de, pe la dig ni da de
e pe lo di rei to de ter os pró pri os pen sa men tos.

Pas sa dos 70 anos des sa his tó ria, o mun do nos apre sen ta o
mes mo ce ná rio, co mo se vi vês se mos a cons tan te lu ta pe lo di rei to
de pen sar, di zer e fa zer o que que re mos sem so frer o im pi e do so
jul ga men to ide o ló gi co. Jul ga men to es se que con de na quem pen- 
sa di fe ren te, co mo se o di ver gen te fos se ne ces sa ri a men te o ini mi- 
go. Se vi ves se no Bra sil nos di as de ho je, Mi la da te ria lu ta do con tra
a dis pu ta bi ná ria que nos obri ga a ter la dos em uma guer ra, co mo
se a nos sa vi da se re su mis se ao “con tra” ou a “fa vor”. Co mo Mi la- 
da, não que ro ser con tra nem a fa vor, só que ro ter a li ber da de de
achar e de fen der o que acre di to. Ape nas is so. Sim ples as sim.

Vi ve mos no pas sa do re cen te uma lu ta pe la rup tu ra de li mi tes
im pos tos pe lo pre con cei to — ra ci al, se xu al ou até mes mo ide o ló- 
gi co. A lu ta trou xe à to na de ba tes que con fron ta ram pen sa men tos
con ser va do res, que re sis ti am a con cei tos co mo os de li ber da de de
opi nião. Os con ser va do res exis tem em qual quer la do do es pec tro
po lí ti co-ide o ló gi co, até mes mo os de ex tra ção re li gi o sa. Mas não é
fá cil pro mo ver mu dan ças sem ul tra pas sar li mi tes que pro du zem
di ver gên ci as.

Por is so, é pre ci so evi tar o ris co de ofen der prin cí pi os que nor- 
te a ram a for ma ção fa mi li ar e re li gi o sa, pro vo can do uma guer ra
mor tal en tre la dos que de ve ri am su pe rar as di ver gên ci as e se unir
pa ra que a so ci e da de pos sa evo luir. To da mu dan ça de ve tra tar o li- 
mi te de ca da um com o res pei to e cui da do, co mo de ve mos tra tar
um ir mão que di vi de co nos co uma mo ra dia, o que nos im põe re- 
gras de con vi vên cia ba se a das no res pei to aos sen ti men tos de
quem se quer bem, mas que por ven tu ra pen sa de mo do di fe ren te
do nos so.

Es sa guer ra nos jo gou em ou tro ex tre mo. Pas sa mos a con vi ver
com a des cons tru ção de con cei tos que con fron ta ram pen sa men- 
tos con ser va do res e ro tu la ram pen sa men tos di fe ren tes co mo ini- 
mi gos da so ci e da de, da fa mí lia e, em al guns ca sos, até de Deus,
co mo se Deus es ti ves se em um dos la dos des sa guer ra. Pen sar,
opi nar e fa zer di fe ren te nos di as de ho je pas sou a ser o ca rim bo de
um pen sa men to de cu nho ide o ló gi co con trá rio ao es ta blish ment
e, as sim, ini mi gos do go ver no, da fa mí lia e, acre di tem, de Deus,
co mo se is so fos se pos sí vel. Per de mos a ca pa ci da de de di a lo gar,
de ar gu men tar, de con ven cer. Nos sas re la ções, ho je, são ba se a das
em es tar a meu la do ou con tra mim.

Fal tam in gre di en tes pa ra pon de rar nos sas re la ções nos di as de
ho je. Pre ci sa mos res ga tá-los pa ra vol tar mos ao mar co ci vi li za tó- 
rio da so ci e da de. Pre ci sa mos de amor e to le rân cia em nos sas re la- 
ções. Pen sar di fe ren te não po de nos tor nar ini mi gos. Mos tra ape- 
nas que pen sa mos e, co mo se res in te li gen tes que so mos, pro cu ra- 
mos aper fei ço ar nos sa con vi vên cia e nos sas re la ções.

Sen ten ci a da à mor te, Mi la da Ho rá ko vá diz as úl ti mas pa la vras
di ri gi das à sua ba ta lha pe la li ber da de: “Per di a ba ta lha. Par to com
hon ra. Amo es te país. Amo es te po vo”. Aqui, Mi la da con se gue tra- 
du zir o va lor da li ber da de. Sim, ser li vre sig ni fi ca ter vi da. Se não
te mos li ber da de, en tão, pa ra que vi ver? Mi la da par tiu des ta vi da,
mas nos dei xou um le ga do. Mos trou que a vi da não tem va lor se
não te mos a li ber da de pa ra es co lher. Sal ve Mi la da Ho rá ko vá, sal- 
ve!

São Luís, sexta-feira, 9 de outubro de 2020
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1. A pres sa não é boa

2. Tem que pro te ger os hu ma nos

3. Que rer nem sem pre é po der

4. Efei tos ad ver sos

5. Pro du ção em lar ga es ca la

6. Dis tri bui ção da va ci na

7. Imu ni da de na tu ral pa re ce du rar pou co

8. A ida de im por ta

9. Tec no lo gia bas tan te re cen te

10. Pro te ção? Sim, mas par ci al

Imunização

10 razões para
sermos realistas

“V
a mos ver se sur ge uma va ci na e tu do is so
aca ba” é uma das fra ses mais ou vi das du- 
ran te a pan de mia. Mui tas pes so as es tão
can sa das de vi ver com me do e de não po- 

de rem sair de ca sa com tran qui li da de. Por is so, a des co- 
ber ta de uma va ci na con tra a co vid-19 que aca be com
es sa cri se é uma es pe ran ça pa ra mi lhões de pes so as.

Atu al men te, mais de 150 can di da tas à va ci na es tão
em de sen vol vi men to ao re dor do mun do, e por is so é
pos sí vel que em al gum mo men to uma de las se mos tre
bas tan te efe ti va pa ra fre ar o nú me ro de con tá gi os. Ain da
que par ci al men te.

No en tan to, ape sar dos si nais que ali men tam o oti- 
mis mo, não há qual quer ga ran tia de que no fu tu ro pró- 
xi mo ha ve rá uma va ci na su fi ci en te men te boa pa ra pa rar
a pan de mia. Por es se mo ti vo, ana li sar to dos os ce ná ri os
pos sí veis e ter em men te um pla no B no qual não exis ta
va ci na é um exer cí cio ne ces sá rio de res pon sa bi li da de e
trans pa rên cia.

La men ta vel men te, se tem al go com que po de mos es- 
tar se gu ros nes ta pan de mia é que o no vo co ro na ví rus
veio pa ra fi car.

Cri ar a fal sa es pe ran ça de que va mos con tar em bre ve
com uma va ci na ou um tra ta men to efi caz con tra a co- 
vid-19 po de ser uma fa ca de dois gu mes que po de ria
cau sar uma enor me de cep ção ca so as ex pec ta ti vas não
se re a li zem.

Anún ci os que ga ran tem que te re mos uma va ci na nes- 
te ano po de sus ci tar des con fi an ça na po pu la ção ca so os
pra zos pro me ti dos não se jam al can ça dos.

Por ou tro la do, um ex ces so de oti mis mo po de cri ar
uma fal sa sen sa ção de se gu ran ça e le var a um re la xa- 
men to das me di das de pre ven ção e con tro le do ví rus
que se mos tra ram efi ca zes na pre ven ção da dis se mi na- 
ção.

Não há dú vi da de que as va ci nas são um dos gran des
avan ços da his tó ria da hu ma ni da de e a me lhor for ma de
pre ve nir e re du zir as do en ças in fec ci o sas. A Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS) es ti ma que va ci nas evi tem
de 2 a 3 mi lhões de mor tes por ano.

Gra ças às va ci nas, uma do en ça mor tal co mo a va río la
foi er ra di ca da, e uma do en ça tão te mi da e con ta gi o sa
quan to a po li o mi e li te es tá à bei ra da ex tin ção. Por tan to,
não é sur pre en den te que, ao ou vir mos a pa la vra “va ci- 
na”, pen se mos que se rá a so lu ção per fei ta pa ra a co vid-
19.

Uma va ci na po de ser de fi ni da co mo “qual quer pre pa- 
ro des ti na do a ge rar imu ni da de con tra uma do en ça, es- 
ti mu lan do a pro du ção de an ti cor pos”.

No pa pel, de sen vol ver um can di da to a va ci na pa re ce
uma coi sa sim ples, mas quan do se tra ta de co lo car is so
em prá ti ca é um pro ces so mui to mais com ple xo.

O de sen vol vi men to de va ci nas apre sen ta mui tos de- 
sa fi os pa ra tor ná-las se gu ras e efi ca zes, e es te ca so não é
ex ce ção. Por tan to, é im por tan te co nhe cer as li mi ta ções
e pro ble mas que po dem ser en con tra dos pa ra não in- 
cor rer em con fi an ça ex ces si va acer ca da efi cá cia e dos
pra zos de de sen vol vi men to.

Es tas são dez das mui tas ra zões pe las quais de ve mos
ser re a lis tas e não es pe rar pe lo sur gi men to de uma va ci- 
na mi la gro sa que nos li ber ta rá ime di a ta men te des ta
pan de mia.

O pro ces so nor mal de de sen vol vi men to de uma va ci- 
na ge ral men te va ria de 10 a 15 anos. Não se de ve es pe rar
que te nha mos uma va ci na per fei ta em me nos de um
ano e que ela nos per mi ta vol tar au to ma ti ca men te à vi- 
da que tí nha mos. Por exem plo, o en cur ta men to que es- 
ta mos ven do na fa se de pes qui sa pré-clí ni ca em que a
va ci na é es tu da da em cul tu ras de cé lu las e em ani mais é
al go in co mum e um re fle xo da ur gên cia de en con trar a
va ci na.

É fá cil di zer, mas é on de a mai o ria das can di da tas fa- 
lha. Uma va ci na po de ser mui to bem pro je ta da, se gu ra,
100% pro te to ra em es tu dos com ani mais e in du zir uma
for te res pos ta imu ne e o es tí mu lo de an ti cor pos neu tra- 
li zan tes, mas po de aca bar ofe re cen do um ní vel de pro- 
te ção mui to me nor do que o es pe ra do quan do tes ta da
em hu ma nos.

Em 1984, quan do o ví rus HIV foi iden ti fi ca do co mo
res pon sá vel pe la pan de mia da Aids, o se cre tá rio de saú- 
de e ser vi ços hu ma nos dos Es ta dos Uni dos de cla rou que
uma va ci na es ta ria dis po ní vel em dois anos. Ho je, 36
anos de pois, ain da não há uma va ci na con tra o ví rus. O
de sen vol vi men to de va ci nas nem sem pre com pen sa.
Em bo ra com pa rar o HIV com o no vo co ro na ví rus não
se ja o mais pre ci so por que eles são mui to di fe ren tes, há
mo men tos em que, não im por ta o quan to vo cê pes qui- 
se, não se con se gue en con trar uma ma nei ra de de sen- 
vol ver uma va ci na efi caz. Na ver da de, em bo ra exis tam
bo as va ci nas can di da tas com re sul ta dos pro mis so res
em ani mais, até o mo men to não há va ci na dis po ní vel
pa ra ne nhum dos ou tros co ro na ví rus que afe tam hu ma- 
nos. As ra zões são múl ti plas, des de a fal ta de in te res se
co mer ci al à ob ser va ção de efei tos ad ver sos nos di fe ren- 
tes es tu dos com as can di da tas. A boa no tí cia é que exis- 
tem va ci nas dis po ní veis con tra di fe ren tes co ro na ví rus
que in fec tam ani mais.

As va ci nas, co mo qual quer me di ca men to, po dem
pro vo car efei tos co la te rais. Um dos prin ci pais pro ble- 
mas en fren ta dos pe los in ves ti ga do res é a po ten ci a li za- 
ção de pen den te de an ti cor pos, mais co nhe ci da co mo
ADE. Tra ta-se de uma re a ção in de se ja da na qual a ge ra- 
ção de an ti cor pos fren te a um agen te in fec ci o so, a
exem plo do uso de uma va ci na, po de dar lu gar a sin to- 
mas mui to pi o res. Ou se ja, a do en ça aca ba po ten ci a li za- 
da em ca so de in fec ção pe lo ví rus. Os me ca nis mos da
ADE ain da são mui to pou co co nhe ci dos, e a boa no tí cia
é que são bas tan te in co muns. Es se efei to foi iden ti fi ca do
em can di da tas con tra o ví rus sin ci ci al res pi ra tó rio e o ví- 
rus da den gue. A má no tí cia é que tam bém foi des cri to
em ou tros co ro na ví rus, co mo o ví rus da pe ri to ni te in fec- 
ci o sa fe li na, e co ro na ví rus que in fec tam hu ma nos, co- 
mo os res pon sá veis pe la Sín dro me Res pi ra tó ria Agu da
Gra ve (Sars) e Sín dro me Res pi ra tó ria do Ori en te Mé dio
(Mers). Por tan to, a pos si bi li da de de ocor rên cia de ADE é
uma pre o cu pa ção re al e es tá sen do ava li a da ati va men te
em vá ri os es tá gi os de de sen vol vi men to das can di da tas
con tra a co vid-19. Prin ci pal men te na fa se 3, no qual par- 
ti ci pam de ze nas de mi lha res de vo lun tá ri os.

Um dos prin ci pais de sa fi os que en fren ta re mos ca so
se ob te nha uma va ci na efi caz con tra o co ro na ví rus se rá
a sua pro du ção em lar ga es ca la pa ra que che gue à mai or
par ce la pos sí vel da po pu la ção mun di al. Es ta mos fa lan- 
do em pro du zir bi lhões de do ses. Is so sem le var em con- 
ta que mui tas das va ci nas em es tu do de man dam du as
do ses por pes soa. Além dis so, ou tro pro ble ma adi ci o nal
se ria a pro du ção em mas sa de do ses sem afe tar a pro du- 
ção de ou tras va ci nas im por tan tes.

Va mos ima gi nar que uma va ci na efi caz con tra o Sars-
CoV-2 se ja de sen vol vi da e pro du zi da em lar ga es ca la. O
pró xi mo pro ble ma se ria sua en tre ga efi ci en te a bi lhões
de pes so as em to do o mun do. Não adi an ta ter va ci na se
ela não che ga ao usuá rio fi nal. Ob ter uma dis tri bui ção
glo bal efi ci en te apre sen ta de sa fi os lo gís ti cos sig ni fi ca ti- 
vos. As em pre sas fa bri can tes de va ci nas, go ver nos de di- 
fe ren tes paí ses e em pre sas de trans por te de vem tra ba- 

lhar jun tos e em en trar em acor do. Em ge ral, a mai o ria
das va ci nas de ve ser man ti da re fri ge ra da en tre 2°C e 8°C.
Por is so, um dos prin ci pais de sa fi os a se rem ven ci dos
se ria não que brar a ca deia de frio. Es se pro ble ma po de
ser agra va do, pois exis tem va ci nas can di da tas que re- 
que rem uma ca deia ul tra-fria com tem pe ra tu ras pró xi- 
mas a -70°C.

Du ran te me ses, anún ci os de pos sí veis rein fec ções
cir cu la ram em di fe ren tes par tes do mun do. Ho je é um
fa to que pes so as que já ti ve ram a do en ça po dem ser in- 
fec ta das no va men te. Is so é re la ti va men te co mum em
do en ças in fec ci o sas. Na ver da de, não há do en ça vi ral
res pi ra tó ria co nhe ci da em que não ocor ram rein fec- 
ções. Uma pos sí vel ex pli ca ção se ria que, co mo ocor re
com ou tros co ro na ví rus que in fec tam hu ma nos, a pre- 
sen ça de an ti cor pos de sa pa re ce gra du al men te ao lon go
de al guns me ses após a in fec ção. O prin ci pal pro ble ma
com as rein fec ções é que, ape sar do fa to de que as va ci- 
nas ge ral men te de sen vol vem uma res pos ta imu no ló gi- 
ca mais for te do que a in fec ção na tu ral, os re sul ta dos es- 
pe ra dos não se ri am os me lho res se já que se sa be de an- 
te mão que a imu ni da de na tu ral é de cur ta du ra ção. Em- 
bo ra o pa pel de sem pe nha do pe la res pos ta ce lu lar nas
va ci na ções e sua re le vân cia na pro te ção con tra in fec- 
ções ain da es te jam pa ra ser ana li sa dos e con fir ma dos,
tu do pa re ce in di car que se ria, mui to pro va vel men te, ne- 
ces sá rio se re va ci nar de vez em quan do.

Um de sa fio pa ra es ta va ci na é que os ido sos são mais
sus ce tí veis à in fec ção e apre sen tam um ris co par ti cu lar- 
men te al to con tra do en ças gra ves ou fa tais. Por tan to,
pro te ger adul tos com mais de 60 anos de ida de con tra a
co vid-19 é um dos ob je ti vos mais im por tan tes dos pes- 
qui sa do res. O prin ci pal pro ble ma é que, à me di da que
en ve lhe ce mos, nos so sis te ma imu no ló gi co se tor na me- 
nos efi ci en te, e as va ci nas fi cam me nos efi ca zes.

A mai o ria das va ci nas que usa mos en vol ve a in je ção
de um ví rus en fra que ci do e ina ti va do, ou sim ples men te
com po nen tes do ví rus que são pro du zi dos e pu ri fi ca dos
em la bo ra tó rio. No en tan to, mui tas das va ci nas can di- 
da tas que ago ra es tão sen do tes ta das em hu ma nos são
ba se a das em tec no lo gi as ge né ti cas re la ti va men te re- 
cen tes. São co nhe ci das co mo “va ci nas ge né ti cas”, que
po dem ser de DNA ou RNA. Nes se ca so, em vez de ino- 
cu lar ví rus in tei ros ou su bu ni da des do ví rus pa ra in du- 
zir uma res pos ta imu ne co mo fa zem as va ci nas tra di ci o- 
nais, a ideia é que nos so pró prio cor po pro du za a pro teí- 
na do ví rus. Pa ra fa zer is so, eles nos in je ta ri am di re ta- 
men te a par te do có di go ge né ti co vi ral que con tém as
ins tru ções pa ra fa zer a pro teí na-al vo. Fi nal men te, nos- 
sas cé lu las pro du zi ri am es sa pro teí na aler tan do o sis te- 
ma imu no ló gi co. As va ci nas ge né ti cas têm mui tas van- 
ta gens. Por exem plo, me nor cus to e ne ces si da de de uma
in fra es tru tu ra de pro du ção mui to me nor. O prin ci pal
pro ble ma é que até ago ra ne nhu ma va ci na des se ti po foi
co mer ci a li za da pa ra uso em hu ma nos, e por tan to sua
efi cá cia ain da não foi ve ri fi ca da.

Tu do pa re ce in di car que, no ca so de sur gir uma can- 
di da ta bem-su ce di da, as pri mei ras va ci nas de vem pro- 
te ger par ci al men te con tra a in fec ção, a imu ni da de te ria
vi da cur ta e não fun ci o na ria pa ra to das as pes so as. No
en tan to, é sem pre me lhor ter uma va ci na par ci al men te
efi caz do que ne nhu ma. Se ria mui to útil pro te ger par te
da po pu la ção e re du zir o au men to da ta xa de in fec ções.
Além dis so, ten do tan tas can di da tas di fe ren tes em de- 
sen vol vi men to, é pos sí vel que ob je ti vos di fe ren tes se- 
jam al can ça dos.

São Luís, sexta-feira, 9 de outubro de 2020
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Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

CONTRATO Nº 37/2020. REF. Processo Administrativo nº 71237/2020 -SEDUC. CONTRATANTE: O

ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 

03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu Secretário Adjunto de 

Administração, o Sr. DANIEL MELO SOARES PINHO DE CARVALHO; CPF: 958.646.523-34. 

CONTRATADA: RV FERREIRA ROCHA-ME., CNPJ: 25.345.598/0001-81. REPRESENTANTE: 

RITLEY VICENTE FEREIRA ROCHA; CPF: 012.926.432.69. Autorizamos a Vossa Senhoria a fornecer 

Bebedouro Elétrico, observada as especificações e demais condições constantes no Edital e Anexos do 

Pregão Eletrônico nº 145/2019-SEAD/SE, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e a sua 

proposta de compra - Processo nº 015.000.02503/2019-0. I-Do Objeto. Item – Especificações:

Da Despesa. Todas as despesas decorrentes do fornecimento do material para a SEDUC, objeto do 

presente Contrato, correrão à conta dos recursos consignados na dotação abaixo:

O valor total da contratação é de R$106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos reais).V- DA VIGÊNCIA. A

vigência deste contrato de fornecimento será a contar de sua assinatura até 31/12/2020, com eficácia 

após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, prorrogável na forma do art. 57, §1º. BASE 

LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Instrução Normativa SLTI/MPOG 

nº 1/2010 e suas alterações, Instrução Normativa nº 03/2018, Lei Complementar nº 123/2006, alterada 

pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/2015, aplicando, subsidiariamente, a Lei 

Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie. 

DATA DE ASSINATURA: 22 de setembro de 2020. FORO: Comarca de São Luís/MA.

FELIPE ARAGÃO COSTA

Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SAOFC/SEDUC

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RESENHA DE CONTRATO

Nº DE

ORDEM
PROGRAMA AÇÃO

SUBAÇÃO
FONTE NATUREZA

NOMECÓDIGO

01 0611 3255 0322

AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS PERMANENTES
310263771 44.90.52.42

Unid. R$ 106.800,0009 BEBEDOURO ELÉTRICO – 

DO TIPO 

REFRIGERADOR, COM 4

TORNEIRAS, PINTADO A 

PÓ ELETROSTÁTICO 

COM BASE

FOSFATIZADA, BRANCA,

CAPACIDADE DE 200L, 

COM FILTRO PARA ÁGUA 

E PIA DE ESCOAMENTO

VACCUMFORM

TOTAL ( cento e seis mil e oitocentos reais)                                                                   R$ 106.800,00

60 R$ 1.780,00

A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, torna público 
que realizará às 14h30, do dia 22 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 004/2020 - CSL/SEMA, do tipo Menor Preço Global, que tem por objeto, a contratação de empresa 
especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva com troca de peças e 
fornecimento de materiais de consumo e peças quando houver necessidade para os aparelhos de 
ar-condicionado tipo Split, instalados nos prédios Sede e Anexo e Laboratório localizado na APA 
do Itapiracó, bem como efetuar instalação e transferência de aparelhos. De acordo com as 
especificações descritas no Termo de Referência, referente ao Processo Administrativo n° 113325/2020. 
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), 07 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 004/2020 - CSL/SEMA

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

que realizará às 16h, do dia 22 de outubro de 2020, na sala de Reunião, localizada no prédio sede da 

SEMA na Av. dos Holandeses, n° 04, quadra 06, Edifício Manhattan, Calhau, nesta Capital, o Pregão de 

nº 002/2020 - CSL/SEMA, do tipo Menor Preço por item, que tem por objeto, a contratação de empresa 

especializada para Aquisição de Equipamentos de Combate a Incêndios Florestais para o Parque 

Estadual de Mirador – MA de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, referente 

ao Processo Administrativo n° 94543/2020. 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), 07 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

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - CSL/SEMA

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, tendo em vista 
o que consta do Processo n° 173086/2018-SINFRA, oriundo da Secretaria Adjunta de Gestão Civil – 
SEAGEC, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
a CONCORRÊNCIA Nº 006/2020-CSL/SINFRA, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU 
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE SÃO LUÍS, NO ESTADO DO MARANHÃO, com abertura 
anteriormente prevista para o dia 03 de novembro de 2020, às 8h30, FICA ADIADA PARA O DIA 16 DE 
NOVEMBRO DE 2020, ÀS 8H30, por motivo de alteração editalícia, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. O Edital do referido certame, após correção, estará à disposição dos 
interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no 
Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 
o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 
deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do referido Edital no endereço e nas condições supracitadas, 
em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da SINFRA. 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail: licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2020 
ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, tendo em vista 
o que consta do Processo n° 173283/2018-SINFRA, oriundo da Secretaria Adjunta de Gestão Civil – 
SEAGEC, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
a CONCORRÊNCIA Nº 007/2020-CSL/SINFRA, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU 
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE CHAPADINHA, NO ESTADO DO MARANHÃO, com abertura 
anteriormente prevista para o dia 03 de novembro de 2020, às 8h30, FICA ADIADA PARA O DIA 16 DE 
NOVEMBRO DE 2020, ÀS 8H30, por motivo de alteração editalícia, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. O Edital do referido certame, após correção, estará à disposição dos 
interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no 
Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 
o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 
deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do referido Edital no endereço e nas condições supracitadas, 
em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da SINFRA. 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail: licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2020
ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, tendo em vista 
o que consta do Processo n° 0184971/2018-SINFRA, oriundo da Secretaria Adjunta de Gestão Civil – 
SEAGEC, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
a CONCORRÊNCIA Nº 008/2020-CSL/SINFRA, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU 
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ, NO ESTADO DO MARANHÃO, com abertura 
anteriormente prevista para o dia 03 de novembro de 2020, às 14h30, FICA ADIADA PARA O DIA 16 DE 
NOVEMBRO DE 2020, ÀS 14H30, por motivo de alteração editalícia, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. O Edital do referido certame, após correção, estará à disposição dos 
interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no 
Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 
o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 
deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do referido Edital no endereço e nas condições supracitadas, 
em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da SINFRA. 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail: licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2020
ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, tendo em vista 
o que consta do Processo n° 187227/2018-SINFRA, oriundo da Secretaria Adjunta de Gestão Civil – 
SEAGEC, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
a CONCORRÊNCIA Nº 009/2020-CSL/SINFRA, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU 
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE COLINAS, NO ESTADO DO MARANHÃO, com abertura 
anteriormente prevista para o dia 03 de novembro de 2020, às 14h30, FICA ADIADA PARA O DIA 16 DE 
NOVEMBRO DE 2020, ÀS 14H30, por motivo de alteração editalícia, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. O Edital do referido certame, após correção, estará à disposição dos 
interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no 
Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 
o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 
deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do referido Edital no endereço e nas condições supracitadas, 
em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da SINFRA. 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail: licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2020
ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, tendo em vista 
o que consta do Processo n° 187061/2018-SINFRA, oriundo da Secretaria Adjunta de Gestão Civil – 
SEAGEC, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
a CONCORRÊNCIA Nº 010/2020-CSL/SINFRA, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU 
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE BACABAL, NO ESTADO DO MARANHÃO, com abertura 
anteriormente prevista para o dia 04 de novembro de 2020, às 8h30, FICA ADIADA PARA O DIA 17 DE 
NOVEMBRO DE 2020, ÀS 8H30, por motivo de alteração editalícia, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. O Edital do referido certame, após correção, estará à disposição dos 
interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no 
Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 
o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 
deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do referido Edital no endereço e nas condições supracitadas, 
em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da SINFRA. 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail: licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2020
ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, tendo em vista 
o que consta do Processo n° 0187152/2018-SINFRA, oriundo da Secretaria Adjunta de Gestão Civil – 
SEAGEC, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
a CONCORRÊNCIA Nº 011/2020-CSL/SINFRA, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU 
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE CARUTAPERA, NO ESTADO DO MARANHÃO, com abertura 
anteriormente prevista para o dia 04 de novembro de 2020, às 8h30, FICA ADIADA PARA O DIA 17 DE 
NOVEMBRO DE 2020, ÀS 8H30, por motivo de alteração editalícia, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. O Edital do referido certame, após correção, estará à disposição dos 
interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no 
Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 
o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 
deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do referido Edital no endereço e nas condições supracitadas, 
em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da SINFRA. 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail: licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2020
ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, tendo em vista 
o que consta do Processo n° 187332/2018-SINFRA, oriundo da Secretaria Adjunta de Gestão Civil – 
SEAGEC, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
a CONCORRÊNCIA Nº 012/2020-CSL/SINFRA, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU 
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE CAXIAS, NO ESTADO DO MARANHÃO, com abertura 
anteriormente prevista para o dia 04 de novembro de 2020, às 14h30, FICA ADIADA PARA O DIA 17 DE 
NOVEMBRO DE 2020, ÀS 14H30, por motivo de alteração editalícia, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. O Edital do referido certame, após correção, estará à disposição dos 
interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no 
Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 
o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 
deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do referido Edital no endereço e nas condições supracitadas, 
em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da SINFRA. 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail: licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2020
ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 10/2020
PROCESSO Nº 032/2020

A Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, por meio da sua Pregoeira e respectiva equipe de 
apoio, instituída pela Portaria nº 172/2019, torna público que realizará às 9h30min, horário local, do dia 
22 de outubro de 2020, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na no prédio da 
Câmara Municipal, situado na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Licitação na modalidade 
Pregão Presencial SRP nº 10/2020, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, compreen-
dendo: móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de informática, para o atendimento 
da demanda dos gabinetes dos vereadores e dos diversos departamentos e setores administrativos da 
Câmara Municipal de Balsas/MA, conforme especificações constantes no Edital e Anexos, a ser regida 
pelas normas deste Edital, pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e demais legislações 
pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente na 
forma de mídia. Qualquer informação poderá ser obtida pelos telefones (99) 3541-2086/3541-2377.  

Balsas-MA, 06 de outubro de  2020.
MAECILA BRITO DE SOUSA

Pregoeira.

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, tendo em vista 
o que consta do Processo n° 187420/2018-SINFRA, oriundo da Secretaria Adjunta de Gestão Civil – 
SEAGEC, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
a CONCORRÊNCIA Nº 013/2020-CSL/SINFRA, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU 
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE ITAPECURU-MIRIM, NO ESTADO DO MARANHÃO, com 
abertura anteriormente prevista para o dia 04 de novembro de 2020, às 14h30, FICA ADIADA PARA O 
DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 14H30, a ser realizada no seu Auditório, no Centro Administrativo 
do Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 
Calhau, nesta Capital, por motivo de alteração editalícia, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei 
nº 8.666/93. O Edital do referido certame, após correção, estará à disposição dos interessados no site 
http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão Setorial de Licitação – 
CSL/SINFRA, localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º 
andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante a apresentação 
de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem o Edital mediante 
“download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, deverão, 
obrigatoriamente, retirar os anexos do referido Edital no endereço e nas condições supracitadas, em 
virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da SINFRA. 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail: licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2020
ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, tendo em vista 
o que consta do Processo n° 187475/2018-SINFRA, oriundo da Secretaria Adjunta de Gestão Civil – 
SEAGEC, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
a CONCORRÊNCIA Nº 014/2020-CSL/SINFRA, que objetiva REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU 
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE AÇAILÂNDIA, NO ESTADO DO MARANHÃO, com abertura 
anteriormente prevista para o dia 05 de novembro de 2020, às 8h30, FICA ADIADA PARA O DIA 18 DE 
NOVEMBRO DE 2020, ÀS 8H30, por motivo de alteração editalícia, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. O Edital do referido certame, após correção, estará à disposição dos 
interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no 
Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 
o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 
deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do referido Edital no endereço e nas condições supracitadas, 
em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da SINFRA. 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail: licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2020
ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, tendo em vista 
o que consta do Processo n° 189194/2018-SINFRA, oriundo da Secretaria Adjunta de Gestão Civil- 
SEAGEC, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
a CONCORRÊNCIA Nº 015/2020-CSL/SINFRA, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU 
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS 
NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE PINHEIRO, NO ESTADO DO MARANHÃO, com abertura 
anteriormente prevista para o dia 05 de novembro de 2020, às 8h30, FICA ADIADA PARA O DIA 18 DE 
NOVEMBRO DE 2020, ÀS 8H30, por motivo de alteração editalícia, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. O Edital do referido certame, após correção, estará à disposição dos 
interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no 
Edifício Clodomir Millet - 1º andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente 
mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, CD, DVD ou outro). As empresas que adquirirem 
o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem interesse em participar desta licitação, 
deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do referido Edital no endereço e nas condições supracitadas, 
em virtude da existência de limite de carregamento de arquivos (UPLOAD) no site da SINFRA. 
Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail: licitacao.sinfra@gmail.com.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2020
ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM

Presidente da CSL/SINFRA, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020. A Prefeitura Municipal 
de Barra do Corda - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento 
de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Maior Oferta. 
OBJETO: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de pagamento da folha de 
salário dos servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados, inativos, aposentados e pensionis-
tas da Prefeitura de Barra do Corda e concessão de crédito consignado em folha de pagamento. BASE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores 
e as condições do Edital. A presente licitação fica adiada e a sessão de recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 16 de outubro de 2020. O Edital estará à disposição 
para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na 
aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, 
na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda – MA. 08 de Outubro de 2020. Sara Ferreira Costa 
Fleury Pregoeira.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal.  Lei de Criação n.º 031/58. CNPJ: 06.066.351/0001-81
Fone: (99) 3531-2411.  E-Mail: saaecarolina1@gmail.com
Rua Odolfo Medeiros, 1578-B, Centro, CEP: 65980-000
CAROLINA – MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020  -  SAAE

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA, com sede na Rua Odolfo Medeiros, n° 1578-B, 
Centro, Carolina – MA, através do Presidente de CPL, Delano da Silva Cunha, instituído pela portaria n° 
001/2020 de 02 de janeiro de 2020, torna público que, com base na Lei Federal n° 8.666/93 , na Lei 
Complementar nº 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 10:00 h (dez horas ) do dia 26 
de outubro de 2020, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivan-
do contratação de empresa especializada para construção da sede comercial do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto ( SAAE) do município de Carolina – MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 15:00 h, 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 
30,00 (trinta reais). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone: (99) 3531-2411.

Carolina – MA, 05 de outubro de 2020.
Delano da Silva Cunha

Presidente da CPL

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

Pregão Eletrônico nº 00031/2020 - UASG 120627 
Nº Processo: 67712014657202051. Objeto: Registro de preços visando a aquisição de 
implementos tipo roçadeira frontal, roçadeira traseira e carreta para micro trator marca 
TOYAMA modelo TDWT800E para a seção de Serviços Gerais do CLA. Total de Itens 
Licitados: 3. Edital: 09/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rod Ma 106 S/n - Km07, 
Zona Rural - Alcântara/MA ou https://www.gov.br/compras/edital/120627-5-00031-2020. 
Entrega das Propostas: a partir de 09/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. 
Abertura das Propostas: 22/10/2020 às 10h00 no site www.gov.br/compras. 

MARCIO TEIXEIRA AMARAL 
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA
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 São Luís, sexta-feira, 9 de outubro de 2020

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

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RESENHA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 38/2020. REF. Processo Administrativo nº 94703/2020 -SEDUC. CONTRATANTE: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CNPJ: 03.352.086/0001-00. REPRESENTANTE: neste ato representado por seu Secretário Adjunto de Administração, o Sr. 
DANIEL MELO SOARES PINHO DE CARVALHO; CPF: 958.646.523-34. CONTRATADA: PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 13.569.390/0001-67. REPRESENTANTE: ANTONIO FERNANDO MENDES DA SILVA JUNIOR; CPF: 401.510.774-87. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O presente contrato tem 
por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Acervo Bibliográfico, objetivando atender as Escolas de Tempo Integral – EDUCA MAIS, vinculadas a SEDUC/MA , conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência:

LIVRO AUTOR QTDE VALOR UNITÁRIO
VALOR UNITÁRIO 
COM DESCONTO 

DE 41,0024%

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO

CURSO DE INGLÊS BÁSICO I 
(Student’s Book -Workbook) 1A - 
Student’s Book + Workbook

Paul Seligson 400 R$153,00  R$       90,26  R$ 36.104,00 

CURSO DE INGLÊS BÁSICO I 
(Teacher’s Book 1)

Paul Seligson 10 R$185,00 R$     109,15 R$ 1.091,50

CURSO DE INGLÊS BÁSICO II 
(Student’s Book -Workbook) 1B - 
Student’s Book + Workbook

Paul Seligson 400 R$153,00  R$       90,26  R$ 36.104,00 

CURSO DE INGLÊS BÁSICO II 
(Teacher’s Book 1)

Paul Seligson 10 R$185,00 R$     109,15 R$ 1.091,50

CURSO DE INGLÊS BÁSICO III 
(Student’s Book -Workbook) 2A - 
Student’s Book + Workbook

Paul Seligson 400 R$153,00  R$       90,26  R$ 36.104,00 

CURSO DE INGLÊS BÁSICO III 
(Teacher’s Book 2)

Paul Seligson 10 R$185,00 R$     109,15 R$ 1.091,50

CURSO DE INGLÊS BÁSICO IV 
(Student’s Book -Workbook) 2B - 
Student’s Book + Workbook

Paul Seligson 400 R$153,00  R$       90,26  R$ 36.104,00 

CURSO DE INGLÊS BÁSICO IV 
(Teacher’s Book 2)

Paul Seligson 10 R$185,00 R$     109,15 R$ 1.091,50

CURSO DE INGLÊS INTER-
MEDIÁRIO I (Student’s Book 
-Workbook) 3A - Student’s Book 
+ Workbook

Paul Seligson 400 R$153,00  R$       90,26  R$ 36.104,00 

CURSO DE INGLÊS INTERME-
DIÁRIO I (Teacher’s Book 3)

Paul Seligson 10 R$185,00 R$     109,15 R$ 1.091,50

CURSO DE INGLÊS INTER-
MEDIÁRIO II (Student’s Book 
-Workbook) 3B - Student’s Book 
+ Workbook

Paul Seligson 400 R$153,00  R$       90,26  R$ 36.104,00 

CURSO DE INGLÊS INTERME-
DIÁRIO II (Teacher’s Book 3)

Paul Seligson 10 R$185,00 R$     109,15 R$ 1.091,50

CURSO DE INGLÊS AVANÇADO 
I (Student’s Book -Workbook) 
iDentities 1A - Student’s Book + 
Workbook

Paul Seligson, Luiz Otávio 
Barros

400 R$156,00  R$       92,03  R$ 36.812,00 

CURSO DE INGLÊS AVANÇADO 
I (Teacher’s Book - iDentities 1)

Paul Seligson, Luiz Otávio 
Barros

10 R$200,00 R$     118,00 R$ 1.180,00

CURSO DE INGLÊS AVANÇADO 
II (Student’s Book -Workbook) 
iDentities 1B - Student’s Book + 
Workbook

Paul Seligson, Luiz Otávio 
Barros

400 R$156,00  R$       92,03  R$ 36.812,00 

CURSO DE INGLÊS AVANÇADO 
II (Teacher’s Book - iDentities 1)

Paul Seligson, Luiz Otávio 
Barros

10 R$200,00 R$     118,00 R$ 1.180,00

CIÊNCIAS DA NATUREZA E 
SUAS TECNOLOGIAS - BIOLO-
GIA - FÍSICA - QUÍMICA

WALEWSKI, Alecksey; FER-
NANDES, Vilmar; MORAES, 
Adriano Rodrigues de; Marco 
Aurélio da Silva; VASCONCE-

LOS, Eliane Carvalho de

800  R$ 342,56  R$ 202,10  R$ 161.680,00 

MATEMÁTICA E SUAS TECNO-
LOGIAS -  MATEMÁTICA

MUCELIN, Carlos Alberto; QUA-
DROS, Luciana Espíndula de; 

LAGOS, Marcia Beraldo
800  R$ 201,31  R$ 118,76  R$ 95.008,00 

CIÊNCIAS HUMANAS E SO-
CIAIS APLICADAS - HISTÓRIA 
- GEOGRAFIA - SOCIOLOGIA 
- FILOSOFIA

MARACH, Caroline Baron; 
SANTOS, Dorival dos; ALVES, 
Ricardo Luiz Pedrosa; KELM, 

Caroline

800  R$ 320,64  R$ 189,16  R$ 151.328,00 

LINGUAGENS E SUAS TECNO-
LOGIAS - LÍNGUA PORTUGUE-
SA E LITERATURA - LÍNGUA 
INGLESA - ARTE

NASCIMENTO, Rubi Rachel; 
GERIN, Júlia; LOPES, Annelys 
R. O; BINI, Rosseana Mezza-
dri Dusi; SALES, Claudiane 
Camargo Tormes; TEUBER, 

Mauren

800  R$ 307,66  R$ 181,51  R$ 145.208,00 

CADEIA DE SUPRIMENTOS RODRIGUES, Miguel Antônio 40  R$ 149,04  R$ 87,93  R$ 3.517,20 

CONTABILIDADE BÁSICA ÁVILA, Carlos Alberto de 20  R$ 146,56  R$ 86,46  R$ 1.729,20 

CONTROLE E AUTOMAÇÃO OLIVEIRA, André Schneider de 20  R$ 142,83  R$ 84,26  R$ 1.685,20 

DESENHO TÉCNICO PEREIRA, Nicole de Castro 20  R$ 161,46  R$ 95,25  R$ 1.905,00 

ELETRÔNICA BÁSICA
FREITAS, Marcos Antônio Aran-
tes de; MENDONÇA, Roberlam 

Gonçalves de
20  R$ 274,48  R$ 161,93  R$ 3.238,60 

ESTATÍSTICA MUCELIN, Carlos Alberto 20  R$ 147,80  R$ 87,19  R$ 1.743,80 

ESTÉTICA E IMAGEM PES-
SOAL

JACOMINI, Liana da Silva 20  R$ 158,98  R$ 93,79  R$ 1.875,80 

ESTOQUES E ARMAZENAGEM MACHADO, Herus Orsano 20  R$ 120,47  R$ 71,07  R$ 1.421,40 

FUNDAMENTOS DE CONTRO-
LE DE QUALIDADE

CANTIERI, Alvaro Rogério; 
PEREZ, Elisa

20  R$ 171,40  R$ 101,12  R$ 2.022,40 

FUNDAMENTOS DE ECO-
NOMIA

FARIA, Luiz Henrique Lima 20  R$ 147,80  R$ 87,19  R$ 1.743,80 

FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA SILVA, Angelita Freitas da 20  R$ 142,83  R$ 84,26  R$ 1.685,20 

FUNDAMENTOS DE TURISMO MEDRONI, Diego Diniz 20  R$ 173,88  R$ 102,58  R$ 2.051,60 

FUNDAMENTOS DO TRANS-
PORTE

CASTRO, Fernanda Meneses 
de Miranda; REIS, Chelly Costa 

Souza dos; GOMES, Diogo 
Antonio Queiroz; REIS, Renata 

Ramos Vieira dos

20  R$ 172,64  R$ 101,85  R$ 2.037,00 

GESTÃO DE PESSOAS COSTA, Érico da Silva 20  R$ 142,83  R$ 84,26  R$ 1.685,20 

HABILIDADES BÁSICAS DE 
COZINHA

CASTRO NETO, Nelson de; 
LOPES, Thiago Henrique 20  R$ 183,82  R$ 108,44  R$ 2.168,80 

HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE 
ALIMENTOS

LOPES, Thiago Henrique; CAS-
TRO NETO, Nelson de; MAR-
COS, Emanoelle N. Fogaça; 
SCHEIDT, Mario Henrique

20  R$ 183,82  R$ 108,44  R$ 2.168,80 

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA
BARRIVIERA, Rodolfo; OLIVEI-

RA, Eder Diego de
20  R$ 167,67  R$ 98,92  R$ 1.978,40 

LEGISLAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
EMPRESARIAL

ALBANO, Cícero José; COLE-
TO, Aline Cristina

20  R$ 160,22  R$ 94,52  R$ 1.890,40 

LÓGICA E LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO

METZ, João Ariberto; BENEDU-
ZZI, Humberto Martins

20  R$ 186,30  R$ 109,91  R$ 2.198,20 

MATEMÁTICA FINANCEIRA BUIAR, Celso Luiz 20  R$ 158,98  R$ 93,79  R$ 1.875,80 

MÉTODOS E FERRAMENTAS 
DO MARKETING

ROSA, Marcos Paulo 20  R$ 177,61  R$ 104,78  R$ 2.095,60 

METROLOGIA SANTANA, Reinaldo Gomes 20  R$ 270,76  R$ 159,74  R$ 3.194,80 

PLANEJAMENTO E CONTROLE 
DE PRODUÇÃO

REBELO, Francisco Wellington 
Dourado

20  R$106,81  R$ 63,01  R$ 1.260,20 

REDES DE COMPUTADORES
OLSEN, Diogo Roberto; LAU-
REANO, Marcos Aurelio Pchek

20  R$ 145,31  R$ 85,72  R$ 1.714,40 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
LAUREANO, Marcos Aurelio 

Pchek
20  R$ 168,91  R$ 99,65  R$ 1.993,00 

SEGURANÇA DO TRABALHO
BARBOSA, Adriano Aurélio 

Ribeiro
80  R$ 157,73  R$ 93,05  R$ 7.444,00 

SISTEMAS DE CONTROLE
OLIVEIRA, André Schneider de; 

CANTIERI, Alvaro Rogério
20  R$ 158,98  R$ 93,79  R$ 1.875,80 

TÉCNICAS DE COMERCIALI-
ZAÇÃO

VALBUZA, José Cláudio 20  R$ 154,00  R$ 90,85  R$ 1.817,00 

ALMOXARIFE
SHIGUNOV NETO, Alexandre; 

GOMES, Renata Messias
20  R$ 91,91  R$ 54,22  R$ 1.084,40 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SILVA, Francisco Nataniel do 

Santos
20  R$ 119,23  R$ 70,34  R$ 1.406,80 

AUXILIAR DE PESSOAL LEAL, Divane Floreni Soares 20  R$ 126,68  R$ 74,73  R$ 1.494,60 

MONTADOR E REPARADOR DE 
COMPUTADORES

CABRAL, Luciano de Souza 20  R$ 126,68  R$ 74,73  R$ 1.494,60 

OPERADOR DE CAIXA
CLAUDINO, Tiago Bomfim; 

MAIA, Veronica Oliveira
20  R$ 108,05  R$ 63,74  R$ 1.274,80 

ORGANIZADOR DE EVENTOS SILVA, Wellington Cardoso 20  R$ 106,81  R$ 63,01  R$ 1.260,20 

VENDEDOR
RAMOS, Lusifátima Maria 

Gadêlha de Oliveira Réquia 20  R$ 93,15  R$ 54,95  R$ 1.099,00 

CAMELIAS EM MIM                                             ISIS VALVERDE 72  R$      29,90 R$ 17,64 R$ 1.270,08

O INCRÍVEL MUNDO DA SO-
PHIA VALVERDE                           

SOPHIA VALVERDE 72  R$      34,90 R$ 20,59 R$ 1.482,48

A MÁGICA DA ARRUMAÇÃO EM 
QUADRINHOS                            

MARIE KONDO 72  R$      29,90 R$ 17,64 R$ 1.270,08

CONVERSA SOBRE O TEMPO                                      
LUIS F. VERISSIMO E ZUENIR 

VENTURA
720  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 19.065,60

CARTA A MINHA FILHA                                         MAYA ANGELOU 720  R$      29,90 R$ 17,64 R$ 12.700,80

EU ESCOLHO SER FELIZ                                        SUSANA NASPOLINI 72  R$      29,90 R$ 17,64 R$ 1.270,08

A VIDA É UM JOGO                                            TANDE 720  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 16.948,80

EU, MINHA IRMÃ E SEU UNI-
VERSO                               

EILEEN GARVIN 720  R$      29,90 R$ 17,64 R$ 12.700,80

A CASA MINIMALISTA                                          JOSHUA BECKER 72  R$      34,90 R$ 20,59 R$ 1.482,48

O BEM AMADO DIAS, GOMES 72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

O PAGADOR DE PROMESSAS DIAS GOMES 72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

ODORICO NA CABEÇA GOMES, DIAS 72  R$      47,90 R$ 28,25 R$ 2.034,00

AS 6 DECISÕES MAIS IMPOR-
TANTES QUE VOCÊ VAI TO-
MAR NA VIDA

COVEY, SEAN 72  R$      79,90 R$ 47,13 R$ 3.393,36

1984 ORWELL, GEORGE 72  R$      59,90 R$ 34,15 R$ 2.458,80

A GAROTA DAS LARANJAS GARDEN , JOSTEIN 72  R$      42,90 R$ 25,30 R$ 1.821,60

A MULHER QUE ESCREVEU 
A BÍBLIA

SCLIAR, MOACIR 72  R$      32,90 R$ 19,41 R$ 1.397,52

ALBERT EINSTEIN BERNSTEIN, JEREMY 72  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 1.694,88

ALGUMA POESIA 
ANDRADE, CARLOS DRU-

MOND
72  R$      52,90 R$ 31,20 R$2.246,40

ANA TERRA VERÍSSIMO, ERICO 72  R$      37,90 R$ 22,36 R$ 1.609,92

ANTOLOGIA POÉTICA MORAES, VINICIUS 72  R$      34,90 R$ 20,59 R$ 1.482,48

ANTOLOGIA POÉTICA
ANDRADE, CARLOS DRU-

MOND
72  R$      64,90 R$ 38,28 R$ 2.756,16

AS MENINAS TELES, LYGIA FAGUNDES 72  R$      52,90 R$ 31,20 R$ 2.246,40

BRASIL, UMA BIOGRAFIA LILIA MORITZ 72  R$      74,90 R$ 44,18 R$ 3.180,96

CAPITÃES DE AREIA AMADO, JORGE 72  R$      52,90 R$ 31,20 R$ 2.246,40

CLARO ENIGMA
ANDRADE, CARLOS DRU-

MOND
72  R$      42,90 R$ 25,30 R$ 1.821,60

DOIS IRMÃOS HATOUM, MILTON 72  R$      62,90 R$ 37,10 R$ 2.671,20

GABRIELA CRAVO E CANELA AMADO, JORGE 72  R$      42,90 R$ 25,30 R$ 1.821,60

LIVRO DOS SONETOS MORAES, VINICIUS 72  R$      27,90 R$ 16,46 R$ 1.185,12

MALALA, A MENINA QUE QUE-
RIA IR PARA A ESCOLA 

CARRANCA, ADRINA 72  R$      34,90 R$ 20,59 R$ 1.482,48

MANSFIELD PARK AUSTEN, JANE 72  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 1.906,56

METAMORFOSE KAFKA, FRANZ 72  R$      32,90 R$ 19,41 R$ 1.397,52

NOVOS POEMAS MORAES, VINICIUS 72  R$      47,90 R$ 28,25 R$ 2.034,00

O AMOR DE SOLDADO AMADO, JORGE 72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

O FAZEDOR DE VELHOS LACERDA, RODRIGO 72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

O FIO DAS MISSANGAS MIA, COUTO 72  R$      49,90 R$ 26,48 R$ 1.906,56

O MUNDO DE SOFIA GARDEN,JOSTEIN 72  R$      62,90 R$ 37,10 R$ 2.671,20

O OUTRO PÉ DA SERIA COUTO,MIA 72  R$      62,90 R$ 37,10 R$ 2.671,20

O PROCESSO KAFKA, FRANZ 72  R$      57,90 R$ 34,15 R$ 2.458,80

PARA UMA MENINA COM UMA 
FLOR

MORAES, VINICIUS 72  R$      57,90 R$ 34,15 R$ 2.458,80

RAÍZES DO BRASIL
HOLANDA, SÉRGIO BUAR-

QUE DE
72  R$      52,90 R$ 31,20 R$ 2.246,40

REVOLUÇÃO DOS BICHOS ORWELL, GEORGE 72  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 1.694,88

ROSA DO POVO
ANDRADE, CARLOS DRU-

MOND
72  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 1.906,56

TENDA DOS MILAGRES AMADO, JORGE 72  R$      59,90 R$ 35,33 R$ 2.543,76

O LIVRO DA MÚSICA NESTROVSKI, ARTHUR 72  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 1.906,56

O LIVRO DO ATOR SOUSA, FLÁVIO DE 72  R$      47,90 R$ 28,25 R$ 2.034,00

O LIVRO DO GUITARRISTA BELOTTO, TONY 72  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 1.906,56

MAR MORTO AMADO, JORGE 72  R$      34,90 R$ 20,59 R$ 1.482,48

POESIA COMPLETA DE RICAR-
DO REIS 

PESSOA, FERNANDO 72  R$      34,90 R$ 20,59 R$ 1.482,48

A FORMAÇÃO DO LEITOR 
LITERÁRIO

COLOMER, TERESA 72  R$      59,00 R$ 34,80 R$ 2.505,60

CONTOS TRADICIONAIS DO 
BRASIL                               

LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 72  R$      59,00 R$ 34,80 R$ 2.505,60

HISTÓRIA DOS NOSSOS 
GESTOS                                  

LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 72  R$      55,00 R$ 32,44 R$ 2.335,68

MELHORES CONTOS DE 
RIBEIRO COUTO, OS                        

RIBEIRO COUTO 72  R$      45,00 R$ 26,54 R$ 1.910,88

MELHORES POEMAS DE 
HENRIQUETA LISBOA                        

HENRIQUETA LISBOA 72  R$      45,00 R$ 26,54 R$ 1.910,88

MENINO DO ENGENHO REGO, JOSÉ LINS DO 72  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 1.694,88

O CASAMENTO SUSPEITOSO SUASSUNA, ARIANO 72  R$      29,90 R$ 17,64 R$ 1.270,08

O MENINO DO DEDO VERDE DRUON, MAURICE 72  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 1.906,56

O QUINZE QUEIROZ, RAQUEL 72  R$      42,90 R$ 25,30 R$ 1.821,60

A QUEDA DE UM ANJO CAMILO CASTELO BRANCO 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

BROQUÉIS CRUZ E SOUSA 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

CLEPSIDRA CAMILO PESSANHA 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

CONTOS MACHADO DE ASSIS 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

ECONOMIA DA BORRACHA NA 
AMAZÔNIA

MAURO COELHO 720  R$      57,00 R$ 33,62 R$ 24.206,40

ENFIM A LIBERDADE: A DES-
COLONIZAÇÃO DA ÁFRICA

KARL HEINZ ARENZ 720  R$      57,00 R$ 33,62 R$ 24.206,40

ESAU E JACÓ MACHADO DE ASSIS 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

I-JUCA-PIRAMA E OUTROS 
POEMAS INDIANISTAS

GONÇALVES DIAS 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

ÍNDIOS NA AMAZÔNIA DO 
SÉCULO XIX

MÁRCIO COUTO HENRIQUE 720  R$      57,00 R$ 33,62 R$ 24.206,40

MARÍLIA DE DIRCEU TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

O CLIMA E O TEMPO NA 
AMAZÔNIA

JOSÉ EDILSON RODRIGUE 720  R$      57,00 R$ 33,62 R$ 24.206,40

O CORTIÇO ALUÍZIO DE AZEVEDO 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

O GUARDADOR DE REBA-
NHOS

FERNANDO PESSOA 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

O PRIMO BASÍLIO EÇA DE QUEIROZ 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

OS DOZE DE INGLATERRA (OS 
LUSÍADAS, CANTO VI)

LUIS DE CAMÕES 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

OS ESCRAVOS CASTRO ALVES 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

POESIA MEDIEVAL VARIOS AUTORES 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

POLÍTICA INDIGENISTA MARCEL ROLIM 720  R$      57,00 R$ 33,62 R$ 24.206,40

POVOS INDÍGENAS NA AMA-
ZÔNIA

JANE FELIPE BELTRÃO 720  R$      57,00 R$ 33,62 R$ 24.206,40

PRANTO DE MARIA PARDA GIL VICENTE 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

QUINZE CRÔNICAS OLAVO BILAC 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

SONETOS BOCAGE 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

SONETOS LUIS VAZ DE CAMÕES 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

TRÊS CONTOS EÇA DE QUEIROZ 720  R$      42,00 R$ 24,77 R$ 17.834,40

A ESCRAVIDÃO NO BRASIL JOEL RUFINO DOS SANTOS 72  R$      79,00 R$ 46,60 R$ 3.355,20

A MALA DE HANA – UMA HIS-
TÓRIA REAL

KAREN LEVINE 72  R$      62,00 R$ 36,57 R$ 2.633,04

AMOR POR ANEXINS & A 
CAPITAL FEDERAL

ARTUR AZEVEDO 72  R$      35,00 R$ 20,64 R$ 1.486,08

ERAM OS DEUSES ASTRO-
NAUTAS?

ERICH VON DÄNIKEN 72  R$      71,00 R$ 41,88 R$ 3.015,36

INOCÊNCIA TUNAY, VISCONDE DE 72  R$      35,00 R$ 20,64 R$ 1.486,08

LIVRO AUTOR QTDE VALOR UNITÁRIO
VALOR UNITÁRIO 
COM DESCONTO 

DE 41,0024%

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO
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IRACEMA JOSÉ DE ALENCAR 72  R$      35,00 R$ 20,64 R$ 1.486,08

O CORTIÇO ALUÍSIO  AZEVEDO 72  R$      38,00 R$ 22,41 R$ 1.613,52

O PRIMO BASÍLIO EÇA DE QUEIRÓS 72  R$      38,00 R$ 22,41 R$ 1.613,52

O TRISTE FIM DO POLICARPO 
QUARESMA

LIMA BARRETO 72  R$      45,00 R$ 26,54 R$ 1.910,88

OS ANJOS CONTAM HISTÓ-
RIAS

LUIZ ANTONIO AGUIAR 72  R$      52,00 R$ 30,67 R$ 2.208,24

OS MENINOS MORENOS ZIRALDO 72  R$      59,00 R$ 34,80 R$ 2.505,60

SENHORA JOSÉ DE ALENCAR 72  R$      38,00 R$ 22,41 R$ 1.613,52

TIL JOSÉ DE ALENCAR 72  R$      38,00 R$ 22,41 R$ 1.613,52

TROPEIROS – VIAJANTES E 
AVENTUREIROS

CÂNDIDA VILARES E VERA 
VILHENA

72  R$      52,00 R$ 30,67 R$ 2.208,24

A LENDA DO REI SEBASTIÃO E 
O TOURO ENCANTADO

MARQUES, WILSON 720  R$      37,00 R$ 21,82 R$ 15.710,40

A OVELHA NEGRA BERNARDO AIBÊ 72  R$      36,00 R$ 21,23 R$ 1.528,56

ABELHINHA FOLGADA, A HORACIO QUIROGA 720  R$      42,50 R$ 25,07 R$ 18.050,40

ANA PEDRO MIGUEL JORGE 72  R$      33,00 R$ 19,46 R$ 1.401,12

BARAFUNDA KORNEY CHUKOVSKI 72  R$      43,00 R$ 25,36 R$ 1.825,92

DIÁRIO DE UM APAIXONA-
DO - SINTOMAS DE UM BEM 
INCURÁVEL

FABRÍCIO CARPINEJAR 72  R$      49,00 R$ 28,90 R$ 2.080,80

ENTERRO PREMATURO, O EDGAR ALLAN POE 72  R$      34,00 R$ 20,05 R$ 1.443,60

FOGÃOZINHO - CULINÁRIA 
INFANTIL EM HISTÓRIAS PARA 
AS CRIANÇAS APRENDEREM 
A COZINHAR SEM USAR FACA 
E FOGO

FREI BETTO 72  R$      38,00 R$ 22,41 R$ 1.613,52

FORROBODO NO FORRO ELIAS JOSE 720  R$      41,50 R$ 24,48 R$ 17.625,60

HISTORINHAS MARUPIARAS ELIAS YAGUAKAG 720  R$      40,00 R$ 23,59 R$ 16.984,80

IRA DO CURUPIRA, A JOSE ARRABAL 720  R$      35,00 R$ 20,64 R$ 14.860,80

JOSÉ JOÃO RIMADOR SAN-
GUEBÃO

PEDRO VICENTE 72  R$      37,00 R$ 21,82 R$ 1.571,04

LAMPIÃO NO CÉU ELIANA CARNEIRO 72  R$      32,00 R$ 18,87 R$ 1.358,64

MÁGICO, O REI E O FUTURO 
DO REI, O

MICHELE IACOCCA 720  R$      35,00 R$ 20,64 R$ 14.860,80

O ESPELHO DE MACHADO DE 
ASSIS EM HQ

MACHADO DE ASSIS 72  R$      42,50 R$ 25,07 R$ 1.805,04

O MISTÉRIO DA PEDRA QUE 
ANDOU

MILTON CELIO DE OLIVEIRA 
FILHO

72  R$      43,00 R$ 25,36 R$ 1.825,92

O MISTÉRIO DA PEGADA 
VERMELHA

LUIZ ANTONIO AGUIAR 72  R$      43,00 R$ 25,36 R$ 1.825,92

PALMAS PARA JOAO CRIS-
TIANO

ANA MARIA MACHADO 72  R$      38,00 R$ 22,41 R$ 1.613,52

PISCA-TUDO JOSE CLEMENTE POZENATO 72  R$      33,00 R$ 19,46 R$ 1.401,12

TESOURO DE D. JOSÉ E 
OUTROS CONTOS

JOSUÉ MONTELLO 72  R$      40,00 R$ 23,59 R$ 1.698,48

TRACA QUE TRACA TRACA HILDEBRANDO PONTES 72  R$      36,00 R$ 21,23 R$ 1.528,56

VELHINHO QUE VIROU CRIAN-
ÇA, O

ANTONIO HOHLFELDT 720  R$      43,00 R$ 25,36 R$ 18.259,20

ZOONARIO ANTONIO BARRETO 720  R$      35,00 R$ 20,64 R$ 14.860,80

“NÓS” DO BRASIL ROSIANE RODRIGUES 72  R$      61,00 R$ 35,98 R$ 2.590,56

A AMIZADE ETERNA - E OU-
TRAS VOZES DA ÁFRICA

ILAN BRENMAN 72  R$      58,00 R$ 34,21 R$ 2.463,12

A DROGA DA AMIZADE - SÉRIE 
OS KARAS

PEDRO BANDEIRA 72  R$      60,00 R$ 35,39 R$ 2.548,08

A ESCRAVIDÃO NO BRASIL 
- RELAÇÕES SOCIAIS, ACOR-
DOS E CONFLITOS

DOUGLAS COLE LIBBY, 
EDUARDO FRANÇA PAIVA

72  R$      53,00 R$ 31,26 R$ 2.250,72

A PRAÇA É DO POVO 
POLÍTICA E CIDADANIA

MARIA LÚCIA DE ARRUDA 
ARANHA

72  R$      50,00 R$ 29,49 R$ 2.123,28

A VOLTA AO MUNDO EM 80 
DIAS

WALCYR CARRASCO,  JÚLIO 
VERNE,  MARISA LAJOLO

72  R$      64,00 R$ 37,75 R$ 2.718,00

AMOR, PAIXÃO, AMIZADE 
-RELAÇÕES AFETIVAS NA 
ADOLESCÊNCIA

MARIA HELENA PIRES 
MARTINS,  MARIA LÚCIA DE 

ARRUDA ARANHA
72  R$      50,00 R$ 29,49 R$ 2.123,28

ANTOLOGIA DE POESIA - POE-
SIA ROMÂNTICA BRASILEIRA

GONÇALVES DIAS,  MARISA 
LAJOLO

72  R$      53,00 R$ 31,26 R$ 2.250,72

MEU PAI É O CARA CÉSAR OBEID 72  R$      56,00 R$ 33,03 R$ 2.378,16

AQUECIMENTO GLOBAL NÃO 
DÁ RIMA COM LEGAL

CÉSAR OBEID 72  R$      54,00 R$ 31,85 R$ 2.293,20

AVENTURAS NA AMAZÔNIA - 
UMA BRILHANTE AVENTURA 
BIOLÓGICA!

DAN GREEN 72  R$      50,00 R$ 29,49 R$ 2.123,28

BULLYING E CYBERBULLYING 
O QUE FAZEMOS COM O QUE 
FAZEM CONOSCO?

MARIA TEREZA MALDONADO 72  R$      56,00 R$ 33,03 R$ 2.378,16

CASTELO DE AREIA MENALTON BRAFF 72  R$      57,00 R$ 33,62 R$ 2.420,64

CONTOS ENCANTADOS DA 
AMÉRICA LATINA

CELINA BODENMÜLLER,  
FABIANA PRANDO

72  R$      55,00 R$ 32,44 R$ 2.335,68

CORDEL ÁFRICA CÉZAR OBEID 72  R$      54,00 R$ 31,85 R$ 2.293,20

CULTURA DA TERRA RICARDO AZEVEDO 72  R$      58,00 R$ 34,21 R$ 2.463,12

DA COR DA ESPERANÇA MÁRCIA ABREU 72  R$      60,00 R$ 35,39 R$ 2.548,08

DIÁLOGOS DE SAMIRA 
POR DENTRO DA GUERRA 
SÍRIA

MARCIA CAMARGOS,  CARLA 
CARUSO

72  R$      59,00 R$ 34,80 R$ 2.505,60

E NO FIM... TUDO RECOMEÇA 
DE OUTRO JEITO

SILVANA TAVANO 72  R$      57,00 R$ 33,62 R$ 2.420,64

É POSSÍVEL EXPLORAR E 
PRESERVAR A AMAZÔNIA?

RICARDO DREGUER,  ELIETE 
TOLEDO

72  R$      51,00 R$ 30,08 R$ 2.165,76

ÉDIPO REI DIDIER LAMAISON 72  R$      53,00 R$ 31,26 R$ 2.250,72

ESCRAVIDÃO AINDA EXISTE?

EDIMAR ARAUJO SILVA,  SAN-
DRA ANGÉLICA GONÇALVES,  

JOSÉ WAGNER DE MELO 
COSTA SOUSA

72  R$      54,00 R$ 31,85 R$ 2.293,20

ÉTICA GLOBALIZADA & 
SOCIEDADE DE CONSUMO

JÚLIO JOSÉ CHIAVENATO 72  R$      56,00 R$ 33,03 R$ 2.378,16

EU E OS OUTROS - AS RE-
GRAS DA CONVIVÊNCIA

MARIA HELENA PIRES MAR-
TINS

72  R$      51,00 R$ 30,08 R$ 2.165,76

HISTÓRIAS DE DAR ÁGUA NA 
BOCA - LEMBRANÇAS GAS-
TRONÔMICAS, HISTÓRIAS E 
RECEITAS

ROSANE PAMPLONA 72  R$      58,00 R$ 34,21 R$ 2.463,12

HISTÓRIAS DO ENCANTADO MIRIAM PORTELA 72  R$      54,00 R$ 31,85 R$ 2.293,20

MEMORIAS PÓSTUMAS DE 
BRÁS CUBAS 

ASSIS, MACHADO DE 72  R$      35,00 R$ 20,64 R$ 1.486,08

MINHAS RIMAS DE CORDEL OBEID, CÉSAR 72  R$      53,00 R$ 31,26 R$ 2.250,72

TRÊS HISTÓRIAS PANTANEI-
RAS

FÁBIO SOMBRA 72  R$      57,00 R$ 33,62 R$ 2.420,64

UM GRITO DE LIBERDADE - A 
SAGA DE ZUMBI DOS PAL-
MARES

ÁLVARO CARDOSO GOMES,  
RAFAEL LOPES DE SOUSA

72  R$      57,00 R$ 33,62 R$ 2.420,64

UMA AVENTURA AO REDOR 
DO SOL

SAMUEL MURGEL BRANCO,  
MAYA REYES-RICON (ROTEI-
RO),  LUIZ EDUARDO RICON 

(ROTEIRO)

72  R$      55,00 R$ 32,44 R$ 2.335,68

UMA HISTÓRIA DA CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA

WALTER FRAGA,  WLAMYRA 
R. DE ALBUQUERQUE

72  R$      58,00 R$ 34,21 R$ 2.463,12

VIDA DE DROGA WALCYR CARRASCO 72  R$      63,00 R$ 37,16 R$ 2.675,52

BRASILEIROS                                                 
JOSÉ ROBERTO DE CASTRO 

NEVES (ORG.)
720  R$      69,90 R$ 41,23 R$ 29.685,60

SOBRE A FÉ E A CIÊNCIA                                      720  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 21.189,60

A FARSA DA BOA PREGUIÇA                                     72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

ALADIM E A LÂMPADA MARA-
VILHOSA                              

CARLOS HEITOR CONY 720  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 16.948,80

O CARNAVAL DOS BICHOS 
ALOPRADOS                             

JANUÁRIA CRISTINA ALVES 720  R$      49,40 R$ 29,14 R$ 20.980,80

ROBERTO MARINHO                                             LEONENCIO NOSSA 72  R$      89,90 R$ 53,03 R$ 3.818,16

O LIVRO DE OURO CONTOS 
DE FADA                             

720  R$      69,90 R$ 41,23 R$ 29.685,60

A PEQUENA PRINCESA                                          FRANCES H BURNETT 720  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 16.948,80

POLIANA MOÇA - EDIÇÃO 
ESPECIAL                              

ELEANOR H. PORTER 720  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 21.189,60

COMO SE TORNAR UM LÍDER                                     PLUTARCO 72  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 1.694,88

CAIO FERNANDO ABREU DE  
A  A Z                              

CAIO FERNANDO ABREU 720  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 19.065,60

COMO MANTER A CALMA                                         SÊNECA 72  R$      29,90 R$ 17,64 R$ 1.270,08

O SANTO E A PORCA                                           ARIANO SUASSUNA 720  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 19.065,60

O CAVALINHO AZUL                                            MARIA CLARA MACHADO 720  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 19.065,60

ROMANCE DA PEDRA DO 
REINO                                   

ARIANO SUASSUNA 720  R$      89,90 R$ 53,03 R$ 38.181,60

HERÓI E A FEITICEIRA, O                                     LIA NEIVA 720  R$      49,40 R$ 29,14 R$ 20.980,80

O MUNDO POS PANDEMIA                                        72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

ANTOLOGIA POÉTICA GRE-
GÓRIO NE                               

WALMIR AYALA 720  R$      37,90 R$ 22,36 R$ 16.099,20

AS CONCHAMBRANÇAS DE 
QUADERNA                               

ARIANO SUASSUNA 720  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 16.948,80

O FILHO DO HOMEM                                            FRANÇOIS MAURIAC 720  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 21.189,60

O PEQUENO PRÍNCIPE PRETO                                    RODRIGO FRANÇA 720  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 16.948,80

KIKI E JAX                                                  MARIE KONDO 720  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 16.948,80

BELA E A FERA,A                                             JOSÉ ROBERTO DE CASTRO 720  R$      64,90 R$ 38,28 R$ 27.561,60

JOSÉ                                                        RUBEM FONSECA 720  R$      37,90 R$ 22,36 R$ 16.099,20

PILATOS                                                     CARLOS HEITOR CONY 720  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 16.948,80

MENINA DE CÁ,A                                              CARLOS SILVA NASCIMENTO 720  R$      43,90 R$ 25,89 R$ 18.640,80

O PEQUENO PRÍNCIPE - EDU-
CAÇÃO                               

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 720  R$      24,90 R$ 14,69 R$ 10.576,80

CIDADE                                                      NELSON RODRIGUES 720  R$      37,90 R$ 22,36 R$ 16.099,20

BELA E A FERA,A                                             RUI DE OLIVEIRA 720  R$      49,40 R$ 29,14 R$ 20.980,80

AMAR, VERBO INTRANSITIVO                                    MARIO DE ANDRADE 720  R$      34,90 R$ 20,59 R$ 14.824,80

CORTIÇO, O                                                  AZEVEDO, ALUÍSIO 720  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 16.948,80

O QUE OS GRANDES LIVROS 
ENSINAM                              

JOSÉ ROBERTO DE CASTRO 
NEVES

720  R$      64,90 R$ 38,28 R$ 27.561,60

APSOP                                                       BIA BEDRAN 720  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 19.065,60

A CORRESPONDÊNCIA DE 
FRA-CPT                                

EÇA DE QUEIRÓS 72  R$      19,90 R$ 11,74 R$ 845,28

UM HOMEM BOM É DIFÍCIL 
DE ENCO                              

FLANNERY O’CONNOR 720  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 21.189,60

H.P. LOVECRAFT: CONTRA O 
MUNDO                            

MICHEL HOUELLEBECQ 720  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 19.065,60

NELSON RODRIGUES NA TV                                      NELSON RODRIGUES 720  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 21.189,60

EXPLICANDO A LIT. NO BRASIL                                 
AGUIAR PATRIOTA,MARGA-

RIDA
720  R$      89,90 R$ 53,03 R$ 38.181,60

A ILHA DOS AMORES                                           SONIA RODRIGUES 720  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 21.189,60

MEMÓRIAS DE ADRIANO_CO                                      MARGUERITE YOURCENAR 72  R$      69,90 R$ 41,23 R$ 2.968,56

O PRIMO BASÍLIO- CPT                                        EÇA DE QUEIRÓS 720  R$      19,90 R$ 11,74 R$ 8.452,80

SUBÚRBIOS DA GALÁXIA                                        CARNEIRO, GERALDO 720  R$      32,90 R$ 19,41 R$ 13.975,20

NOITES BRANCAS- CPT                                         FIÓDOR DOSTOIÉVSKI 720  R$      14,90 R$ 8,79 R$ 6.328,80

MORRENDO DE RIR                                             LUCIANA SAVAGET 720  R$      43,90 R$ 25,89 R$ 18.640,80

A INGÊNUA LIBERTINA_CO                                      COLETTE 720  R$      53,90 R$ 35,33 R$ 25.437,60

24 HORAS NA VIDA DE UMA 
MULHER                              

STEFAN ZWEIG 720  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 21.189,60

A MÃE                                                       MÁXIMO GÓRKI 720  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 21.189,60

O PRÍNCIPE_CO                                               NICOLAU MAQUIAVEL 720  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 16.948,80

O QUE É ARTE?                                               LEON TOLSTÓI 720  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 16.948,80

A PENA E A LEI                                              ARIANO SUASSUNA 72  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 1.906,56

FILHA DO ESCRITOR, A - NOVA 
ED                              

GUSTAVO BERNARDO 72  R$      43,90 R$ 25,89 R$ 1.864,08

GRANDES HOMENS DO MEU 
TEMPO_CO                              

WINSTON S. CHURCHILL 72  R$      69,90 R$ 41,23 R$ 2.968,56

PULGA E A DANINHA- NOVA ED                                  
IVAN ZIGG E MARCELO 

ARAÚJO
72  R$      43,90 R$ 25,89 R$ 1.864,08

MITOS GREGOS                                                SONIA RODRIGUES 72  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 1.694,88

OS MANDARINS_CO                                             SIMONE DE BEAUVOIR 72  R$      69,90 R$ 41,23 R$ 2.968,56

A OUTRA PERNA DO SACI                                       ANGELO MACHADO 72  R$      43,90 R$ 25,89 R$ 1.864,08

O PAGADOR DE PROMESSAS                                      GOMES,DIAS 72  R$      27,90 R$ 16,46 R$ 1.185,12

EM ALGUM LUGAR DO PA-
RAÍSO

VERÍSSIMO, LUÍS FERNANDO 72  R$      52,90 R$ 31,20 R$ 2.246,40

O PODER DO HÁBITO DUHIGG, CHARLES 72  R$      64,90 R$ 38,28 R$ 2.756,16

1968 - O ANO QUE NÃO TER-
MINOU

VENTURA, ZUENIR 72  R$      62,90 R$ 37,10 R$ 2.671,20

MINDSET DWEK, CAROL S. 72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

CEM ANOS DE SOLIDÃO MARQUES, GABRIEL GARCIA 72  R$      59,90 R$ 35,33 R$ 2.543,76

DO AMOR E OUTROS DEMÔ-
NIOS

MARQUES, GABRIEL GARCIA 72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

O GRANDE GASTBY
FITZGERALD, FRANCES 

SCOTT
72  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 1.906,56

RELATOS DE UM NÁUFRAGO MARQUES, GABRIEL GARCIA 72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

CRÔNICAS DE UMA MORTE 
ANUNCIADA

MARQUES, GABRIEL GARCIA 72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

VIDAS SECAS RAMOS, GRACILIANO 72  R$      47,90 R$ 28,25 R$ 2.034,00

WIL, WIL UM NOME UM DES-
TINO 

GREEN,JOHN 72  R$      49,90 R$ 29,43 R$ 2.118,96

A DESCOBERTA DO MUNDO LISPECTOR, CLARICE 72  R$      59,90 R$ 35,33 R$ 2.543,76

A HORA DA ESTRELA LISPECTOR, CLARICE 72  R$      19,90 R$ 11,74 R$ 845,28

APRENDENDO A VIVER LISPECTOR, CLARICE 72  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 1.694,88

CLARICE NA CABECEIRA - 
ROMANCES

LISPECTOR, CLARICE 72  R$      35,00 R$ 20,64 R$ 1.486,08

COMO UM ROMANCE DANIEL PENNAC 72  R$      25,50 R$ 15,04 R$ 1.082,88

FALA SÉRIO, IRMÃO REBOUÇAS, TALITA 72  R$      31,90 R$ 18,82 R$ 1.355,04

FALA SÉRIO, PAI REBOUÇAS, TALITA 72  R$      31,90 R$ 18,82 R$ 1.355,04

FALA SÉRIO,MÃE! (EDIÇÃO 
AMPLIADA)

REBOUÇAS, TALITA 72  R$      34,90 R$ 20,59 R$ 1.482,48

HARRY POTTER E A CÂMARA 
SECRETA 2

ROWLING, J.K. 72  R$      38,90 R$ 22,95 R$ 1.652,40

HARRY POTTER E AS RELÍ-
QUIAS DA MORTE 7

ROWLING, J.K. 72  R$      59,90 R$ 35,33 R$ 2.543,76

HARRY POTTER E O CÁLICE 
DE FOGO 4

ROWLING, J.K. 72  R$      59,90 R$ 35,33 R$ 2.543,76

HARRY POTTER E O ENIGMA 
DO PRÍNCIPE 6

ROWLING, J.K. 72  R$      54,90 R$ 32,38 R$ 2.331,36

HARRY POTTER E O PROSIO-
NEIRO DE ASKABAN 3

ROWLING, J.K. 72  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 1.906,56

HARRY POTTER E A PEDRA 
FILOSOFAL 1

ROWLING, J.K. 72  R$      38,90 R$ 22,95 R$ 1.652,40

HARRY POTTER E A ORDEM 
DA FÊNIX 5

ROWLING, J.K. 72  R$      66,90 R$ 39,46 R$ 2.841,12

LAÇOS DE FAMÍLIA (EDIÇÃO 
COMEMORATIVA)

LISPECTOR, CLARICE 72  R$      34,90 R$ 20,59 R$ 1.482,48

PARA NÃO ESQUECER(EDI-
ÇÃO COMEMORATIVA)

LISPECTOR, CLARICE 72  R$      34,90 R$ 20,59 R$ 1.482,48

ISAC NEWTON E SUA MAÇÃ POSKIT,KJARTAN 72  R$      42,90 R$ 25,30 R$ 1.821,60

O DIA DO CURINGA GARDEN, JOSTEIN 72  R$      62,90 R$ 37,10 R$ 2.671,20

O MENINO DO PIJAMA LIS-
TRADO 

BOYNE,JOHN 72  R$      44,90 R$ 26,48 R$ 1.906,56

OS MISERÁVEIS
HUGO, VICTOR - ADAPTAÇÃO 

WALCYR CARRASCO
72  R$      39,90 R$ 23,54 R$ 1.694,88

TOTAL 75084 R$ 2.748.969,76

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL
3.1. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 2.748.969,76 (dois milhões setecentos e quarenta e oito mil novecentos e sessenta e nove reais 
e setenta e seis centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, conforme Nota de Empenho nº 
2020NE007794:

Nº DE ORDEM PROGRAMA AÇÃO
SUBAÇÃO

FONTE NATUREZA
CÓDIGO NOME

01 0611 3255 322
 Aquisição de Livros Jornais e 

Revistas – Livros Didáticos 
310263771 44.90.52.18

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA - 5.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 12 (doze) me-
ses, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Estado. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 
7.746/2012, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 9.488/2018, Decreto Estadual nº 31.553/2016, Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 28 de setembro de 2020. FORO: 
Comarca de São Luís/MA.

FELIPE ARAGÃO COSTA
Secretário Adjunto de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SAOFC/SEDUC

LIVRO AUTOR QTDE VALOR UNITÁRIO
VALOR UNITÁRIO 
COM DESCONTO 

DE 41,0024%

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO

LIVRO AUTOR QTDE VALOR UNITÁRIO
VALOR UNITÁRIO 
COM DESCONTO 

DE 41,0024%

VALOR TOTAL 
COM DESCONTO
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 São Luís, sexta-feira, 9 de outubro de 2020

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2020

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 
65.720-000, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 
07/2020, do tipo Menor Preço, no dia 26/10/2020, às 08h30min horas, horário local, objetivando a 
Contratação de empresa para construção de sistema simplificado de abastecimento de água no 
Bairro Turuca – Igarapé Grande - MA, conforme especificações contidas no Termo de Referência/Proje-
to Básico, anexo I do edital.O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, sito à rua São Francisco, s/nº, Centro, de 
segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 13:00 horas, onde poderão ser consultados  ou 
obtido gratuitamente por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela internet, através do 
nosso endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br ou cópia impressa, mediante o 
recolhimento da importância de R$ 20 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM -  Documento de 
Arrecadação Municipal, referentes aos custos da reprodução.

Igarapé Grande (MA), 08/10/2020.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES

Relator

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ 06.933.543/0001-48
Av. Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro, 
CEP: 65.728-000 - Lima Campos – Maranhão
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

A Câmara Municipal de Lima Campos - MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar no dia 23 de outubro de 2020, às 09:00hs (nove horas), horário de Brasília, 
no sistema comprasnet, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2020, do tipo menor preço, 
objetivando a aquisição de um veículos 0 (zero) km, de interesse da Câmara Municipal de Lima Campos-MA. 
O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (http://cmlima-
campos.ma.gov.br), e no site www.comprasgovernamentais.gov.br onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1138. 

Lima Campos – MA, 07 de outubro de 2020.
Jaime Silva de Andrade
Presidente da Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 (PA-2605/2020)
Objeto: Constituição de REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento, eventual e futuro, do 

serviço de uso de software (Software as a Service – SaaS)  Power BI Pro de Business 

Intelligence (BI), de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de 

Referência (Anexo I), parte integrante deste Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de 

abertura: 23 de outubro de 2020, às 09:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  O edital é gratuito e está à disposição dos 

interessados para consulta e retirada nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br 
e www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001- 3º 

andar - Areinha – São Luís/MA- Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98) 

2109-9378/9379/9421/98424-6218 das 08 às 17 horas. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020. A Prefeitura Municipal de Palmeirân-
dia/ 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 
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para realizar os serviços de 
exames laboratoriais para satisfazer as necessidades do Município de Palmeirândia - MA. ABERTURA: 
23 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 documen-
to de Arrecadação Municipal (DAM), Praça Santo Antônio, s/n, centro, Palmeirândia – MA. 07 de 
outubro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca/ Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020, 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 limpeza, higienização e disinfecção de 
cisternas e caixas dáguas, a fim de atender as necessidades das diversas secretarias do município de 
Palmeirândia/MA. ABERTURA: 23 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. 07 de outubro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca/ Pregoeiro.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 24/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de material permanente e de consumo, destinado a prevenir a 
transmissão de Covid-19 durante o período de retorno das aulas presenciais, 
servindo como meio de preservação da saúde dos alunos, professores, 
funcionários e demais usuários dos serviços do Curso de Odontologia e dos 
Cursos de Medicina e Enfermagem do Campus de Imperatriz.

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

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 413.881,75

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, 07 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

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 25/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO (TABLETS E ACESSÓRIOS) visando atender a demanda 
dos setores administrativos da UFMA para uso dos servidores.

Dia: 20/10/2020  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 1.267.500,00.

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, 07 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

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2020 – A 
Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL. Informa a presente ERRATA AO AVISO 
DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2020. Publicado no Jornal O 
Imparcial no dia 18/09/2020, Página 06. ONDE SE LÊ: Regime de Empreitada por 
preço global, do tipo Menor preço GLOBAL, às 09h00min do dia 06 de outubro 
de 2020. LEIA-SE: Regime de Empreitada por preço global, do tipo Menor preço 
GLOBAL, às 15h00min do dia 06 de outubro de 2020. Buriticupu/MA. 15 de 
setembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente da CPL.

Prefeito Edivaldo inaugura 
Escola Municipal de Música
Equipamento vai unificar as atividades artísticas da rede municipal de ensino e será aberto à comunidade; 
entrega faz parte das políticas da gestão do prefeito Edivaldo para garantir educação complementar aos 
alunos e também soma-se a outras ações de recuperação de espaços no Centro Histórico

Prefeito Edivaldo entrega Escola Municipal de Música

O 
prefeito Edivaldo Holanda 
Junior tem avançado em 
sua gestão na reestrutura-
ção e implantação de novos 

equipamentos públicos e entregou 
na manhã da quinta-feira (8) a Es-
cola Municipal de Música (Emmus), 
localizada na Rua do Giz. O equipa-
mento unifica as atividades artís-
ticas da rede municipal de ensino, 
possibilita acesso da comunidade e 
garante às crianças e jovens um es-
paço para o aprendizado de música 
e da arte. É um presente antecipado 
para as crianças da capital. A entrega 
faz parte das políticas da gestão do 
prefeito Edivaldo para garantir educa-
ção complementar aos alunos, além 
de integrar a política de reocupação 

do Centro Histórico.
O prefeito Edivaldo destacou a im-

portância da Escola Municipal de Mú-
sica. “Aqui atenderemos 160 crian-
ças e adolescentes de 6 a 15 anos da 
nossa rede de ensino e da comuni-
dade em geral com aulas com ensino 
de canto e instrumentos musicais, 
garantindo a iniciação artística das 
nossas crianças e adolescentes em 
um espaço mais confortável e ade-
quado. Esta é ainda mais um inves-
timento que fazemos no Centro His-
tórico de São Luís, que tem recebido 
importantes ações de infraestrutura, 
preservação do patrimônio e incen-
tivo à cultura em minha gestão. Es-
tamos avançando com obras como 
a reforma do Mercado das Tulhas, da 

Praça João Lisboa, Largo do Carmo, 
Rua de Nazaré e entorno, urbaniza-
ção da Fonte do Bispo, entre outras 
que estão transformando para me-
lhor e trazendo de volta as famílias 
para o Centro de São Luís”, disse o 
gestor municipal. 

O prefeito Edivaldo estava acom-
panhado da primeira-dama, Camila 
Holanda; dos secretários municipais 
de Educação, Cursino Raposo Moreira; 
do Turismo, Socorro Araújo; do pre-
sidente da Fundação Municipal do 
Patrimônio Histórico (Fumph), Aqui-
les Andrade; e do superintendente 
do Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional no Maranhão 
(IPHAN), Maurício Itapary.

ACESSO À ARTE

A Emmus atenderá 160 estudan-
tes de 6 a 15 anos, sendo 80% das va-
gas reservadas para alunos da rede 
municipal de ensino e 20% abertas 
para crianças e adolescentes da co-
munidade em geral com a mesma fai-
xa etária. “A Escola Municipal de Mú-
sica vai tornar a rede de ensino mais 
diversa e mais humana, oferecendo 
educação artística para as crianças 
e adolescentes, ampliando as políti-
cas de educação integral da gestão 
do prefeito Edivaldo”, disse o titular 
da Semed, Cursino Raposo Moreira.

Como a rede municipal de ensino 
está com as aulas presenciais suspensas 
por causa da pandemia da Covid-19 
ainda não há previsão para o início 
das aulas presenciais na Emmus. Até 
lá, os 52 alunos que já fazem parte do 
projeto Encanta São Luís continuarão 
tendo aulas on-line. Somente após a 
retomada das aulas presenciais é que 
será aberto edital para preenchimen-
to das vagas restantes.

A sede da Escola Municipal de Mú-
sica de São Luís está localizada no 
casarão nº 53, na Rua do Giz, Praia 
Grande e tem a proposta de estimu-
lar os estudantes da rede municipal 
de ensino na ampliação e desenvol-
vimento do saber por meio do uso de 
instrumentos musicais, canto e co-
ral. Serão oferecidas aulas de violão, 
violino, violoncelo, piano, teclado, 
musicalização infantil, flauta e ou-
tros instrumentos de sopro (de ma-
deira). Também haverá aulas teóricas 
em disciplinas como história da mú-
sica e percepção musical.

Crédito: Fabrício Cunha

ESTRUTURA

Com a obra, a Escola Municipal 
de Música passa a ser composta por 
seis salas de aula, um auditório, área 
de vivência e salas administrativas. O 
imóvel também foi adaptado para ga-
rantir acessibilidade a pessoas com 
deficiência. Para isto foi instalado um 

elevador para acesso ao segundo piso, 
além de piso tátil e sinalização de por-
tas em braile.

Anteriormente as aulas aconteciam 
no Núcleo de Enriquecimento para 
Estudantes com Características de Al-
tas Habilidades/Superdotação (NEE-
CAHS) e no Casarão Azul, no Centro 
Histórico de São Luís.

O casarão que abriga a Escola Mu-
nicipal de Música passou por uma 
reforma ampla, desde o reforço das 
estruturas de sustentação, sistemas 
elétricos e hidráulicos, telhado, rebo-
co novo nas paredes internas, piso, 
forro, pintura nas paredes internas 
e reparos no sistema de escoamento 
pluvial. Também foram instaladas es-
quadrias nos portais e janelas, siste-
ma de ar-condicionado e foram feitos 
serviços de restauração dos azulejos 
portugueses da fachada e do piso em 
pedra de cantaria.

O prédio do século XIX, de dois pa-
vimentos, possui fachada simétrica, 

revestido em sua construção origi-
nal de azulejos portugueses, possui 
10 portas na fachada, sendo cinco em 
cada pavimento, tendo a porta central 
a entrada principal. No seu interior, 
no andar térreo, o piso é em canta-
ria em quase todo o compartimento 
que é único. Possui uma escadaria de 
madeira ao centro que leva ao andar 
superior, no térreo existe um pátio 
interno descoberto. Em 1997, o con-
junto urbano onde ele está localiza-
do foi reconhecido pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) como 
Patrimônio Mundial.

“Com isso, o prefeito Edivaldo rea-
bilita mais um espaço do Centro His-
tórico de São Luís e fortalece a reocu-
pação da área com a vinda de crianças 
e adolescentes de diversos bairros de 
São Luís para o Centro Histórico, for-
talecendo as políticas de preservação 
do patrimônio”, afirmou o presidente 
da Fumph, Aquiles Andrade.



NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Força ao ENEM

Es tu dan tes ma ra nhen ses e de to do o Bra-
sil te rão ao seu al can ce uma ex ce len te fer ra- 
men ta de pre pa ra ção pa ra o Enem. Tra ta-se
do Pré-ves ti bu lar Gon çal ves Di as – Apro va
Bra sil, lan ça do pe lo Go ver no do Ma ra nhão e
que fun ci o na rá por meio de pla ta for ma di gi-
tal. Nes te sá ba do, 10, a pla ta for ma es ta rá no
ar e pa ra mar car a da ta, o Go ver no pro mo ve- 
rá, às 16h, no ca nal YouTube da Se duc, uma
li ve de lan ça men to. Va le con fe rir.

Chamada Vale

A 1ª Cha ma da Va le de Pa tro cí ni os Cul tu-
rais en tra na úl ti ma se ma na pa ra ca das tro de
pro je tos. As ins cri ções vão até o dia 14 pró xi- 
mo e po dem ser fei tas no si te do re cém-lan-
ça do Ins ti tu to Cul tu ral Va le – ins ti tu to cul tu-
ral va le.org. A se le ção des ti na rá um to tal de
R$ 20 mi lhões em re cur sos  da Lei Fe de ral de
In cen ti vo à Cul tu ra a pro je tos em qua tro fai- 
xas de va lor: até R$ 250 mil, até R$ 500 mil,
até R$ 1 mi lhão e até R$ 2 mi lhões. 

Em 2015, há cin co anos, no dia 7
de ou tu bro era inau gu ra da a TV UF -
MA, sen do ela até ho je a pri mei ra e
úni ca TV uni ver si tá ria do Es ta do do
Ma ra nhão. Na di re ção atu al men te
es tá a jor na lis ta e pro fes so ra Ce cí lia
Lei te, que afir ma que são mui tos os
de sa fi os, mas a te le vi são in ves te em
con teú do de qua li da de. Se gun do ela,
a TV UF MA tem pri ma do por uma
pro gra ma ção de al to ní vel, es ta be le -
cen do um elo en tre o pen sa men to
uni ver si tá rio, a pes qui sa, a ex ten são,
a pro du ção aca dê mi ca e a so ci e da de.
Além, cla ro, de con tri buir com a for -
ma ção dos fu tu ros pro fis si o nais da
área, por meio do seu qua dro de es ta -
giá ri os. Na fo to, Ce cí lia Lei te en tre os
co le gas jor na lis tas Mar cos Fá bio e
Fer nan do Oli vei ra.

A ci ne as ta Jô Sefarty é
pre sen ça on li ne na 43ª
Edi ção do Fes ti val
Guar ni cê de Ci ne ma.
Ela, que é pro fes so ra
de Di re ção na Aca de -
mia In ter na ci o nal de
Ci ne ma (AIC), vai mi -
nis trar a ofi ci na “Di re -
ção Ci ne ma to grá fi ca”,
com ob je ti vo de ana li -
sar os no vos for ma tos
de fil ma gens no atu al
con tex to de iso la men -
to e dis tan ci a men to
so ci al. O Fes ti val
Guar ni cê se ra ofi ci al -
men te aber to na pró xi -
ma quar ta-fei ra, 14.

O se tor de even tos é
um dos mais afe ta dos
pe la pan de mia do CO -
VID 19, que des de o
mês de mar ço fez o
Bra sil pa rar e se iso lar,
fe chan do to dos os ti -
pos de fes tas. O can tor
Wesley Sa fa dão aca ba
de di vul gar um ví deo
dan do voz a im por tân -
cia dos even tos no
país. Sa fa dão faz um
ape lo pa ra que to dos
com par ti lhem o ví deo
e as sim, jun tos, pos -
sam vol tar a dar es pe -
ran ça às fa mí li as des ta
clas se.

Protocolos e Covid-19

A pri o ri za ção da saú de e da qua li da de de vi da
da ad vo ca cia ma ra nhen se é uma das pre mis sas
da Cai xa de As sis tên cia dos Ad vo ga dos do Ma ra- 
nhão – CA A MA. 

Pen san do nis so, a Cai xa vem ado tan do di ver- 
sas me di das de pre ven ção con tra a Co vid-19 em
su as ati vi da des. In cluin do tam bém to dos os
even tos es por ti vos pro mo vi dos pe la en ti da de. 

O des ta que pa ra os jo gos é a cri a ção de pro to- 
co los es pe ci ais in te gral men te vol ta dos pa ra a
se gu ran ça de to dos os ad vo ga dos e ad vo ga das
do es ta do.

Empresas Juniores

De ho je, até do min go,11, mais de 7 mil es tu- 
dan tes uni ver si tá ri os de to do Bra sil irão se reu- 
nir pa ra par ti ci par do mai or even to so bre em- 
pre en de do ris mo uni ver si tá rio e es se nú me ro
ain da de ve e po de cres cer, pois as ins cri ções se- 
guem aber tas. A 27ª edi ção do ENEJ (En con tro
Na ci o nal de Em pre sas Ju ni o res), acon te ce anu- 
al men te de for ma pre sen ci al, mas pe la pri mei ra
vez em sua his tó ria, se rá re a li za do de mo do on- 
li ne. Es tão con fir ma das pre sen ças de pa les tran- 
tes de em pre sas co mo a Bra des co, Mo vi le,
XP.inc, Am bev, Hei ne ken, Nes tlé, en tre ou tras.

Entretenimento

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. 
Os im pac tos da pan de mia de man da ram rá pi da
re a ção do se tor

Pra curtir

Aten ção ar tis tas e
tra ba lha do res e tra -
ba lha do ras da cul tu -
ra. 

A Se cre ta ria de Es ta -
do da Cul tu ra (SEC -
MA) es tá com o Bal -
cão Ti ra Dú vi das da
Lei Al dir Blanc, mon -
ta do no Con ven to das
Mer cês, com aten di -
men to de se gun da a
sex ta-fei ra, das 13h
às 18h.

A pro pó si to, ho je é o
ul ti mo dia pa ra ins -
cri ções nos 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.

Pa ra pro por ci o nar
es se con ta to e au xi li -
ar no trei na men to
dos ani mais, o Rio
Anil Shop ping em
par ce ria com ca nil do
Cho que do BPM, re a -
li zou uma tar de de
am bi en ta ção no
shop ping com as ca -
de las Cloy, Ira.

Os ani mais, que es tão
sen do trei na das pe la
PM pa ra re a li zar bus -
ca, cap tu ra e fa ro de
en tor pe cen tes, per -
cor re ram os cor re do -
res do shop ping e en -
can ta ram a to dos. O
pas seio da du pla ter -
mi nou com mui ta di -
ver são no Pet Park do
Rio Anil.

As ven das do co mér -
cio va re jis ta su bi ram
3,4% em agos to an te
ju lho, na sé rie com
ajus te sa zo nal, in for -
mou nes ta quin ta-
fei ra, 8, o Ins ti tu to
Bra si lei ro de Ge o gra -
fia e Es ta tís ti ca (IB -
GE).

São Luís, sexta-feira, 9 de outubro de 2020
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Força ao ENEM
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que fun ci o na rá por meio de pla ta for ma di gi-
tal. Nes te sá ba do, 10, a pla ta for ma es ta rá no
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O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão revelou que
estima três mil docentes da educação básica demitidos durante a pandemia

Pro to co los de se gu ran ça

MARANHÃO

3 mil professores
ficam sem emprego
LUCIENE VIEIRA

A
cri se econô mi ca cau sa da pe- 
la pan de mia de Co vid-19 
atin giu em cheio a edu ca ção 
in fan til pri va da, no Ma ra- 

nhão. Com ren da re du zi da e vá ri os 
me ses sem pers pec ti va de re tor no das 
ati vi da des pre sen ci ais, pais des ma tri- 
cu la ram fi lhos pe que nos. O Sin di ca to 
dos Es ta be le ci men tos de En si no no 
Es ta do do Ma ra nhão (Si ne pe) não in- 
for mou o vo lu me da per da dos alu nos 
do seg men to, mas, a O Im par ci al, re- 
ve lou que es ti ma três mil do cen tes da 
edu ca ção bá si ca de mi ti dos du ran te a 
pan de mia do no vo co ro na ví rus. “Es ti- 
ma mos um con tin gen te de apro xi ma- 
da men te três mil pro fes so res em to do 
o es ta do, que en si nam nas pe que nas 
es co las do in fan til (es ta be le ci men tos 
que aten dem alu nos de 2 a 4 anos) e 
cre ches”, in for mou Pau li no Pe rei ra, 
pre si den te do Si ne pe. Se gun do o sin- 
di ca to, o re tor no das ati vi da des pe da- 
gó gi cas pre sen ci ais ocor reu a par tir 
do dia 3 de agos to. E, pa ra a en ti da de, 
is to po de ter es ta bi li za do o nú me ro de 
des ma trí cu las.

De acor do com Pau li no Pe rei ra, a 
le gis la ção es ta be le ce que o en si no se- 
ja obri ga tó rio a par tir dos qua tro 
anos. Por is so, as tur mas que re ce bem 
as cri an ças da fai xa etá ria de 0 a 3 são 
as mais atin gi das. “Os pais não são 
obri ga dos, por lei, a man ter seus fi- 
lhos ma tri cu la dos em qual quer es co- 
la. Es ta foi a jus ti fi ca ti va mai or pa ra 
que os mes mos fi zes sem o can ce la- 
men to da ma trí cu la”, des ta cou o pre- 
si den te do Sin di ca to dos Es ta be le ci-

Re tor no ain da de va gar

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO OS MAIS AFETADOS PELAS DEMISSÕES

men tos de En si no no Es ta do do Ma ra- 
nhão.

Em re la ção à ida de pa ra pré-es co la, 
men ci o na da por Pau li no, es ta foi uma 
de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 
(STF), de agos to de 2018. Na que la 
épo ca, du as re so lu ções de 2010, do 
Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, que 
es ta be le ci am a ida de mí ni ma pa ra a 
cri an ça in gres sar na edu ca ção in fan- 
til, ha vi am si do sus pen sas por or dens 
ju di ci ais, na re de pú bli ca e pri va da, 
em es ta dos e mu ni cí pi os bra si lei ros, 
in cluin do o Ma ra nhão na lis ta de sus- 
pen são.

Em 2018, elas fo ram re dis cu ti das 
pe los mi nis tros do STF, que de ci di ram 
que as du as re so lu ções es tão de acor- 
do com a Cons ti tui ção. Pas sou en tão a 
vi go rar em to do o ter ri tó rio na ci o nal 
as se guin tes ida des es ta be le ci das pa- 
ra que a cri an ça en tre na es co la. Pa ra a 
edu ca ção in fan til (pré-es co la), qua tro 
anos com ple tos até 31 de mar ço do 
ano le ti vo. Pa ra o en si no fun da men- 
tal, seis anos com ple tos até a mes ma 

da ta. Pa ra o en si no mé dio não há ida- 
de mí ni ma, mas o es pe ra do é que o 
alu no che gue à eta pa com 15 anos.

O Si ne pe in for mou que o re tor no 
das ati vi da des pe da gó gi cas pre sen ci-
ais se deu a par tir do dia 3 de agos to. 
Pa ra a en ti da de, a re a ber tu ra das es- 
co las traz es pe ran ça de que al guns 
alu nos vol tem, e o sin di ca to diz que já 
ob ser va que al gu mas cri an ças co me- 
çam a re tor nar ao sis te ma pre sen ci al 
de for ma gra du al. “Com ba se no Cen- 
so Es co lar, o es ta do tem 1.802 es co las 
par ti cu la res, apro xi ma da men te 300 
são co mu ni tá ri as. No iní cio do mês de 
se tem bro, pe lo me nos 40% dos es ta-
be le ci men tos es ta vam em pro ces so 
de re tor no com en si no hí bri do, que é 
a com bi na ção en tre a edu ca ção de 
for ma re mo ta com a pre sen ci al. Até o 
dia 5 de ou tu bro, já te mos in for ma-
ções que es se per cen tu al cres ce a ca-
da dia”, in for mou o pre si den te do Si-
ne pe.

35% das escolas podem fechar as portas

Des con tos nas men sa li da des e as
di fi cul da des im pos tas pe lo iso la men- 
to so ci al da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus fi ze ram com que o Si ne pe re a- 
li zas se um “re la tó rio de im pac to”,
quan do no re sul ta do, se gun do a en ti- 
da de, en trou a pers pec ti va de que 280
es ta be le ci men tos anun ci em o en cer- 
ra men to de fi ni ti vo de su as ati vi da des.
“Is to sig ni fi ca que 35% das es co las
ma ra nhen ses pe que nas, que mi nis- 
tram pre do mi nan te men te a cre che e
o en si no in fan til, cor ri am o ris co de
fe cha rem as por tas. O prin ci pal mo ti- 
vo se ria os des con tos im pos tos pe la
Lei es ta du al 12.259, al te ra da pe la Lei
12.299”, des ta cou Pau li no Pe rei ra. O
pre si den te do Si ne pe não tem da dos
da ca pi tal ma ra nhen se, mas dei xou
cla ro que, em to dos os lo cais, as di fi- 
cul da des são as mes mas, com ce ná rio
pi or na edu ca ção in fan til.

Pau li no Pe rei ra in for mou que o Si- 
pe ne ela bo rou um pro to co lo sa ni tá- 

rio, a par tir da con sul to ria com a mé- 
di ca in fec to lo gis ta Ma ria dos Re mé di- 
os Car va lho Bran co, ten do co mo ba se
a Por ta ria 047/2020 da Ca sa Ci vil. A
apli ca ção do pro to co lo de se gu ran ça
co me çou des de um ques ti o ná rio que
te ria si do apli ca do du as se ma nas an- 
tes do re tor no das au las, às fa mí li as
dos alu nos, aos pro fes so res e fun ci o- 
ná ri os ad mi nis tra ti vos.

Nas es co las, se gun do o Si ne pe, a
tem pe ra tu ra dos alu nos es tá sen do
me di da lo go na en tra da.

 De pois, eles ga nham bor ri fa das de
ál co ol em gel nas mãos; o pro du to es- 
ta ria dis po ní vel, tam bém, por di ver- 
sos es pa ços das ins ta la ções in ter nas
das uni da des de en si no. 

“Há ain da de sin fec ção e sa ni ti za- 
ção se ma nal nas es tru tu ras dos es ta- 
be le ci men tos; dis tan ci a men to en tre
car tei ras, fi las e am bi en tes de lan ches;
proi bi ção de aces so de pes so as alhei- 
as à co mu ni da de es co lar, e per mis são
de en tra das de pais so men te nas áre as
ad mi nis tra ti vas e com agen da men- 

to”, in for mou Pau li no.
Ati vi da des de prá ti cas es por ti vas,

fes tas, co me mo ra ções e ou tros even- 
tos per ma ne cem sus pen sos nas es co- 
las, co mo for ma de evi tar aglo me ra- 
ção.

Is to sig ni fi ca que 35%

das es co las ma ra nhen ses

pe que nas, que

mi nis tram
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PÓS-CON FI NA MEN TO

Pro cu ra por ca sas
gran des cres ce 60%
em São Luís

A qua ren te na for ça da le vou mui ta gen te a des co brir
que a ca sa não era fun ci o nal e pre ci sa va ofe re cer mais
la zer e es pa ço pa ra tra ba lhar sem in ter rup ção. Lo go, o
de se jo de mo rar pró xi mo ao tra ba lho co me çou a dar lu- 
gar ao so nho de vi ver num imó vel mai or, com quin tal,
por exem plo. E is to já re fle te no mer ca do imo bi liá rio: a
ven da de ca sas gran des au men tou em al guns em pre en- 
di men tos. An te nor Au gus to San ta na, pro pri e tá rio de
uma imo bi liá ria es pe ci a li za da em imó veis de al to e mé- 
dio pa drão em São Luís, diz que, de mar ço a se tem bro,
60% dos com pra do res que fe cha ram ne gó ci os fo ram in- 
flu en ci a dos pe la qua ren te na.

An te nor in for mou que, pa ra se adap tar à no va re a li- 
da de, ma ra nhen ses com al ta ren da têm re cor ri do a imó- 
veis mai o res. Na bus ca por uma ca sa mais con for tá vel,
se gun do o em pre sá rio, bair ros co mo Re nas cen ça, Pon ta
do Fa rol, Pon ta d’Areia, Ca lhau e São Mar cos per ma ne- 
cem dis pu tan do as me lho res con di ções. “A no va ro ti na
foi, pa ra mui tos, o pon to de vi ra da pa ra cli en tes co lo ca- 
rem em prá ti ca ho je pla nos que ain da ocu pa vam o tem- 
po fu tu ro. As pes so as es tão op tan do por la res mai o res.
E, por ques tões de se gu ran ça e in fra es tru tu ra, es tes
bair ros ci ta dos são ain da os que mais aten dem a es tes
dois re qui si tos”, in for mou An te nor.

O em pre sá rio do ra mo imo bi liá rio vem mo ni to ran do
o mer ca do du ran te a pan de mia. A O Im par ci al, ele con- 
tou que, nos úl ti mos se te me ses, 60% dos com pra do res
dis se ram ter pas sa do a bus car a ca sa após o con fi na- 
men to. “O au men to foi des pro por ci o nal. No ano pas sa- 
do, nes te mes mo pe río do, o cres ci men to foi de 30% em
re la ção a 2018. En tão, do bra mos a con ta”, dis se An te nor.

Pa ra o cor re tor, os ne gó ci os fe cha dos fo ram fa vo re ci- 
dos por dois mo vi men tos. Um li ga do à in se gu ran ça
quan to à ren ta bi li da de de in ves ti men tos (fa vo re cen do a
com pra de imó vel co mo uma apli ca ção), e ou tro, às ne- 
ces si da des cri a das pe la pan de mia, com o dis tan ci a- 
men to so ci al, co mo a pa ra li sa ção de au las e o fe cha- 
men to de es cri tó ri os fí si cos. “Quem mo ra va em apar ta- 
men tos de 100 me tros qua dra dos en ten dia que mo ra va
bem, prin ci pal men te por que fi ca va pou co em ca sa.
Com o con fi na men to, hou ve a ne ces si da de de ir pa ra
uma ca sa com quin tal, pis ci na. Mui tos cli en tes após a
qua ren te na es tão ven do que o mo men to é ide al pa ra
aqui si ção do seu no vo imó vel. Mes mo por que in ves tir
em imó vel é a for ma mais se gu ra, de vi do às in cer te zas
com a eco no mia”, des ta cou o pro pri e tá rio de imo bi liá- 
ria, ao com ple men tar que o va lor mé dio de ca sas de al to
pa drão va ria en tre R$ 550 mil e R$ 760 mil, com me tra- 
gem su pe ri or a 180m2.

Ho me Of fi ce
A qua ren te na le vou par te das em pre sas a ado tar o tra- 

ba lho re mo to. O IB GE es ti mou que 8,9 mi lhões de tra ba- 
lha do res ain da es tão em ho me of fi ce. Is so re pre sen ta
13,4% do to tal de 84 mi lhões de ocu pa dos no país. Se- 
gun do o Ins ti tu to de Pes qui sa Econô mi ca Apli ca da
(Ipea), 22% das ocu pa ções no Bra sil en vol vem ta re fas
que po dem ser fei tas re mo ta men te. Is so quer di zer que
uma em ca da cin co pro fis sões per mi tem o tra ba lho fei to
em ca sa.

Op ções de cré di to fa vo re cem com pra de imó vel
Se de um la do a cri se sa ni tá ria des per tou no vos há bi- 

tos e ne ces si da des de mo ra dia, co mo a pre fe rên cia por
imó veis mai o res, de ou tro, os ju ros nos me no res pa ta- 
ma res da his tó ria cri a ram ter re no fa vo rá vel à con ces são
de cré di to e à re a bi li ta ção des se ti po de ne gó cio co mo
op ção viá vel de in ves ti men to.

No dia 5 de agos to, o Co pom (Co mi tê de Po lí ti ca Mo- 
ne tá ria), do Ban co Cen tral, de ci diu cor tar a ta xa bá si ca
de ju ros em 0,25 pon to per cen tu al, a 2% ao ano. Com is- 
so, o Bra sil se con so li da en tre os paí ses com mai or ta xa
de ju ros re al ne ga ti va, e os imó veis vol ta ram a ser uma
al ter na ti va de in ves ti men to.

Eco no mis tas e con sul to res de fi nan ças afir ma vam
que, nos úl ti mos anos, o mer ca do imo bi liá rio não era a
me lhor apli ca ção e mui tos pre ga ram, in clu si ve, que, na
pon ta do lá pis, va lia à pe na ven der a ca sa pró pria e mo- 
rar de alu guel pa ra apli car em ren da fi xa. Mas o ce ná rio
mu dou e a ten dên cia ago ra é de cres ci men to do seg- 
men to. Em mo men tos de cri se, quan do ou tros ati vos
mos tram vo la ti li da de, o pre ço dos imó veis é pou co afe- 
ta do. Além dis so, os ju ros bai xos in cen ti vam aque les
que que rem fi nan ci ar a mo ra dia, o que tam bém fa vo re- 
ce a re to ma da do mer ca do imo bi liá rio. A ca der ne ta de
pou pan ça, por exem plo, ren de a TR (Ta xa Re fe ren ci al),
ho je ze ra da, mais 70% da Se lic, que es tá em 2% ao ano.
(L.V)
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Já são quatro meses consecutivos de elevação no volume de vendas no estado do
Maranhão, de maio a agosto, depois de três meses de queda

Co mér cio Va re jis ta

Qua tro me ses de ele va ção

Va ri a ção men sal

Aci ma da mé dia

Ati vi da des do co mér cio

Re cuo nas ven das

AGOSTO

Vendas no Maranhão
aumentaram 5,8%

A
Pes qui sa Men sal de Co mér- 
cio (PMC), re fe ren te ao mês
de agos to/2020, foi di vul ga da
on tem, quin ta-fei ra (8), pe lo

Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca (IB GE).

A PMC pro duz in di ca do res que
per mi tem acom pa nhar o com por ta- 
men to con jun tu ral do co mér cio va re- 
jis ta no país.

No mês de agos to de 2020, em com- 
pa ra ção com o mês de ju lho de 2020,
com ajus te sa zo nal, o ín di ce de vo lu- 
me de ven das do co mér cio va re jis ta
no Bra sil te ve al ta de 3,4%, de pois de
um avan ço na or dem de 5,0%, em ju- 
lho, e 8,8%% no mês de ju nho. É o
quar to mês con se cu ti vo de au men to
nes sa ba se de com pa ra ção tem po ral,
de pois de dois me ses de que da: mar ço
e abril.

Em re la ção ao Ma ra nhão, em agos- 
to de 2020, fren te a ju lho/2020, com
ajus te sa zo nal, o ín di ce de vo lu me de
ven das fi cou na ca sa de +5,8%, nú me- 
ro es se um pou co mai or do que o de- 
tec ta do no mês an te ri or: +5,1%.

Já são qua tro me ses con se cu ti vos
de ele va ção no vo lu me de ven das no
Ma ra nhão, de maio a agos to, de pois
de três me ses de que da: fe ve rei ro
(-0,5%), mar ço (-5,5%) e abril
(-13,1%).

As du as Uni da des da Fe de ra ção
(UFs) que apre sen ta ram os mai o res
au men tos nes sa ba se com pa ra ti va
tem po ral no mês de agos to fo ram AC
(+15,6%) e RO (+12,8%).

Du as UFs ti ve ram re du ção no vo lu- 
me de ven das nes sa ba se de com pa ra- 
ção tem po ral, a sa ber: RS (-0,2%) e no

TO (-2,4%).
Em re la ção ao ín di ce que com pa ra

mês/mes mo mês do ano an te ri or
(agos to de 2020/agos to de 2019), no
Ma ra nhão foi de tec ta do avan ço no
vo lu me de ven das de 23,5%.

No mês an te ri or, ju lho/2020, hou ve
ele va ção no vo lu me de ven das de
21,4%. Den tre to das as 27 UFs, o Ma- 
ra nhão te ve a ter cei ra me lhor per for- 
man ce, sen do su pe ra do so men te pe lo
AC (+26,1%) e pe lo AP (25,4%). No
mês an te ri or, o Ma ra nhão ti nha ob ti- 
do a se gun da me lhor per for man ce
den tre as 27 UFs, quan to ao ín di ce do
vo lu me de ven das nes sa ba se de com- 
pa ra ção tem po ral.

Na ba se com pa ra ti va no ano, is to é,
o vo lu me de ven das de ja nei ro a agos- 
to de 2020 em re la ção ao mes mo pe- 
río do de 2019, o Ma ra nhão apre sen- 
tou uma ta xa po si ti va no vo lu me de
ven das, 3,8%.

As su ces si vas ta xas al tas na ba se de
com pa ra ção tem po ral mês/mês igual
ao ano an te ri or, vem oca si o nan do
uma me lho ra cons tan te quan do se
com pa ra o vo lu me de ven das do ano
de 2020 em com pa ra ção com o ano de
2019.

Ob ser var que o nú me ro pa ra Ma ra- 
nhão, +3,8%, tem um re sul ta do bem
aci ma da mé dia Bra sil, o qual ain da
per ma ne ce com ta xa ne ga ti va, con- 
for me apon ta do aci ma: -0,9%. As úni- 
cas UFs que têm um re sul ta do nes sa
ba se de com pa ra ção tem po ral aci ma
do Ma ra nhão são: Pa rá (+5,9%), Ama- 
zo nas (+4,7%) e San ta Ca ta ri na
(+4,2%).

De zes se te Uni da des Fe de rais do

Bra sil apre sen ta ram vo lu me de ven-
das ne ga ti vo no ano de 2020 com pa-
ra do com 2019, mês fe cha do no mês
de agos to.

Re sul ta dos ne ga ti vos mais sig ni fi-
ca ti vos fo ram de tec ta dos nos es ta dos
do CE (-10,9%), BA (-7,9%), RO (-7,7%)
e SE (-7,6%).

Quan to ao acu mu la do nos úl ti mos
12 me ses (se tem bro de 2019 a agos to
de 2020 co te ja do com se tem bro de
2018 a agos to de 2019), o ín di ce de vo-
lu me de ven das no Ma ra nhão te ve al- 
ta de 2,5%, aci ma da mé dia na ci o nal:
+0,5%.

No mês fin do em ju lho de 2020, o
acu mu la do dos úl ti mos 12 me ses no
Ma ra nhão es ta va em 0,5%.

Cin co das oi to ati vi da des do co-
mér cio va re jis ta não am pli a do ti ve- 
ram al ta, com des ta que pa ra: te ci dos,
ves tuá rio e cal ça dos (+30,5%) e ou tros
ar ti gos de uso pes so al e do més ti co
(+10,4%).

O se tor de te ci dos, ves tuá rio e cal-
ça dos vem ten do su ces si vos au men- 
tos de ven da nes sa ba se de com pa ra- 
ção tem po ral, olhan do os três úl ti mos
me ses.

Em ju nho, hou ve ele va ção no vo lu- 
me de ven das na or dem de 53,7%, e,
em ju lho, de 27,9%.

Em re la ção aos se to res com re cuo
no vo lu me de ven da nes sa ba se de co- 
te ja men to no tem po, mês/mês ime di- 
a ta men te an te ri or, no tou-se mai or
que da no se tor de li vros/jor nais/re- 
vis tas/pa pe la ria, -24,7%, is so se deu
de pois de três au men tos nos três me- 
ses an te ri o res: maio (+30,0%), ju nho
(+61,0 %) e ju lho (+27,0%).

AÇAILÂNDIA

Jovem embriagado mata duas pessoas em acidente

Um gra ve aci den te ti rou a vi da de
du as pes so as, na BR-222, nas pro xi mi- 
da des da ci da de de Açai lân dia, lo ca li- 
za da na re gião To can ti na. O ca so foi
re gis tra do na ma dru ga da de on tem,
quin ta-fei ra (8), na al tu ra do km 674
da ro do via fe de ral.

De acor do com in for ma ções de
uma equi pe da PRF, que foi aci o na da
pa ra aten der aci den te com dois óbi- 
tos, um veí cu lo Toyota Co rol la, de cor
pre ta, ha via co li diu na tra sei ra de uma
mo to Hon da Pop 100, de cor pre ta.

A mo to ci cle ta era ocu pa da por du- 
as mu lhe res que mor re ram no lo cal. O
con du tor do Co rol la, um jo vem de 18
anos, que não pos sui Car tei ra Na ci o- 
nal de Ha bi li ta ção (CNH), apre sen ta- 
va si nais e sin to mas de em bri a guez,
sen do re a li za do o tes te de etilô me tro
que acu sou ín di ce de 0,71 mg/L, con- 
fi gu ran do cri me de trân si to de di ri gir
sob a in fluên cia de ál co ol.

Di an te da cons ta ta ção, os agen tes
da PRF de ram voz de pri são e en ca mi- 
nha ram o ra paz pa ra a De le ga cia da
Po lí cia Ci vil em Açai lân dia.

NA RAPOSA

Trilha ecológica será
realizada neste sábado

A TRILHA ECOLÓGICA TEM MAIS DE UMA HORA DE DURAÇÃO

A Ra po sa é um es pa ço de be le zas na tu rais, en can tos e
me mó ri as, on de a cul tu ra e a tra di ção são in ten sa men te
ví vi das de um po vo que re sis te. Unin do to dos es ses ele- 
men tos num ro tei ro só, o Tu ris mo So ci al do Sesc re a li za
ama nhã, 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, 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 www.sesc ma.com.br, na aba Área do
Cli en te.

An tes de en ca rar 1h15 de tri lha em meio à ve ge ta ção e
du nas nas Fro nhas Ma ra nhen ses, os par ti ci pan tes pre- 
pa ra rão o cor po com uma au la de alon ga men to fun ci o- 
nal às 8h. O ro tei ro in clui uma pa ra da re fres can te pa ra
ba nho na Praia de Ca ri mã e vis ta ao Res tau ran te Bal neá- 
rio Aven tu ra Ru ral com tem po li vre pa ra pas sei os op ci o- 
nais e al mo ço (não in clu so), além de guia tu rís ti co e kit
de tu ris mo. O re tor no pa ra São Luís es tá agen da do pa ra
as 16h.

A ida de mí ni ma pa ra par ti ci pa ção do pas seio é 18
anos. Pa ra tra ba lha do res do co mér cio e de pen den tes, o
va lor co bra do por pes soa é R$ 67, en quan to pa ra con ve- 
ni a dos é R$ 71 e na ca te go ria pú bli co ge ral R$ 74. Em
cum pri men to às re gras sa ni tá ri as, as va gas ofer ta das es- 
tão re du zi das. Pa ra mais in for ma ções, en tre em con ta to
pe lo te le fo ne (98)32488302/8305 ou pe lo e-mail tuis mo- 
so ci al@ma.sesc.com.br.

O mu ni cí pio de Ra po sa abri ga uma das mai o res colô- 
ni as de pes ca do res do nos so es ta do, com cer ca de 30 mil
ha bi tan tes, e é um dos pou cos lu ga res do Ma ra nhão que
se te ce ren da com bil ros. Lo ca li za do ao nor te da ilha, em
uma ex ten são de or la ma rí ti ma, o mu ni cí pio é mui to co- 
nhe ci do por su as prai as de ser tas, du nas, man gue zais,
pe la cu li ná ria a ba se de ma ris cos e pei xes fres cos, além
do ar te sa na to pro du zi do pe las ren dei ras da re gião.

MEIO AMBIENTE

Logística reversa de
resíduos é discutida 

 A NOVA LEI ESTADUAL FOI DEBATIDA NO ENCONTRO

O Con se lho Te má ti co de Meio Am bi en te da Fi e ma
pro mo veu na ma nhã da úl ti ma quar ta (7) a 4ª reu nião
or di ná ria, co man da da pe lo pre si den te Be ne di to Men- 
des.

Na pau ta, a apre sen ta ção da Lei Es ta du al nº 11.326,
de agos to de 2020, que tra ta da lo gís ti ca re ver sa e re sí du- 
os só li dos, pe la su pe rin ten den te de Ges tão de Re sí du os
da Se cre ta ria Es ta du al do Meio Am bi en te (SE MA),
Hayane Araú jo.

A no va lei obri ga os fa bri can tes, im por ta do res, dis tri- 
bui do res e co mer ci an tes dos pro du tos e em ba la gens co- 
mer ci a li za dos no Es ta do, a es tru tu rar e im ple men tar
sis te mas de lo gís ti ca re ver sa.

A es pe ci a lis ta aler tou que o em pre sa ri a do de ve es tar
aten to nes sa pri mei ra fa se de sen si bi li za ção e edu ca ção
pa ra os acor dos se to ri ais que re gu la men tam o cum pri- 
men to da Po lí ti ca Na ci o nal de Re sí du os Só li dos e a lei
es ta du al a fim de evi tar pro ble mas.

Ela res sal tou que a lei ain da pre ci sa de um de cre to do
go ver na dor pa ra en trar em vi gên cia, mas res sal tou  que
as re gras de vem ser im plan ta das gra da ti va men te, mas
“to dos de vem fi car aten tos pa ra as co bran ças fu tu ras
em fis ca li za ções dos ór gãos com pe ten tes. Por is so, os
em pre sá ri os e pro fis si o nais de vem ali nhar e es tar pre- 
pa ra dos pa ra evi tar pe na li da des”, afir ma a es pe ci a lis ta.

Pa ra o con sul tor da Fi e ma, An to nio Fer nan des, “é ne- 
ces sá rio que pos sa mos dis cu tir a me lhor for ma das em- 
pre sas se man te rem atu a li za das em re la ção ao te ma e
pen sar nos fu tu ros acor dos se to ri ais ou vin do os sin di- 
ca tos que re pre sen tam seus seg men tos”.

A es pe ci a lis ta res sal tou tam bém a im por tân cia das
em pre sas sa be rem clas si fi car cor re ta men te seus re sí du- 
os pa ra con se gui rem dar a des ti na ção ade qua da.

São Luís, sexta-feira, 9 de outubro de 2020

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


oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 13

Sampaio Corrêa agora tem a oportunidade de lutar pela conquista de seis pontos,
atuando em casa, no Estádio Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro

SÉRIE B

Sampaio fará dois
jogos em casa
NERES PINTO

Cam pa nhas

C
um pri da a par ti ci pa ção em 
mais uma ro da da da Sé rie B 
do Cam pe o na to Bra si lei ro, o 
Sam paio Cor rêa ago ra tem a 

opor tu ni da de de lu tar pe la con quis ta 
de seis pon tos, atu an do em ca sa, no 
Es tá dio Cas te lão. Os jo gos são im por- 
tan tes, pois se rão di an te de ad ver sá ri- 
os di re tos, que tam bém bus cam se 
afas tar ca da vez mais da zo na de re- 
bai xa men to.

Ini ci al men te, o Tri co lor vai re ce ber 
o Bo ta fo go de Ri bei rão Pre to-SP, do- 
min go à noi te, em São Luís. Es se jo go 
te ve seu iní cio mar ca do pa ra as 
20h30, a fim de aten der a gra de de 
pro gra ma ção da emis so ra de te le vi- 
são que de tém os di rei tos de trans- 
mis são do even to. De pois, no dia 14, 
uma quar ta-fei ra, o Sam paio vol ta a 
jo gar no es tá dio do Ou tei ro da Cruz, 
des ta vez, di an te do Fi guei ren se-SC. 
Es se jo go é um dos que te ve sua da ta 
re mar ca da de vi do aos ca sos de co vid-
19 que ata ca ram o elen co tri co lor na 
vés pe ra da quar ta ro da da.

Ho je, o Bo ta fo go tem 14 pon tos, 4 
vi tó ri as, 2 em pa tes, 8 der ro tas, 9 gols 
mar ca dos e 13 so fri dos. Sua de fe sa é 
uma das pi o res da com pe ti ção. Já o Fi- 
guei ren se tem 13 pon tos em  14 jo gos, 
3 vi tó ri as, 4 em pa tes, 6 der ro tas, 9 gols 
mar ca dos e 13 so fri dos, is to é, es tá na 
mes ma si tu a ção dos pau lis tas no sal- 
do ne ga ti vo de qua tro gols. Se o Fi- 
guei ra per der nes ta sex ta-fei ra pa ra a 
Cha pe co en se, a si tu a ção pi o ra. É bom

Dú vi da

Pa ra ná

SAMPAIO CORRÊA VEM ATUANDO BEM NO ESTÁDIO CASTELÃO, EM SÃO LUÍS

lem brar que es ta par ti da, no en tan to, 
se rá dis pu ta da em Flo ri a nó po lis, ca sa 
do ti me al vi-ne gro.

A de le ga ção ma ra nhen se re tor na 
de Be lo Ho ri zon te e nem tem tem po 
pa ra trei nar. Por is so, fa rá ape nas uma 
ati vi da de le ve, ama nhã,  quan do o 
téc ni co Con dé po de rá de fi nir a equi- 
pe que co me ça rá jo gan do.

A gran de dú vi da pa ra o jo go di an te 
do Bo ta fo go-SP ain da é o ata can te 
Gus ta vo Ra mos, que se le si o nou no 
con fron to di an te do CSA. Au tor do gol 
da vi tó ria, ele so freu um es ti ra men to 
le ve e se man te ve em cam po, agra van- 

do o es ti ra men to mus cu lar de grau 1. 
O atle ta nem vi a jou pa ra Be lo Ho ri- 
zon te-MG, fa to que só foi co mu ni ca- 
do à im pren sa à vés pe ra do jo go. É 
que, es tra nha men te, o clu be não di-
vul ga a lis ta dos atle tas que vi a jam.

Após os jo gos con tra Bo ta fo go-SP e 
Fi guei ren se,  o Sam paio tem um com- 
pro mis so dos mais di fí ceis. O Tri co lor 
vai até Cu ri ti ba-PR, pa ra en fren tar o 
Pa ra ná Club, equi pe que es tá na par te 
de ci ma da ta be la e é uma das co ta das 
pa ra su bir à Sé rie A do Bra si lei ro em  
2021. Es te jo go es tá pro gra ma do pa ra 
o dia 18, do min go, às 20h30.

SÉRIE D

Moto atropela Sinop-MT
em jogo no Nhozinho

MEIA ALAN PATRICK MARCOU DOIS GOLS NA VITÓRIA DO MOTO

GAUDÊNCIO CARVALHO

Com uma go le a da no Es tá dio Nho zi nho San tos, o
Mo to Club che ga a sua se gun da vi tó ria con se cu ti va,
sen do que não to mou gol nos úl ti mos dois jo gos. Na es- 
treia do téc ni co Léo Goi a no, o ti me ru bro-ne gro mos- 
trou to tal do mí nio da par ti da e a equi pe saiu com os três
pon tos em uma go le a da por 3 x 0 so bre o Si nop-MT, na
tar de de on tem, em São Luís.

O pri mei ro gol do Mo to saiu com Alan Pa trick, aos 30
mi nu tos do pri mei ro tem po. O mes mo Pa trick fez o se- 
gun do do Pa pão do Nor te, aos 13 do se gun do tem po. O
vo lan te Abu fe chou a go le a da aos 20 mi nu tos do tem po
fi nal.

O pri mei ro tem po foi de pou ca in ten si da de e as equi- 
pes pa re ci am que es pe ra vam a tem pe ra tu ra bai xar e
pou co ar ris ca vam. Os go lei ros não tra ba lha ram e as
pou cas chan ces que sur gi am eram por meio de bo la pa- 
ra da.

O úni co bri lho do pri mei ro tem po foi aos 30 mi nu tos
quan do o Mo to con se guiu co lo car a bo la na re de. O gol
saiu em uma jo ga da de Jeff que avan çou pe la di rei ta e
ro lou pa ra Alan Pa trick mar car com boa con tri bui ção do
go lei ro Le an dro.

No se gun do tem po, o Mo to co me çou bem me lhor
sem pre bus can do o se gun do gol. Gleis si nho, Pa trick e
An dre zi nho ti ve ram bo as chan ces.

Mas a pres são era tão gran de que os gols fo ram sain do
na tu ral men te. Aos 13 na trom ba da com Alan Pa trick
mais uma vez e aos 20 com Abu, de pois de um be lo con- 
tra-ata que mo ten se.

Au xi li ar agra de ce opor tu ni da de

BRASILEIRÃO

Vasco procura outro treinador

RAMON MENEZES DEIXA O COMANDO TÉCNICO DO VASCO APÓS POUCO MAIS DE SEIS MESES

Ra mon Me ne zes não é mais o téc ni co do
Vas co. O clu be op tou nes ta quin ta-fei ra pe- 
la de mis são do trei na dor após a der ro ta
por 3 a 0 pa ra o Bahia, na quar ta-fei ra, em
Sal va dor, pe la 14ª ro da da do Bra si lei rão.

O Vas co anun ci ou a in for ma ção por
meio de um cur to co mu ni ca do em seu si te
ofi ci al:

“O Club de Re ga tas Vas co da Ga ma co- 
mu ni ca que Ra mon Me ne zes não é mais o
trei na dor da equi pe pro fis si o nal. O Clu be
agra de ce os ser vi ços pres ta dos pe lo pro fis si- 
o nal e, em bre ve, anun ci a rá o seu subs ti tu- 
to”.

a de ci são pe gou os jo ga do res de sur pre- 
sa e cau sou re vol ta em par te do elen co vas- 
caí no. Além de Ra mon, co mu ni ca do do ca- 
so em uma reu nião em São Ja nuá rio, dei- 
xam o clu be o au xi li ar téc ni co Thi a go Kos- 
los ki e o pre pa ra dor fí si co Leo Cu per ti no.

A bus ca pe lo no vo téc ni co es tá em an da- 
men to. No co me ço des ta tar de, o di re tor
exe cu ti vo An dré Maz zu co e o o di re tor
Antô nio Lo pes es ti ve ram jun tos em São Ja- 
nuá rio. Não es tá de fi ni do, por exem plo,
quem co man da rá o ti me di an te do Fla- 
men go, sá ba do, pe lo Bra si lei rão. Ca so nin- 
guém se ja con tra ta do até a da ta da par ti da,
a ten dên cia é de que Jú ni or Lo pes, au xi li ar
per ma nen te do clu be e fi lho de An to nio

Lo pes, o co or de na dor téc ni co, li de re o ti- 
me. Sob o co man do de Ra mon, o Vas co vi- 
via um mo men to de li ca do na tem po ra da.
No Bra si lei rão, com pe ti ção em que a equi- 
pe che gou a ser lí der nas pri mei ras ro da- 
das, já são qua tro par ti das sem vi tó ria – seis
con tan do as du as da Co pa do Bra sil. No
mo men to, o ti me es tá em dé ci mo lu gar,
com 18 pon tos.

Ou tro re sul ta do de ter mi nan te pa ra o
mau mo men to foi a eli mi na ção na Co pa do
Bra sil ain da na quar ta fa se di an te do Bo ta-
fo go. O Vas co per deu o clás si co pro 1 a 0 no
jo go de ida e em pa tou sem gols na vol ta,
em São Ja nuá rio.

Anun ci a do co mo subs ti tu to de Abel Bra- 
ga no dia 30 de mar ço des te ano, Ra mon
Me ne zes dei xa o Vas co de pois de pou co
mais de seis me ses no co man do e 16 par ti- 
das dis pu ta das (2 pe lo Ca ri o ca, 2 pe la Co pa
do Bra sil e 12 pe lo Bra si lei rão). Ao to do, fo- 
ram oi to vi tó ri as, três em pa tes e cin co der- 
ro tas.

Em seu per fil em uma re de so ci al, o au xi- 
li ar Thi a go Kos los ki agra de ceu a opor tu ni- 
da de e la men tou ter ti do o tra ba lho in ter- 
rom pi do. Des ta cou que o apro vei ta men to
era de 52%.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Técnico Tite vai esperar Neymar

TÉCNICO TITE AO LADO DE RODRIGO LASMAR, MÉDICO DA SELEÇÃO, FALARAM SOBRE NEYMAR

É in cer ta a pre sen ça de Neymar em
cam po na es treia da se le ção bra si lei ra
mas cu li na de fu te bol nas Eli mi na tó ri as da
Co pa do Mun do de 2022. Em en tre vis ta
co le ti va vir tu al re a li za da nes ta quin ta-fei- 
ra, do ho tel, em São Pau lo, o téc ni co Ti te
dis se que ain da vai es pe rar uma no va ava- 
li a ção do ca mi sa 10 pa ra de fi nir a es ca la- 
ção do Bra sil con tra a Bo lí via.

A par ti da acon te ce às 21h30 de ho je,
sex ta-fei ra (9), na Neo Quí mi ca Are na.

Ten do Neymar co mo úni ca dú vi da, Ti te
con fir mou o res tan te da equi pe, aque la
mes ma es bo ça da na úl ti ma quar ta-fei ra,
no úl ti mo trei no em Te re só po lis (RJ), com
We ver ton; Da ni lo, Mar qui nhos, Thi a go
Sil va e Re nan Lo di; Ca se mi ro, Dou glas
Luiz e Phi lip pe Cou ti nho; Ever ton, Ro ber- 
to Fir mi no e Neymar (Éver ton Ri bei ro).

O trei na dor tam bém anun ci ou que Ca- 
se mi ro se rá o ca pi tão. “We ver ton é o go lei- 
ro, es tá de fi ni do. On tem con ver sa mos.
São três gran des go lei ros. O We ver ton vem
de gran de cam pa nha, fa zen do mais de 20
jo gos em al to ní vel. Is to o cre den ci ou nes- 

se mo men to. Dou glas Luiz tam bém es tá
de fi ni do, is to já foi tra ba lha do. A ou tra no
ca so da subs ti tui ção hi po té ti ca do
Neymar é o Éver ton Ri bei ro. Es ta é a pos- 
si bi li da de, os trei na men tos fo ram des sa
for ma, mas es pe ra mos e con ta mos (com
Neymar). Va mos aguar dar. Não ten do ele,
vai Éver ton Ri bei ro”, dis se Ti te.

An tes do trei na dor fa lar, o mé di co Ro- 
dri go Las mar co men tou no va men te o ca- 
so de Neymar. Ele avi sou que o ca mi sa 10
da Se le ção e do PSG não vai trei nar tam- 
bém nes ta vés pe ra da par ti da. “Ele não
con se guiu trei nar, re la tou do res na re gião
lom bar, sem trau ma, du ran te o aque ci- 
men to foi ava li a do”, dis se Las mar, que
ain da com ple tou. 

“Ele te ve pe que na me lho ra, mas não
te mos ain da nem 24h da dor mais in ten sa.
Ti ve mos des lo ca men to, is so tu do di fi cul- 
tou um pou co o tra ta men to. Ele não tem
con di ções de trei no, faz tra ba lho in ten si- 
vo com nos so fi si o te ra peu ta e va mos
aguar dar até ho je pa ra pas sar po si ção ao
téc ni co Ti te”.

São Luís, sexta-feira, 9 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Mineradora lançou instituto que  valoriza e cria oportunidades de acesso à produção
cultural como meio de transformação social e Chamada Vale de Patrocínios Culturais

Ser vi ço

Do a ção pa ra o Ma ra nhão

FOMENTO CULTURAL

Vale lança edital cultural
no valor de R$ 20 milhões 

C
om o pro pó si to de de mo cra- 
ti zar o aces so e fo men tar a
ar te, a cul tu ra e o de sen vol vi- 
men to das ex pres sões ar tís ti- 

cas re gi o nais, o Ins ti tu to Cul tu ral Va le,
lan çou no úl ti mo dia 22 de ou tu bro, a
“Cha ma da Va le de Pa tro cí ni os Cul tu- 
rais”, pa ra fo men tar múl ti plas ma ni- 
fes ta ções cul tu rais bra si lei ras.  “Com a
cri a ção do Ins ti tu to Cul tu ral Va le, a
com pa nhia con so li da sua tra je tó ria
co mo uma das prin ci pais in cen ti va- 
do ras da cul tu ra no país e avan ça no
pro pó si to de fo men tar as múl ti plas
ma ni fes ta ções e ex pres sões cul tu rais
bra si lei ras, em to da a sua di ver si da de
e po ten ci al”, afir ma Luiz Edu ar do
Oso rio, di re tor-exe cu ti vo da Va le e
pre si den te dos Con se lhos Es tra té gi co
e de Cu ra do res do Ins ti tu to Cul tu ral
Va le e da Fun da ção Va le. “A Cha ma da
Va le de Pa tro cí ni os Cul tu rais, com
lan ça men to si mul tâ neo ao do ins ti tu- 
to, tem enor me po ten ci al pa ra es ti- 
mu lar a pro du ção ar tís ti ca e im pul si- 
o nar a in dús tria cri a ti va em to do o
Bra sil, es pe ci al men te nas áre as tra di- 
ci o nal men te me nos pri vi le gi a das pe- 
los in ves ti men tos em cul tu ra”, com- 
ple men ta Oso rio.

O Ins ti tu to Cul tu ral Va le te rá um
pai nel de es pe ci a lis tas, que apoi a rá a
di re to ria e o con se lho da ins ti tui ção, a
par tir de di fe ren tes pers pec ti vas.  En- 
tre os no mes já con fir ma dos es tão
aca dê mi cos e re pre sen tan tes do meio
cul tu ral co mo a es cri to ra He loí sa Bu- 
ar que de Hol lan da e a fun da do ra da
Re des da Ma ré, Eli a na Sou sa Sil va.

“O Ins ti tu to Cul tu ral Va le che ga em

um mo men to de sa fi a dor pa ra a pro- 
du ção cul tu ral bra si lei ra, em um ce- 
ná rio ex tre ma men te im pac ta do pe la
pan de mia, com o fe cha men to de cen- 
te nas de equi pa men tos cul tu rais,
can ce la men to de ati vi da des e re tra- 
ção de pa tro cí ni os. É nes se con tex to
que re a fir ma mos o nos so com pro- 
mis so com es te se tor fun da men tal pa- 
ra for ma ção da nos sa pró pria iden ti- 
da de”, afir ma Hu go Bar re to, di re tor-
pre si den te do Ins ti tu to Cul tu ral Va le e
di re tor de Sus ten ta bi li da de e In ves ti- 
men to So ci al da Va le.

Cha ma da Va le de 
Pa tro cí ni os Cul tu rais
O Ins ti tu to Cul tu ral Va le nas ce si- 

mul ta ne a men te à 1ª Cha ma da Va le de
Pa tro cí ni os Cul tu rais. O edi tal iné di to
da Va le bus ca pro je tos que va lo ri zam
os pa trimô ni os e iden ti da des bra si lei- 
ras, ao mes mo tem po em que con tri- 
bu am pa ra o de sen vol vi men to so ci o- 
e conô mi co nos lo cais on de são re a li- 
za dos. Par tin do do con cei to de que
on de exis te a cul tu ra exis te trans for- 
ma ção, se rão acei tos pro je tos de pro- 
po nen tes de to do o país den tro da di- 
ver si da de de ma ni fes ta ções cul tu rais
bra si lei ras.  As ins cri ções vão até o dia
14 de ou tu bro e de vem ser fei tas no si- 
te do Ins ti tu to Cul tu ral Va le.

No si te tam bém es tão dis po ní veis o
re gu la men to do edi tal e o ma nu al do
pro po nen te. A se le ção des ti na rá um
to tal de R$ 20 mi lhões em re cur sos in- 
cen ti va dos pe la Lei Fe de ral de In cen- 
ti vo à Cul tu ra a pro je tos cul tu rais em
qua tro fai xas de va lor: até R$ 250 mil,

até R$ 500 mil, até R$ 1 mi lhão e até R$
2 mi lhões. A di vul ga ção pre li mi nar
dos re sul ta dos se rá fei ta no dia 25 de
ou tu bro e a fi nal no dia 1º de de zem- 
bro, no si te do Ins ti tu to Cul tu ral Va le.

O Ins ti tu to Cul tu ral Va le tem sob
sua ges tão mais de 60 pro je tos cri a- 
dos, apoi a dos ou pa tro ci na dos pe la
Va le em mais de 50 mu ni cí pi os bra si- 
lei ros em 2020. Den tre eles, uma re de
de es pa ços cul tu rais pró pri os. São
qua tro mu seus e cen tros cul tu rais
aber tos ao pú bli co, com vi si ta ção gra- 
tui ta, atu a ção jun to a es co las e or ga- 
ni za ções so ci ais, com iden ti da de e vo- 
ca ção pró pri as: Me mo ri al Mi nas Ge-
rais Va le (MG), Mu seu Va le (ES), Cen- 
tro Cul tu ral Va le Ma ra nhão (MA) e Ca- 
sa da Cul tu ra de Ca naã dos Ca ra jás
(PA). Fe cha dos tem po ra ri a men te des-
de mar ço de 2020, em fun ção da pan- 
de mia da Co vid-19, es tes es pa ços
man têm pro gra ma ção on li ne gra tui ta
em seus ca nais pró pri os, pa ra con ser-
var vi vo o diá lo go com seus pú bli cos.
Jun tos, des de sua inau gu ra ção, os
mu seus e cen tros cul tu rais pró pri os já
re ce be ram mais de 3,3 mi lhões de vi- 
si tan tes e re a li za ram cer ca de 165 ex-
po si ções.

O quê: Ins ti tu to Cul tu ral Va le –
Cha ma da Va le de Pa tro cí ni os Cul tu- 
rais

On de: Si te Ins ti tu to Cul tu ral Va le –
 http://ins ti tu to cul tu ral va le.org/

In for ma ções: e-mail: cha ma- 
da@cha ma da va le.com

Te le fo ne: 0800 024 4287

TELEVISÃO

Vencedora do Master Chef faz doação para instituição

VENCEDORA MASTER CHEF ADRIANA, DOOU R$ 5 MIL PARA  INSTITUIÇÃO QUE FOMENTA  ATIVIDADES ESPORTIVAS NA VILA CONCEIÇÃO

Nes sa quar ta-fei ra (7), Adri a na, de
50 anos, le vou pa ra ca sa o 13º tro- 
féu Mas ter Chef 2020. A ca ta ri nen se já
ha via par ti ci pa do do pro gra ma em
2016, mas foi eli mi na da de pois de ser- 
vir um por co cru aos ju ra dos. Des sa
vez, ela che gou cheia de de ter mi na- 
ção e deu a vol ta por ci ma ao ven cer as
du as pro vas da noi te.

Em en tre vis ta ao Por tal da Band, a
do na de ca sa re ve lou que sua par ti ci- 
pa ção no ta lent show foi um de sa fio
pes so al e re ple to de sig ni fi ca dos.
“Nun ca acre di tei em mim mes ma,
cres ci sem au to es ti ma e, quan do che- 
guei aqui pe la pri mei ra vez, mi nha
fal ta de con fi an ça era ní ti da. Nes ta se- 
gun da chan ce, me pre pa rei e ti nha
com ple ta cer te za de que ven ce ria.
Não é so ber ba, mas me sen ti me re ce- 
do ra. De ago ra em di an te, vou lu tar e
bus car tu do aqui lo que que ro e acre- 
di to”, afir mou.

No pri mei ro de sa fio, a com pe ti do ra
pre pa rou um ca ção com cre me de es- 
pi na fre que foi mui to elo gi a do pe los
chefs Erick Jac quin, Pa o la Ca ro sel la e
Hen ri que Fo ga ça. Já na se gun da pro- 

va, o nho que com mo lho de três quei- 
jos e shi ta ke con quis tou de fi ni ti va- 
men te o pa la dar do trio.

Pres tes a se tor nar avó, ela pre ten de
in ves tir no ra mo da gas tro no mia e ga- 
ran te que a ida de, que já a as som brou
um dia, ho je é só um de ta lhe. “Vi ve- 
mos em um mun do mui to com pe ti ti- 
vo, mas te nho, sim, con di ções de en- 
trar no mer ca do de tra ba lho. Pen so
em um ne gó cio que me per mi ta le var
o ali men to do pro du tor ao con su mi- 
dor com um bom pre ço e que, de al gu- 
ma for ma, trans for me a re la ção das
pes so as com a co mi da. É im por tan te
en ten der o que vo cê es tá co men do e
co mo is so afe ta o seu cor po”.

Pa ra a co zi nhei ra ama do ra, a vi tó- 
ria foi a re a li za ção da pri mei ra de uma
lis ta de me tas que tra çou nos úl ti mos
me ses. “De pois de me mu dar de São
Pau lo, es tou mo ran do em Join vil le
(SC) e ain da não te nho ca sa. Dur mo
no so fá do meu ir mão, mas cos tu mo
di zer que não pre ci so fi car con for tá- 
vel. É o meu des con for to que me faz
cor rer atrás”, ga ran tiu ela, que co me- 
çou a se in te res sar pe la cu li ná ria aos 5

anos de ida de, gru da da na bar ra da
saia da tia di an te do fo gão. Mais de
qua tro dé ca das de pois, Adri a na re vi ve
seus so nhos e con se gue en xer gar um
fu tu ro pro mis sor. “Eu ti ve me do, mas
me jo guei. Co zi nhar, pa ra mim, é me
do ar em um ato de amor”, con cluiu.

Além de con quis tar o 13º tro féu
do ta lent show, a ca ta ri nen se le vou
pa ra ca sa R$ 5 mil do PicPay e do ou a
mes ma pa ra a Va lo ri zar Cen tro de So- 
ci a li za ção, uma ins ti tui ção que aten- 
de cri an ças e ado les cen tes e fo men ta
di ver sas ati vi da des es por ti vas pa ra o
bair ro da Vi la Con cei ção, em São Luís
do Ma ra nhão. A par ti ci pan te ain da foi
pre mi a da com uma bol sa de es tu dos
in te gral pa ra gra du a ção ou pós-gra- 
du a ção da Uni ver si da de Es tá cio, um
dis po si ti vo Echo e R$ 5 mil em com- 
pras no si te ama zon.com.br. A Bras- 
temp tam bém deu à cam peã um for-
no da li nha Gour mand, dig no de um
chef, e a Tra mon ti na ofe re ceu um jo go
de pa ne las pro fis si o nal e um Kit Chef
de fa cas.

MEMÓRIA

SescTV homenageia
Zuza Homem de Mello

ZUZA HOMEM DE MELO MORREU NO ÚLTIMO DOMINGO

O mes tre, jor na lis ta e um dos pes qui sa do res mu si cais
mais im por tan tes do país,  Zu za Ho mem de Mel lo, fa le- 
ci do nes te úl ti mo do min go (4), aos 87 anos se rá ho me- 
na ge a do pe lo SescTV. Nas ci do em São Pau lo, Zu za mu- 
dou-se pa ra os Es ta dos Uni dos pa ra es tu dar mu si co lo- 
gia no re no ma do con ser va tó rio Jul li ard Scho ol, ad qui- 
rin do con cei tos que o acom pa nha ram pe la vi da. Em seu
re tor no ao Bra sil, con quis tou a con fi an ça de gran des
no mes da mú si ca po pu lar bra si lei ra co mo Elis Re gi na,
Gil ber to Gil e Ca e ta no Ve lo so. Um de seus úl ti mos tra ba- 
lhos foi a bi o gra fia do mú si co João Gil ber to, mor to em
2019.

Em me mó ria do crí ti co e mu si có lo go, o ca nal dis po- 
ni bi li za na ín te gra o pro gra ma To das as No tas, no qual
ele co men ta e ana li sa tre chos de shows de mú si ca ins- 
tru men tal de ar tis tas co mo Ban da Man ti que ra, Ro gé rio
Bot ter Maio, Ma ni Pad me Trio e Lenny Gor din. O epi só- 
dio po de ser aces sa do por meio des te
link: https://youtu.be/y58rrDhb7Tw. Além dis so, o
SescTV re me mo ra em su as re des so ci ais a par ti ci pa ção
de Zu za Ho mem de Mel lo no qua dro ‘’Um Dis co’’
(https://www.ins ta gram.com/p/CF7mypbn_ie/) de- 
mons tran do bre ve men te a imen si dão de seu co nhe ci- 
men to e a pai xão pe la mú si ca.

LITERATURA

Edgar Morin: reflexões
sobre a pandemia

MORIN: “O FUTURO IMPREVISÍVEL ESTÁ EM GESTAÇÃO HOJE”

Em pou co me nos de cem pá gi nas, o fi ló so fo e pen sa- 
dor fran cês Ed gar Mo rin im pri me em “É ho ra de mu dar- 
mos de via”, re fle xões e li ções acer ca da pan de mia do
Co ro na ví rus, cri se que pa ra li sou a vi da econô mi ca e so- 
ci al em 177 paí ses.  

Quan do tu do co me çou, ain da em 2019, em Wuhan,
na Chi na, o oci den te pas sou a olhar com cu ri o si da de ao
que acon te cia “do ou tro la do do mun do”. Ares de dis to- 
pia to ma ram con ta do no ti ciá rio. Na li te ra tu ra, as ven- 
das de “A Pes te”, de Ca mus, dis pa ra ram. Es ta va ins ta la- 
da a re a li da de que to dos vi vem até ho je: o iso la men to, a
pa ra li sa ção das ati vi da des econô mi cas, a con ta gem de
mor tos e in fec ta dos, a cri se econô mi ca e sa ni tá ria, e ha- 
bi tu ar-se a li dar com ter mos co mo cur va, pri mei ra e se- 
gun da on das, imu ni da de de re ba nho… Uma re a li da de
trans for ma da.

A par tir dis so, mui tas são as per gun tas que sur gem: e
de pois? Co mo se rá o pós-pan de mia? Te re mos apren di- 
do al go? O que a Pan de mia po de nos en si nar? São so bre
ques tões co mo es sas, den tre ou tras in ves ti ga ções po lí ti- 
cas e so ci ais, que Ed gar Mo rin, em par ce ria com Sa bah
Abou es sa lam, so ció lo ga e ur ba nis ta, es po sa do es cri tor,
iso la dos em seu apar ta men to em Mont pel li er, Pa ris, re- 
fle tem nes te no vo li vro, pe que no nas pá gi nas, mas enor- 
me na po tên cia do que traz à to na em pro vo ca ções e
uma vi são de mun do oti mis ta, que apos ta na hu ma ni- 
da de co mo so lu ção de seu fu tu ro. É ver da de que hou ve
mui tas pan de mi as na his tó ria, mas a no vi da de ra di cal
do Co vid-19 es tá no fa to de ele dar ori gem a uma me ga- 
cri se. Nos sa fra gi li da de es ta va es que ci da; nos sa pre ca ri- 
e da de, ocul ta da. Nun ca es ti ve mos tão fe cha dos fi si ca- 
men te no con fi na men to e nun ca tão aber tos pa ra o des- 
ti no ter res tre.

São Luís, sexta-feira, 9 de outubro de 2020
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