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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Nenhum instituto de pesquisa conseguiu captar a credibilidade dos candi-
datos junto ao eleitorado. Indiferente ao momento da coleta das opiniões de 
votos, a população consegue refletir o básico sobre a conduta dos candidatos .
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Dia das Crianças: geração 
conectada ainda gosta de 

brincar de bonecos

Confira as vagas de 
emprego disponíveis 

em São Luís
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Nativos digitais, as crianças que comemoram o dia dedicado à elas na data de hoje - 12 de outubro - não conhecem o mundo sem os tablets, internet e toda a gama 
de conexão e tecnologia que existe atualmente. Chamada de geração alfa, as crianças nascidas a partir de 2010 ainda sonham em ser médicos  ou dentistas quando 

crescerem, mas, como o Rubens Benith Belo, de 6 anos, também querem fazer robô. Especialistas orientam sobre como lidar com crianças da geração alfa
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Yglésio Moyses HOJE    13-10

Lauana Prado 
é indicada ao 
Grammy Latino

 A cantora Lauana Prado 
foi indicada ao Grammy. 
Lauana está divulgando 
a sua nova música de tra-
balho  “V De Vingança".
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Sampaio de olho na parte de cima
Com 17 pontos, fora da zona de rebaixamento, Tricolor 

tem mais três jogos atrasados a serem cumpridos a partir des-
ta quarta-feira, quando enfrentará o Figueirense. PÁGINA 9

Prefeito Edivaldo acompanha obras 
de pavimentação na Vila Samara e 

Rio Grande, zona rural

FERIADÃO : Balanço da PRF registra 3 mortes nas estradas
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PRECATÓRIOS:
Dívida do Brasil 

dobrou em cinco anos
Montante devido a cidadãos e 

empresas que ganharam batalhas 
judiciais contra a União chega a R$ 
53,4 bilhões este ano comparado 

com R$ 24,1 bilhões em 2015
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Montante devido a cidadãos e empresas que ganharam batalhas judiciais contra a
União chega a R$ 53,4 bilhões este ano comparado com R$ 24,1 bilhões em 2015

PRECATÓRIOS

Dívida do Brasil
dobrou em cinco anos

H
is to ri ca men te bi li o ná ri as,
as dí vi das da União, dos es- 
ta dos e dos mu ni cí pi os com
pre ca tó ri os ba tem re cor des

anu ais. Nos úl ti mos cin co anos, o
mon tan te de vi do a pes so as e em pre- 
sas que ga nha ram ba ta lhas ju di ci ais
con tra a União mais que du pli cou:
sal tou dos R$ 24,1 bi lhões re ser va dos
no Or ça men to de 2015, pa ra R$ 53,4
bi lhões, es te ano. Pa ra 2021, o go ver no
fe de ral pre vê um gas to de R$ 55,5 bi- 
lhões com pre ca tó ri os. O le van ta- 
men to foi fei to pe la ONG Con tas
Aber tas.

Já re cor ren te há anos, a pre o cu pa- 
ção com o pa ga men to des sa dí vi da
au men tou no mês pas sa do, quan do
par te da ci fra pas sou a ser con si de ra- 
da co mo pos sí vel fon te de fi nan ci a- 
men to do no vo pro gra ma de trans fe- 
rên cia de ren da que o pre si den te Jair
Bol so na ro pre ten de cri ar no lu gar do
Bol sa Fa mí lia, o Ren da Ci da dã. 

De pois da re per cus são ne ga ti va, a
ideia foi afas ta da pe lo go ver no, mas
abriu o de ba te so bre as pen dên ci as
com pes so as que ven ce ram ba ta lhas
na Jus ti ça e es pe ram re ce ber o di nhei- 
ro ao qual têm di rei to.

So man do a dí vi da da União às de
es ta dos e mu ni cí pi os, os va lo res de vi- 
dos em 2019 por de ter mi na ção ju di ci- 
al che ga ram a R$ 183,6 bi lhões, le van- 
do em con ta, in clu si ve, au tar qui as e
fun da ções. Os da dos são do mais re- 
cen te Ma pa Anu al dos Pre ca tó ri os, di- 
vul ga do na úl ti ma quin ta-fei ra pe lo
Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça (CNJ). 

Sig ni fi ca di zer que o Bra sil de ve o
equi va len te a 2,5% do Pro du to In ter- 

no Bru to (PIB) a ci da dãos e em pre sas
que ga nha ram ações ju di ci ais con tra
al gum dos en tes.

A es pe ra cos tu ma du rar me ses ou
anos até que o di nhei ro en tre na con- 
ta, após a de ter mi na ção do pa ga men- 
to dos pre ca tó ri os, à qual não ca be re- 
cur so. Se gun do o Con se lho da Jus ti ça
Fe de ral (CJF), mais de 175,2 mil pes- 
so as es tão na fi la pa ra re ce ber os va lo- 
res em 2021. A pre vi são é de que, no
ano que vem, se jam qui ta das dí vi das
re la ti vas a mais de 110 mil pro ces sos
ven ci dos con tra a União.

Os mai o res va lo res cos tu mam fi car
no âm bi to do Mi nis té rio da Eco no- 
mia. O ex-Mi nis té rio do Pla ne ja men- 
to, que ho je in te gra a pas ta da Eco no- 
mia, pa gou R$ 91,5 bi lhões em pre ca- 
tó ri os nos úl ti mos 10 anos — re cor de
en tre to dos os ór gãos da União, pe lo
le van ta men to da ONG Con tas Aber- 
tas. O da Eco no mia pa gou R$ 78,4 bi- 
lhões no mes mo pe río do. E o ex tin to
Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al, ago- 
ra tam bém par te da Eco no mia, de- 
sem bol sou R$ 50,5 bi lhões na úl ti ma
dé ca da pa ra qui tar pre ca tó ri os.

Não é de se es pan tar que a re a ção
ao anún cio de que es se di nhei ro po- 
de ria ser usa do pa ra pa ga men to de
um no vo pro gra ma so ci al te nha si do
alar man te. A “ro la gem” des sa dí vi da é
vis ta co mo um ca lo te bi li o ná rio. “A
pro pos ta vai na con tra mão do es for ço
pa ra qui tar os dé bi tos por que pro te la- 
ria a des pe sa. A ci fra, que já au men ta
to do ano, cres ce ria ain da mais, por- 
que os pre ca tó ri os não vão aca bar, o
go ver no sim ples men te co me ça ria a
em pur rar com a bar ri ga”, diz Gil Cas- 

tel lo Bran co, fun da dor da ONG Con-
tas Aber tas.

“A meu ver, não diz res pei to ao Ju di- 
ciá rio, mas à con ta bi li da de cri a ti va,
pos ter gan do des pe sa. Mui to pró xi mo
de uma pe da la da. O prin cí pio é o
mes mo: dei xar de pa gar e pro te lar pa- 
ra o ano se guin te”, ex pli ca Cas tel lo
Bran co. 

O es pe ci a lis ta res sal ta que, além de
ser uma pe da la da, é “um des res pei to
ao Ju di ciá rio e aos que con se gui ram
ga nhar cau sas na Jus ti ça, pro va vel-
men te de mo ra ram anos, e fi ca ri am
sem ex pec ta ti vas de re ce ber”.

Com en ten di men to pa re ci do, até a
Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil
(OAB) se po si ci o nou ofi ci al men te e
clas si fi cou co mo in cons ti tu ci o nal o
uso des sas ver bas pa ra ar car com ou- 
tro ti po de des pe sa. Se ria um “ca lo te
da dí vi da pú bli ca ju di ci al”, de fi niu,
em no ta pu bli ca da em se tem bro, após
o re la tor do pro je to que cri a rá o Ren da
Ci da dã, se na dor Mar cio Bit tar (MDB-
AC), ter anun ci a do que es sa se ria uma
das fon tes de fi nan ci a men to do no vo
Bol sa Fa mí lia.

A re per cus são foi tão ne ga ti va que
o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue- 
des, pre ci sou re for çar mais de uma
vez que o go ver no não vai usar di nhei-
ro re ser va do ao pa ga men to de pre ca- 
tó ri os pa ra qual quer ou tra fi na li da de.
“É pre ci so res pei tar a lei. Pre ca tó rio
tran si ta do e jul ga do é dí vi da cer ta,
nin guém po de brin car com ca lo te”,
as se gu rou, em en tre vis ta co le ti va, em
3 de ou tu bro. O re la tor, Mar cio Bit tar,
ain da não di vul gou qual se rá, en tão, a
fon te de fi nan ci a men to do pro gra ma.

STF

Decisões de Kassio Nunes preocupam evangélicos

INDICAÇÃO DO DESEMBARGADOR KASSIO MARQUES PARA UMA CADEIRA NO SUPREMO ABRE UMA CRISE COM OS LÍDERES RELIGIOSOS

De um dia pa ra o ou tro, o pre si den- 
te Jair Bol so na ro viu mu dar o pres tí gio
en tre os evan gé li cos. Tão bem quis to
por es se gru po re li gi o so, que o apoia
des de as elei ções de 2018, o pre si den- 
te se tor nou al vo de crí ti cas e pas sou a
ser cha ma do de “trai dor” de pois de
ter in di ca do pa ra o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF) o de sem bar ga dor Kas- 
sio Nu nes Mar ques, do Tri bu nal Re gi- 
o nal Fe de ral da 1ª Re gião (TRF-1). O
ata que foi uma re a ção ao fa to de Bol- 
so na ro não ter cum pri do com a pro- 
mes sa de es co lher um no me “ter ri vel- 
men te evan gé li co” pa ra ocu par uma
ca dei ra na Su pre ma Cor te, mas tam- 
bém re pre sen ta um re ceio do seg- 
men to de que o pre si den te es te ja dei- 
xan do de la do te mas fun da men tais
pa ra os cris tãos, den tre eles a de fe sa
do con ser va do ris mo e a cri mi na li za- 
ção do abor to.

Na vi são de al gu mas li de ran ças
evan gé li cas, a no me a ção de Kas sio
sig ni fi ca um re tro ces so pa ra as ques- 
tões que en vol vem os in te res ses da re- 
li gião. Des de que Bol so na ro anun ci ou
a es co lha pe lo de sem bar ga dor, o pas- 
sa do de Kas sio foi mi ni ma men te ana- 
li sa do e, en tre as des co ber tas, foi re ve- 

la do que em sua te se de mes tra do, cu- 
jo te ma foi a Con cre ti za ção ju di ci al do
di rei to à saú de, Kas sio ci tou a le ga li za- 
ção do abor to nos Es ta dos Uni dos e
não fez res sal vas à prá ti ca. No mes mo
do cu men to aca dê mi co, o can di da to
ao STF de fen deu que o Ju di ciá rio po- 
de ser aci o na do pa ra fa zer fren te a
mai o ria con ser va do ra.

Em ou tra pu bli ca ção, des ta vez em
uma edi ção de 2014 da re vis ta do TRF-
1, o de sem bar ga dor tra ta so bre o sa lá- 
rio-ma ter ni da de às ín di as Ma xa ka li,
de Mi nas Ge rais. Além de ser a fa vor
que elas te nham di rei to ao be ne fí cio
pre vi den ciá rio an tes dos 16 anos, Kas- 
sio não mos tra ob je ções quan to à cul- 
tu ra do gru po in dí ge na que de fen de
uma pre co ce ini ci a ção se xu al das
ado les cen tes Ma xa ka li, a par tir dos 13
anos, e que elas te nham re la ções com
vá ri os ín di os pa ra fa ci li tar a ges ta ção.

Por mais que Bol so na ro te nha di to
em al guns even tos pú bli cos e em
trans mis sões nas su as re des so ci ais
que o es co lhi do pa ra a Su pre ma Cor te
é con tra o abor to e que ele de fen de a
fa mí lia, o po si ci o na men to do pre si- 
den te não tem si do o su fi ci en te pa ra
acal mar a clas se evan gé li ca, que es pe- 

ra ex pli ca ções e po si ci o na men tos do
pró prio de sem bar ga dor so bre es ses
as sun tos. Kas sio te rá a opor tu ni da de
de se po si ci o nar no pró xi mo dia 21,
quan do se rá sa ba ti na do pe lo Se na do.

Um dos prin ci pais lí de res evan gé li-
cos do país, o pas tor Si las Ma la faia,
pre si den te da As sem bleia de Deus Vi-
tó ria em Cris to, tem si do o mai or crí ti- 
co da in di ca ção do ma gis tra do ao STF.
Nas úl ti mas se ma nas, o pas tor usou as
su as pá gi nas na in ter net qua se que di-
a ri a men te pa ra re cla mar de Bol so na-
ro e de Kas sio.

Ami go do pre si den te, o re li gi o so
dis se ser “ali a do, mas não ali e na do do
pre si den te”. Ele tem pe di do que Bol- 
so na ro re con si de re a in di ca ção, e até
en tre gou uma lis ta trí pli ce ao man da- 
tá rio com os no mes de ma gis tra dos
“ter ri vel men te evan gé li cos” que po- 
de ri am as su mir a va ga de Cel so de
Mel lo: o ex-de sem bar ga dor elei to ral
Jack son di Do me ni co; o pro cu ra dor
de Jus ti ça Jo sé Edu ar do Sa bo Pa es; e o
juiz fe de ral Wil li am Dou glas. “O se-
nhor não po de er rar em um car go vi- 
ta lí cio. O que es tá em jo go é aqui lo
que nós cre mos”, pon de rou Ma la faia,
em ví deo.

Ban cos

Sem so bras

Ina dim plên cia cai no
Bra sil na pan de mia

A cri se econô mi ca pro vo ca da pe la co vid-19 no país
ele vou o de sem pre go a ní veis re cor des e pro vo cou o fe- 
cha men to de um sem-nú me ro de em pre sas. Mas, ao
con trá rio do que se po de ria es pe rar, os ní veis de ina- 
dim plên cia, se jam de pes so as fí si cas ou ju rí di cas, re cu a- 
ram.

Se gun do es pe ci a lis tas, es se qua dro sur pre en den te é
re sul ta do di re to do au xí lio emer gen ci al, dos pro gra mas
de so cor ro às pe que nas e mi cro em pre sas e tam bém da
ta xa de ju ros no pi so his tó ri co, o que per mi tiu um for te
mo vi men to de re ne go ci a ção de dí vi das por par te dos
ban cos. No au ge da pan de mia, as ins ti tui ções fi nan cei- 
ras tam bém per mi ti ram o adi a men to dos pa ga men tos
por 60 di as.

A gran de dú vi da é co mo o ca lo te vai

se com por tar quan do to dos es ses

so cor ros aca ba rem e a eco no mia

ti ver de vol tar a an dar com as

pró pri as per nas. O te mor é que ha ja

uma ex plo são da ina dim plên cia no

iní cio do ano que vem.

“A que da da ina dim plên cia é al go iné di to”, afir ma o
eco no mis ta Luiz Ra bi, da Se ra sa Ex pe ri an, em pre sa que
mo ni to ra a si tu a ção fi nan cei ra de con su mi do res e em- 
pre sas no País. Em ju lho, úl ti mo da do dis po ní vel, 63,5
mi lhões de bra si lei ros es ta vam ina dim plen tes, se gun do
pes qui sa da Se ra sa. São 2,5 mi lhões de pes so as a me nos
em re la ção a abril, quan do o País pa rou por cau sa da co- 
vid-19. Tam bém o nú me ro de em pre sas com dí vi das em
atra so re cu ou em ju lho pa ra o me nor ní vel do ano: 5,8
mi lhões. É exa ta men te a mes ma quan ti da de de com pa- 
nhi as ina dim plen tes re gis tra da em ju lho do ano pas sa- 
do. Ou tro termô me tro do ca lo te é a quan ti da de de em- 
pre sas que pe di ram re cu pe ra ção ju di ci al. Is to é, que re- 
co nhe ce ram a in ca pa ci da de fi nan cei ra de pa gar as dí vi- 
das em dia e so li ci ta ram à Jus ti ça con di ções es pe ci ais.
Os da dos, co le ta dos em to dos os car tó ri os do País, mos- 
tram que nes te ano, até agos to, 868 em pre sas pro cu ra- 
ram es se ca mi nho, um nú me ro 7,3% me nor que o re gis- 
tra do no mes mo pe río do de 2019. Pa ra os oi to pri mei ros
me ses do ano, o nú me ro de pro ces sos em 2020 foi o me- 
nor des de 2015. Pe lo rit mo atu al, a pers pec ti va é que
2020 ter mi ne com 1,3 mil pe di dos. Em 2019, sem pan de- 
mia, fo ram 1.387. Ra bi diz que o ris co de o ca lo te vol tar a
su bir es tá li ga do, num pri mei ro mo men to, aos con su- 
mi do res, e de pois às em pre sas. “Os bra si lei ros que per- 
de ram ren da es tão pen du ra dos ho je no au xí lio emer- 
gen ci al, que tem da ta e ho ra pa ra aca bar (no fim de de- 
zem bro).” Se até o fim do ano o qua dro for ain da ruim
pa ra o em pre go, a ina dim plên cia da pes soa fí si ca po de
su bir e res va lar na pes soa ju rí di ca, que não vai re ce ber
os cré di tos em dia. “A ina dim plên cia es tá re pre sa da, não
es tá ex tin ta”, aler ta Ra bi. Fa bio Ben tes, eco no mis ta-
che fe da Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo (CNC), con si de ra que os ban cos es- 
tão em pur ran do o pro ble ma da ina dim plên cia com a
“bar ri ga”. De ram uma ca rên cia, por is so, o in di ca dor
não es tá sain do do lu gar.”

Do iní cio da cri se até agos to, os ban cos pos ter ga ram
R$ 110,5 bi lhões em dí vi das, em um to tal de 14,2 mi- 
lhões de con tra tos, se gun do a Fe bra ban. Des se to tal, a
mai or par ce la de be ne fi ci a dos é de pe que nas em pre sas
e pes so as fí si cas, um vo lu me de R$ 62,2 bi lhões. Nes te
mês, ven ce a pri mei ra ro da da das ca rên ci as con ce di das,
que po de vir acom pa nha da de au men to da ina dim plên- 
cia, num ce ná rio de de sem pre go ele va do. A pre o cu pa- 
ção dos ban cos com ris co de ca lo te es tá es tam pa da nos
ba lan ços. No se gun do tri mes tre, Bra des co, Itaú Uni ban- 
co, Ban co do Bra sil e Cai xa ele va ram o gas to com pro vi- 
sões pa ra de ve do res du vi do sos em mais de R$ 14 bi- 
lhões, to ta li zan do R$ 193,6 bi lhões. Si mo ne Pa si a not to,
eco no mis ta-che fe da Re ag In ves ti men tos, apos ta em pi- 
co da ina dim plên cia das fa mí li as já no fim des te ano.
Ben tes, da CNC, lem bra que o au xí lio emer gen ci al de R$
600 foi re du zi do pe la me ta de a par tir de se tem bro. Ele
ques ti o na se, após o fim des sas me di das, a eco no mia te- 
rá ca pa ci da de de vol tar a cres cer por con ta pró pria pa ra
fa zer fren te à ina dim plên cia, uma vez que o in ves ti men- 
to não foi re to ma do.

A ca ta do ra de ar ti gos pa ra re ci cla gem Gi se le San tos
da Sil va, de 34 anos, ca sa da e mãe de du as fi lhas, es ta va
ina dim plen te des de 2012. Na épo ca, tra ba lha va co mo
au xi li ar de lim pe za, foi de mi ti da e a em pre sa, se gun do
ela, não pa gou a res ci são. Re sul ta do: fi cou sem ren da
pa ra qui tar a fa tu ra do car tão de cré di to e a dí vi da, co mo
acon te ce nes ses ca sos, vi rou uma bo la de ne ve. Em
agos to, com ju ros e mul ta, a dí vi da es ta va em cer ca de
R$ 700. Mas a ca ta do ra con se guiu qui tar a pen dên cia e
dei xar a lis ta de de ve do res, de sem bol san do R$ 143. “Foi
fá cil até de mais ne go ci ar des ta vez, não es pe ra va es se
des con tão.” Co mo ca ta do ra, Gi se le ti ra en tre R$ 300 e R$
350 por se ma na, mas a ren da é in cer ta. Ela es tá re ce ben- 
do o au xí lio emer gen ci al, que até agos to era de R$ 600 e
foi re du zi do à me ta de a par tir de se tem bro. “Com o au xí- 
lio, es tou pa gan do as des pe sas, não so bra na da, ain da
mais ago ra com tu do au men tan do.”

São Luís, terça-feira, 13 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Fundo Eleitoral foi criado em 2017 pelas Leis nº 13.487 e 13.488, aprovadas pelo
Congresso Nacional. Com a proibição de doações de pessoas jurídicas

Re cur sos do Fun do Elei to ral

Re cur sos do Fun do Par ti dá rio

DINHEIRO DE CAMPANHA

O que  é  Fundo Eleitoral
e Fundo Partidário ? 

O
s par ti dos po lí ti cos no Bra sil
con tam com du as fon tes de
re cur sos pú bli cos pa ra fi- 
nan ci ar as cam pa nhas dos

seus can di da tos nas elei ções: o Fun do
Es pe ci al de Fi nan ci a men to de Cam- 
pa nha (FEFC), tam bém co nhe ci do
co mo Fun do Elei to ral, e o Fun do Es- 
pe ci al de As sis tên cia Fi nan cei ra aos
Par ti dos Po lí ti cos, o Fun do Par ti dá rio.

O Fun do Elei to ral foi cri a do em
2017 pe las Leis nº 13.487 e 13.488,
apro va das pe lo Con gres so Na ci o nal.
Com a proi bi ção de do a ções de pes so- 
as ju rí di cas es ta be le ci da por de ci são
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) de
2015, o Fun do Elei to ral tor nou-se
uma das prin ci pais fon tes de re cei ta
pa ra a re a li za ção das cam pa nhas elei- 
to rais.  O Fun do Par ti dá rio (FP), por
sua vez, é mais an ti go. Ins ti tuí do em
1995 pe la Lei nº 9.096 (Lei dos Par ti- 
dos Po lí ti cos), ele foi du ran te mui to
tem po a úni ca fon te de re cur so pú bli- 
co di vi di da en tre os par ti dos. Além de
po de rem ser usa dos pa ra fi nan ci ar
cam pa nhas elei to rais, os va lo res do
Fun do Par ti dá rio são uti li za dos pa ra
cus te ar ati vi da des ro ti nei ras das le- 
gen das, co mo o pa ga men to de água,
luz, alu guel e pas sa gens aé re as, en tre
ou tros.  O FP é dis tri buí do às si glas
anu al men te. Ele é com pos to por do- 
ta ções or ça men tá ri as da União, mul- 
tas e pe na li da des pe cu niá ri as de na- 
tu re za elei to ral, do a ções de pes so as
fí si cas de po si ta das di re ta men te nas
con tas dos par ti dos (aque las es pe cí fi- 
cas pa ra o Fun do) e ou tros re cur sos
que even tu al men te fo rem atri buí dos
por lei. Em se tem bro de 2019, con tu- 
do, com a apro va ção da mi nir re for ma

elei to ral pe lo Con gres so Na ci o nal, a
uti li za ção do Fun do Par ti dá rio foi es- 
ten di da tam bém pa ra o im pul si o na- 
men to de con teú do na in ter net, a
com pra de pas sa gens aé re as pa ra não
fi li a dos e a con tra ta ção de ad vo ga dos
e con ta do res, sem que, nes se úl ti mo
ca so, o va lor se ja con ta bi li za do no li- 
mi te de gas tos es ti pu la do pe lo TSE.

De acor do com a le gis la ção, os re- 
cur sos do FEFC de vem ser dis tri buí- 
dos pe lo TSE aos di re tó ri os na ci o nais
dos par ti dos de acor do com os se- 
guin tes cri té ri os: 2% igual men te en tre
to dos os par ti dos; 35% di vi di dos en tre
aque les que te nham pe lo me nos um
re pre sen tan te na Câ ma ra dos De pu- 
ta dos, na pro por ção do per cen tu al de
vo tos ob ti dos na úl ti ma elei ção ge ral
pa ra a Câ ma ra; 48% di vi di dos en tre as
si glas, na pro por ção do nú me ro de re- 
pre sen tan tes na Câ ma ra, con si de ra- 
das as le gen das dos ti tu la res; e 15% di- 
vi di dos en tre os par ti dos, na pro por- 
ção do nú me ro de re pre sen tan tes no
Se na do Fe de ral, con si de ra das as si- 
glas dos ti tu la res.

Em re cen te jul ga men to, o TSE re vi- 
sou os pa râ me tros pa ra a di vi são do
FEFC nas Elei ções Mu ni ci pais de
2020. Pa ra o cál cu lo de dis tri bui ção, a
Cor te Elei to ral de ci diu con si de rar o
nú me ro de re pre sen tan tes elei tos pa- 
ra a Câ ma ra e pa ra o Se na do na úl ti ma
elei ção ge ral, bem co mo o nú me ro de
se na do res fi li a dos ao par ti do que, na
da ta do plei to, es ta vam no pri mei ro
qua dri ê nio de seus man da tos.

As sim, o to tal de re cur sos dis tri buí- 
dos do Fun do Elei to ral en tre as 33

agre mi a ções pa ra o plei to des te ano,
de fi ni do pe la Lei Or ça men tá ria Anu al
(LOA), foi de R$ 2.034.954.823,96. O
Par ti do dos Tra ba lha do res (PT) re ce- 
be rá o mai or mon tan te, com mais de
R$ 201 mi lhões, se gui do pe lo Par ti do
So ci al Li be ral (PSL), com cer ca de R$
199 mi lhões, e pe lo Mo vi men to De- 
mo crá ti co Bra si lei ro (MDB), com
apro xi ma da men te R$ 148 mi lhões.

 

Do to tal de 33 par ti dos re gis tra dos
no TSE, 23 te rão aces so aos re cur sos
do Fun do Par ti dá rio em 2020, cu jo va- 
lor to tal pa ra es te ano foi de R$
959.015.755,00, con for me de fi ni do
pe la Lei Or ça men tá ria Anu al (LOA).

Fi ca ram de fo ra da di vi são dos re- 
cur sos dez le gen das que não cum pri- 
ram, nas Elei ções 2018, os re qui si tos
fi xa dos na cláu su la de de sem pe nho
que es ta be le ceu no vas nor mas de
aces so dos par ti dos aos re cur sos do
Fun do Par ti dá rio e ao tem po de pro- 
pa gan da elei to ral gra tui ta no rá dio e
na te le vi são. O de sem pe nho elei to ral
exi gi do das le gen das se rá apli ca do de
for ma gra du al e al can ça rá seu ápi ce
nas Elei ções de 2030, con for me pre- 
vis to na Emen da Cons ti tu ci o nal nº
97/2017.
Se gun do a emen da, atu al men te têm
di rei to aos va lo res as le gen das que, na
le gis la tu ra se guin te ao plei to de 2018,
ob ti ve ram no mí ni mo 1,5% dos vo tos
vá li dos nas elei ções pa ra a Câ ma ra
dos De pu ta dos, dis tri buí dos em pe lo
me nos um ter ço das uni da des da Fe- 
de ra ção, com um mí ni mo de 1% dos
vo tos vá li dos em ca da uma de las.

RUBENS JR. X DUARTE JR.

Disputa na justiça pelo uso da imagem de Flávio Dino

A COLIGAÇÃO  DE RUBENS JUNIOR TENTA  IMPEDIR QUE O CANDIDATO DUARTE JÚNIOR  ASSOCIASSE   SUA IMAGEM AO DO GOVERNADOR

Nes ta se gun da-fei ra (12), o Tri bu- 
nal Re gi o nal Elei to ral sus pen deu a de- 
ci são li mi nar que aten deu ao pe di do
fei to pe la co li ga ção “Do La do do Po- 
vo” (PC doB, PT, Ci da da nia, PP, DC e
PMB), ba se de apoio do can di da to a
Pre fei tu ra de São Luís Ru bens Pe rei ra
Jr, pa ra fa zer uso ex clu si vo da ima gem
do go ver na dor Flá vio Di no (PC doB).

A ten ta ti va da co li ga ção

vi sa va im pe dir que o

can di da to Du ar te Jú ni or

(Re pu bli ca nos) tam bém

as so ci as se a sua

ima gem do go ver na dor.

A de ci são li mi nar fa vo rá vel à co li- 
ga ção Do La do do Po vo foi no úl ti mo
sá ba do (10), pro fe ri do pe lo juiz Jo sé
Ri ba mar Gou lart Heluy Jú ni or, por
con si de rar in fra ção elei to ral por uso
in de vi do de ima gem.

No en tan to, a co li ga ção Res ga te o
Amor pe la Ilha (Re pu bli ca nos, PL,
Avan te, Pa tri o ta e PTC) re cor reu, com
ba se no inc. III do art. 7º da Lei nº
12.016/2009, e con se guiu a sus pen são
do ato que deu mo ti vo ao pe di do, por
ha ver fun da men to re le van te que pos- 
sa re sul tar a ine fi cá cia da me di da.

 
O au tor da sus pen são foi o juiz Bru- 

no A. Du ai li be Pi nhei ro, que ex pli ca
que ape nas no se gun do tur no das
elei ções é proi bi da a par ti ci pa ção em
pro gra mas e in ser ções de fi li a dos a

par ti dos que te nham for ma li za do o
apoio a ou tros can di da tos.

“Tra tan do-se de um ca so de apoi a- 
men to po lí ti co ou da uti li za ção in de- 
vi da da ima gem do Go ver na dor do Es- 
ta do – res sal tan do que não foi de- 
mons tra da opo si ção quan to ao seu
uso -, ine xis tem ir re gu la ri da des a se-
rem pon tu a das nes sa se a ra de ju ris di- 
ção quan to à pro pa gan da elei to ral em
aná li se”, dis se na de ci são.

 
O can di da to Du ar te Jú ni or per ten- 

ce ao gru po de apoio do go ver no Flá- 
vio Di no e tem co mo cor re li gi o ná rio o
vi ce-go ver na dor Car los Bran dão. Di- 
no se isen tou de ma ni fes tar apoio
nes te pri mei ro tur no, a fim de evi tar
van ta gem ou des van ta gem pa ra os
de mais can di da tos da sua ba se de
apoio.

Do Blog de Di e go Emir

1

2

Brin ca dei ra de adul to

Ne nhum ins ti tu to de pes qui sa con se guiu cap tar a
cre di bi li da de dos can di da tos jun to ao elei to ra do.

In di fe ren te ao mo men to da co le ta das opi niões de vo- 
tos, a po pu la ção con se gue re fle tir o bá si co so bre a con- 
du ta dos can di da tos e ges to res de plan tão. Pa re ce fal tar
o en tu si as mo de elei ções pas sa das ou gen te com pe ten te
que mo bi li ze a so ci e da de. Ne ces sá rio que os no vos can- 
di da tos aten tem pa ra o fa to da po pu la ção res pon der nas
pes qui sas es pon tâ ne as o no me do Edu ar do Brai de (Po- 
de mos) pe lo sim ples fa to de ter par ti ci pa do da cam pa- 
nha pas sa da, na da do fenô me no do me lhor ges tor, mui- 
to me nos, por re jei ção ao atu al pre fei to Edi val do Ho lan- 
da (PDT) que cum priu seus dois man da tos sain do com
ín di ce de apro va ção his tó ri co na ca pi tal.

Fal ta con sis tên cia nas pro pos tas de to dos os as pi ran- 
tes ao po der mu ni ci pal, ne nhum en con trou o tom da
con ver sa so ma da à con fi an ça nas co mu ni da des. Ain da
exis tem os cré du los acre di tan do nos pro gra mas obri ga- 
tó ri os de TV, en tre vis tas, sa ba ti nas e de ba tes acom pa- 
nha dos pe las ca mi nha das e car re a tas pos sam cri ar a on- 
da que con si ga dar o cal do no can di da to mais lem bra do,
por fa ci li da de da me mó ria, nas pes qui sas. Fa to que o
Brai de (Po de mos) con ti nua ca la do, miú do, fa zen do de
con ta que o as sun to não é com ele. Os con cor ren tes que
con si gam o mé ri to da con fi an ça dos ha bi tan tes. Ver da- 
de que de ve tor cer pa ra o dia do pri mei ro tur no che gar
lo go e con se guir guar dar a gor du ra elei to ral da lon ga hi- 
ber na ção dos úl ti mos qua tro anos de re cuo es tra té gi co,
am pa ra do na sor te de ne nhu ma fi gu ra da po lí ti ca ter su- 
ga do os olha res em São Luís. Mes mo com Brai de (Po de- 
mos) con tan do com a TV Mi ran te, da fa mí lia Sarney
(MDB), e da TV Ci da de, do se na dor Ro ber to Ro cha
(PSDB), seu avião uma ho ra vai ter de pou sar, por fal ta
de com bus tí vel, sen do ine vi tá vel o con fron to com os
ad ver sá ri os. Fal tan do en ten der o quan to os ou tros no- 
ves pro ta go nis tas tem mu ni ção pa ra im plo dir sua ae ro- 
na ve no so lo. Va ci lan do, o co man dan te Edu ar do faz no- 
vo pla no de voo de co lan do abas te ci do. Aí, só na pró xi ma
es ca la das ur nas em 2024. Nin guém nes sa gi rân do la ex- 
plo si va es tá pa ra in fan ti li da des, o jo go sem pre foi bru to,
de ter mi na do pa ra adul tos. No vi ços de vem vol tar pa ra o
jar dim de in fân cia. Lu gar de cri an ça nes se mun do bár- 
ba ro da po lí ti ca sem pre se rá no co lo dos pa dri nhos. Coi- 
sa que não fal ta nes sa cam pa nha! An tes que me es que- 
ça. Fe liz Dia das Cri an ças. Se eles lem bra rem que elas
exis tem de pois de ven ce rem.

Fi gu ra úni ca do par la men to de São Luís, com
oi to man da tos de ve re a dor, Chi co Car va lho
(PSL), co man da a dé ca das um ex ten so tra ba- 
lho na zo na ru ral com di ver sas obras cons truí- 

das com re cur sos pró pri os. Re pe te sem pre que “não te- 
mos tem po de es pe rar pe los ou tros, va mos e cons truí- 
mos as obras e pro je tos que as co mu ni da des pre ci sam
ho je, ama nhã apa re cem os po lí ti cos de oca sião.”

Du ran te os úl ti mos 32 anos Chi co tem si do um
ve re a dor pre fei to da zo na ru ral, pa ra ca da
obra cons truí da pe la pre fei tu ra de São Luís ele
mos tra 10 em to das as co mu ni da des. Cha ma- 

do de “Gi gan te da Zo na Ru ral” pe la po pu la ção es- 
que ci da co mo fun da men tal pa ra o for ta le ci men to
econô mi co e so ci al da ca pi tal de ve re ce ber no va men te
uma en xur ra da de vo tos na re gião.

Co me çou o ho rá rio elei to ral com to dos os can di da- 
tos a pre fei tos tra zen do ima gens e fa las mui to pa re ci- 
das. Ne nhum fenô me no de pro du ção con se guiu, até
ago ra, cri ar a hip no se nos in cré du los elei to res.

Pes qui sas elei to rais de mons tram que mais de 50%
dos elei to res ain da res pon dem as to ma das de opi nião
pú bli ca pe los no mes mais co nhe ci dos ou com re tro vi- 
sor nas úl ti mas elei ções. Ven ce a por cen ta gem do sa be
que não sei e o que não que ro co mo ges tor nos en tre vis- 
ta dos. Sem es que cer a re jei ção ex pli ci ta a ca te go ria de
po lí ti cos.

De va gar os can di da tos do cha ma do, mas ja mais as- 
su mi dos, con sór cio do Di no (PC doB) co me çam a dei- 
xar de en ga tar en tre eles, pa re ce que des co bri ram o
ver da dei ro al vo da cam pa nha de São Luís. Por en quan- 
to, Brai de (Po de mos) con ti nua as sis tin do de ca ma ro te
e co men do pi po ca.

São Luís, terça-feira, 13 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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» PAU LA BEL MON TE
De pu ta da fe de ral (Ci da da nia-DF) e co or -
de na do ra da Co mis são Ex ter na de Po lí ti -
cas Pú bli cas pa ra a Pri mei ra In fân cia

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

O caminho é investir nas crianças

Mãe de seis fi lhos. É as sim que gos- 
to de me apre sen tar. Sou em pre sá ria e
de pu ta da fe de ral, mas o que faz meus
olhos bri lha rem é fa lar dos meus fi- 
lhos e dos fi lhos de to das as mães bra- 
si lei ras. E nes ta da ta tão im por tan te
co me mo ra da ho je, o Dia das Cri an- 
ças, que ro de fen der que a cri an ça
pas se a ser pri o ri da de dos go ver nos e
da so ci e da de. O Bra sil tem apro xi ma- 
da men te 20 mi lhões de cri an ças com
até seis anos, mas, in fe liz men te, mui- 
tas de las te rão pro ble mas na ado les- 
cên cia e na vi da adul ta por fal ta de
aten ção ade qua da. Es tu dos com pro- 
vam que, na eta pa en tre o nas ci men to
e os seis anos, o cé re bro de sen vol ve-
se ra pi da men te e é mais ma leá vel.
Sen do as sim, é mais fá cil in cen ti var
ha bi li da des cog ni ti vas e de per so na li- 
da de — aten ção, mo ti va ção, au to con- 
tro le e so ci a bi li da de — ne ces sá ri as
pa ra o su ces so na es co la, saú de, car- 
rei ra e na vi da.

Por is so, é tão im por tan te que, do
nas ci men to aos seis anos, as cri an ças
te nham os es tí mu los ne ces sá ri os pa ra
que pos sam des fru tar da vi da em to da
ple ni tu de. Ape sar des sa cons ta ta ção
ci en tí fi ca, in fe liz men te os go ver nos e
a so ci e da de não têm da do a de vi da
aten ção à pri mei ra in fân cia. Bas ta an- 
dar pe las ru as, ler os jor nais e con ver- 
sar com as mães pa ra cons ta tar a tris- 
te re a li da de.

Não há pro va mai or da de sa ten ção

com as cri an ças do que a sus pen são
das au las pre sen ci ais no Bra sil. Or ga- 
ni za ções in ter na ci o nais co mo Uni cef
e OMS já in di ca ram a ne ces si da de do
re tor no. Des de que res pei ta dos os
pro to co los de se gu ran ça, os pre juí zos
não são o de re a brir es co las, mas o de
man tê-las fe cha das.

Es co la não é equi pa men to só de
apren di za gem, mas faz par te da re de
de pro te ção dos alu nos. O fe cha men- 
to ofe re ce ris cos não só cog ni ti vos,
mas emo ci o nais e de in te gri da de fí si- 
ca e psi co ló gi ca. Pa ra boa par te das fa- 
mí li as, a me ren da é a úni ca re fei ção
do dia. E in fe liz men te, pa ra mui tas
cri an ças, a es co la é lo cal mais se gu ro e
aco lhe dor que o pró prio lar. O pre juí- 
zo da pa ra li sa ção se rá sen ti do adi an te
e nós te mos obri ga ção de pen sar nas
pró xi mas ge ra ções. Es se não é o úni co
pro ble ma. Há ain da ques tões es tru tu- 
rais que pre ci sam ser ur gen te men te
re sol vi das. Es tu do ela bo ra do a meu
pe di do pe la Con sul to ria de Or ça men- 
to e Fis ca li za ção Fi nan cei ra da Câ ma- 
ra dos De pu ta dos mos tra que, en tre
2016 e 2019, só o Dis tri to Fe de ral con- 
tem plou a pri mei ra in fân cia no Pla no
Plu ri a nu al (PPA).

De acor do com a Cons ti tui ção, o
Pla no Plu ri a nu al (PPA) é uma lei ela- 
bo ra da a ca da qua tro anos que es ta- 
be le ce, de for ma re gi o na li za da, di re- 
tri zes, ob je ti vos e me tas da ad mi nis- 
tra ção pú bli ca pa ra as des pe sas re la ti- 
vas aos pro gra mas de du ra ção con ti- 
nu a da. Por is so, é gra ve a au sên cia da
pri mei ra in fân cia no pla ne ja men to
das ações go ver na men tais.

Se gun do o es tu do ela bo ra do pe la

Câ ma ra pa ra o pe río do de 2020 a
2023, hou ve pe que na me lho ra: 13 es-
ta dos in cluí ram em seus PPAs pro gra-
mas vol ta dos pa ra cri an ças de até seis
anos. Ain da é mui to pou co. Te mos 14
uni da des da Fe de ra ção que não en- 
xer gam a im por tân cia de in ves tir nas
cri an ças. Re al men te não po de mos
acei tar que es sa si tu a ção per du re.

Ape sar da far ta le gis la ção em de fe- 
sa da pri mei ra in fân cia, as cri an ças
nes sa fai xa etá ria ain da não são pri o-
ri da de nos or ça men tos pú bli cos. Por
is so, apre sen tei pro je to de lei pa ra es-
ta be le cer a obri ga to ri e da de de que a
pri mei ra in fân cia se ja in cluí da co mo
pri o ri da de na ela bo ra ção dos pla nos
plu ri a nu ais da União, es ta dos e mu ni-
cí pi os. Por fim, acre di to que a ação
mais rá pi da e efi ci en te pa ra dar res- 
pos ta à ques tão da pri mei ra in fân cia
no país é pro pi ci ar às fa mí li as vul ne-
rá veis re cur sos que as se gu rem uma
es tru tu ra mí ni ma pa ra os fi lhos. Por
is so, es tou pro pon do ao Con gres so
Na ci o nal a cri a ção do Pro gra ma Uni- 
ver sal de Pro te ção In fan til. Um su por- 
te fi nan cei ro de meio sa lá rio mí ni mo
que vi sa ga ran tir a nu tri ção e a edu ca-
ção des de a fa se in trau te ri na até os
seis anos de ida de.

Per mi tir que as fa mí li as em si tu a- 
ção de po bre za pos sam re ce ber um
re cur so fi nan cei ro que ga ran ta às cri-
an ças ter ali men ta ção ade qua da,
aces so a ves tuá rio, ma te ri al es co lar,
brin que dos e li vros fa rá enor me di fe-
ren ça no fu tu ro do Bra sil. É de ver de
to dos nós agir pa ra mu dar os ru mos
do nos so país, e o ca mi nho pa ra a mu- 
dan ça é in ves tir nas cri an ças.

No País dos Grampos 2

Há de zoi to anos a As so ci a ção Na ci- 
o nal de Jor nais-ANJ, re a li za va Se mi- 
ná rio pa ra de ba ter as con tro vér si as
en tre o Di rei to à In for ma ção e os di- 
rei tos à ima gem, à hon ra e à pri va ci- 
da de. Exer cia in te ri na men te a Pre si- 
dên cia da Re pú bli ca o mi nis tro do
STF, Mar co Au ré lio de Mel lo, que se
fez pre sen te à aber tu ra dos tra ba lhos.
De cor ri dos qua se du as dé ca das os
con fli tos per du ram, acres cen do-se
ou tras ino va ções. Na que le pe río do, a
pré-cam pa nha pa ra a Pre si dên cia da
Re pú bli ca es ti mu la va o cli ma de de- 
nun cis mo. Agen tes pú bli cos e pri va- 
dos gram pe a vam te le fo nes, mon ta- 
vam dos si ês di vul ga dos pa ra en xo va- 
lhar a ima gem e a hon ra dos con cor- 
ren tes, sem a exis tên cia de pro ces so
ju di ci al con clu si vo de su as cul pa bi li- 
da des. Re cor do que o Mi nis tro da
Saú de do go ver no Col lor, Al ce ni Guer- 
ra, foi atin gi do por um des ses do cu- 
men tos for ja dos, en vol ven do a frau de
de li ci ta ção pa ra a aqui si ção de bi ci- 
cle tas. De pois com pro vou-se tra tar-se
de fal si da de vi san do atin gir a sua ine- 
gá vel ima gem de ho mem de bem,
pro bo e hon ra do. De cer ta fei ta, em
Bra sí lia, quan do ad vo ga va pa ra o PFL,
per gun tei-lhe por que não pro ces sa va
os au to res e di vul ga do res da far sa. Ele
res pon deu que se ria me lhor dei xar
co mo es ta va. A mal da de o atin gi ra,
mas en ten deu, pro ces sá-los se ria jo- 

gar mais fo go no pa lhei ro.
Os di rei tos à ima gem, à hon ra, à

boa fa ma são bá si cos, es sen ci ais ao
ser hu ma no, tu te la dos pe lo ar ti go 12
da De cla ra ção Uni ver sal dos Di rei tos
do Ho mem das Na ções Uni das, abri- 
ga dos tam bém pe lo ar ti go 5º, IX, da
Cons ti tui ção Fe de ral. Eles são com pa- 
tí veis com o Di rei to fun da men tal à In- 
for ma ção, de na tu re za co le ti va, de
que são ti tu la res to dos os ci da dãos.
De ven do ser exer ci do com res pon sa- 
bi li da de e cau te la, in dis pen sá veis à
con vi vên cia de mo crá ti ca.

Es cre vi à épo ca o tex to “No País dos
Gram pos”, ex pli ci tan do os ex ces sos
de men ti ras e fal si da des de cor ren tes
da prá ti ca de gram pos, in frin gin do a
pri va ci da de, per mi tin do a mon ta gem
de do cu men tos apó cri fos. A lu ta pe la
con quis ta do po der de ve se pau tar em
cri té ri os éti cos. O Mi nis tro do STF
Cel so de Mel lo, re cém-apo sen ta do, a
pro pó si to do te ma se ma ni fes tou as- 
ser ti va men te: “ o ato de cor rup ção
cons ti tui em ges to de per ver são éti ca
do po der e da or dem ju rí di ca, cu ja ob- 
ser vân cia se im põe a to dos os ci da- 
dãos des ta Re pú bli ca que não to le ra o
po der que cor rom pe e nem ad mi te o
po der que se dei xa cor rom per”.

Se pa ra che gar ao po der se ad mi tir
des li zes éti cos se rá o mes mo que acei- 
tar que em lá che gan do eles com cer- 
te zas pros se gui rão. A ques tão não é
no va. Na Re pú bli ca Ve lha, fo ram fa- 
bri ca das car tas pa ra in dis por o Pre si- 
den te Ar tur Ber nar des com os mi li ta- 
res, pro vo can do re be liões nos quar- 

teis. Após 1930, no go ver no cons ti tu- 
ci o nal de Ge tú lio Var gas, seus ad ver- 
sá ri os fal si fi ca ram do cu men tos pa ra
acu sar o Pre si den te de ter fir ma do
acor do com Pe rón, Pre si den te da Ar- 
gen ti na, ob je ti van do im plan tar a Re- 
pú bli ca Sin di ca lis ta. De pois com pro- 
vou-se tra tar-se de fal si fi ca ção.

Os mei os é que evo luí ram. Atu al- 
men te não são ape nas as car tas e áu-
di os gra va dos pe los gram pos, acres- 
cen te-se in ter net, os com pu ta do res,
os robôs, so fis ti can do-se os ins tru-
men tos de di vul ga ção de men ti ras,
ago ra ro tu la das de fa ke news. É o ca so
da elei ção do Pre si den te Do nald
Trump, dos Es ta dos Uni dos, acu sa do
pe los De mo cra tas de ter si do aju da do
por Pu tin, da Rús sia, com robôs dis-
pa ran do in ver da des. Trump é ti do co- 
mo au tor de iguais ex pe di en tes. Na úl- 
ti ma elei ção pre si den ci al bra si lei ra
sus pei ta-se da uti li za ção de com pu ta-
do res pa ra dis se mi nar in ver da des, di- 
re ci o nan do as in ten ções do elei to ra- 
do. São si tu a ções ge ra das pe las ino va-
ções tec no ló gi cas que po dem ser usa-
das pa ra o bem e pa ra o mal.

As pos si bi li da des dos gram pos res- 
ta ram am pli a das por no vas tec no lo gi- 
as. O que fa zer? Ca be ao Ju di ciá rio o
exa me e o jul ga men to das ques tões de
pro te ção aos di rei tos, so lu ci o nan do
os con fli tos quan do hou ver im pas se
de va lo res en tre di rei tos in di vi du ais e
co le ti vos, apli can do san ções aos in-
fra to res. Es tá cla ro. Não ape nas o Bra- 
sil é o país dos gram pos, o fenô me no
glo ba li zou-se.

» JÚ LIA PAS SA RI NHO
Di re to ra-ge ral do Ins ti tu to Na tu ral de De sen vol vi men to In -
fan til %u2014 In di, é au to ra da Pe da go gia da in te ra ção ex -
pres si va

Via de mão du pla

A pan de mia pro vo cou e aflo rou nos ho mens a po la ri- 
za ção das emo ções e a ne ces si da de de com par ti lhá-las
uni ver sal men te. Pos si bi li tou re no va ções, va lo ri za ções e
o des per tar a cons ci ên cia da iden ti da de co mo se res hu- 
ma nos. En tre as des co ber tas, a ne ces si da de de união,
in te gra ção e in clu são ar re ba tou a pes soa cons ci en te a
re e la bo rar e a re cons truir as re la ções pes so ais, fa mi li a- 
res, so ci ais, am bi en tais — a to mar ati tu des e agir com
mais res pon sa bi li da de, res pei to e so li da ri e da de na cri a- 
ção de for mas de con vi vên cia. O ser hu ma no se cons- 
trói, de sen vol ve e se or ga ni za co mo su jei to úni co nas re- 
la ções e tro cas com o ou tro. Tro ca im pli ca dar e re ce ber.
En ten der e acei tar que so mos fa lhos, que so mos de si- 
guais nas ca rac te rís ti cas da uni da de hu ma na, co mo se- 
res hu ma nos.

A in clu são es co lar de cri an ças com li mi tes es pe ci ais
em clas ses re gu la res sem pre se co lo cou pa ra nós do In di
co mo obri ga to ri e da de hu ma na. Há 42 anos fo mos pi o- 
nei ros nes se aten di men to quan do ain da não ha via nor- 
ma ti za ções le gais a res pei to. De fi ni mos uma me to do lo- 
gia que con si de ra o alu no com tu do e do jei to que ele é.
De sa fia, es ti mu la e pro mo ve a in ves ti ga ção, o de ba te, a
ex pe ri men ta ção e o de sen vol vi men to da apren di za gem
na con vi vên cia com os ou tros, li dan do com as di fe ren- 
ças que os de fi nem.

In de pen den te men te de qual quer de cre to exis ten te
ou no vos que sur jam, to da pro pos ta edu ca ci o nal de in- 
clu são pre ci sa, co mo ba se vi tal, apren der a con vi ver
com as di fe ren ças hu ma nas. Apren der a com ba ter, edu- 
ca ci o nal men te, to do ti po de pre con cei to e su as ma ni- 
fes ta ções. Eles es tão im preg na dos em nós e, mui tas ve- 
zes de for ma avil tan te, es con di dos em fal sos po si ci o na- 
men tos po li ti ca men te cor re tos ou mes mo em ati tu des
ame a ça do ras, im po si ti vas, en co ber tas e me di a das pe las
leis, pe las di re tri zes do di rei to que aca bam se dis tan ci- 
an do do pró prio su jei to que pre ci sa ser in cluí do.

A es co la pre ci sa cons truir re la ci o na men tos e par ce ri- 
as sau dá veis. Os su ces sos que al can ça mos no In di, com
o de sen vol vi men to dos alu nos, são re sul tan tes de par- 
ce ria res pei to sa en tre es co la e fa mí lia. É pre ci so en ten- 
der que to dos nós, fa mí lia, es co la e so ci e da de, so mos
de ten to res da ta re fa de edu ca ção — pa ra que quem re al- 
men te pre ci sa ser vis to e aten di do não fi que à de ri va do
pro ces so. Es sa é a re a li da de que vi ve mos na bus ca da
pro mo ção da edu ca ção de igual da de pa ra to dos nu ma
so ci e da de pro fun da men te de si gual e de su ma na.

Um dos prin cí pi os bá si cos, pri mor di al da edu ca ção
in clu si va, é o de qua li fi car as in ter-re la ções — pro mo ver
a so ci a li za ção, a con vi vên cia, a iden ti da de gru pal e o
per ten ci men to. Es sa vi vên cia ofe re ce a igual da de e a
equi da de do en si no na me di da em que as ade qua ções
aca dê mi cas e cur ri cu la res po dem ser re a li za das aten- 
den do às es pe ci fi ci da des dos apren di zes. É pre ci so cla- 
re za nas es tra té gi as de abor da gens das me tas de cres ci- 
men to pa ra pro mo ção e evo lu ção do de sen vol vi men to
aca dê mi co sem li mi tá-lo nas pró pri as cir cuns tân ci as.

Pro fes so res pre ci sam ser pre pa ra dos pa ra mi nis trar e
ad mi nis trar as pro pos tas pe da gó gi cas com a di ver si da- 
de de alu nos, com cons ci ên cia de um olhar in di vi du a li- 
za do, com pro pos tas aca dê mi cas de sa fi a do ras, es ti mu- 
lan tes. De vem ava li ar o alu no con si de ran do seus ga- 
nhos, os er ros co mo sub sí di os pa ra os acer tos, trans for- 
man do as frus tra ções em ex pe ri ên ci as subs tan ci ais pa- 
ra as con quis tas fu tu ras.

Ne nhum pro fis si o nal de edu ca ção po de atu ar sem
pre pa ro, apoio e su por te da es co la. Den tro des sas pers- 
pec ti vas, o pro fes sor, jun to com a equi pe mul ti dis ci pli- 
nar, ava lia ca so a ca so e tra ça pro pos tas edu ca ci o nais
efe ti vas. Te nho a con vic ção de que só al can ça mos su- 
ces so edu ca ci o nal, de in clu são ou não, se ti ver mos par- 
ce ria com as fa mí li as pa ra re a li zar uma edu ca ção de
qua li da de que, cer ta men te, é o de se jo de to do edu ca dor.

Te mos mui to o que fa zer na pro mo ção de in clu sões
pos sí veis. De fi no in clu sões pos sí veis as que ga ran tem a
in te gri da de e a dig ni da de hu ma na pa ra to dos os alu nos.
Não há in clu são sau dá vel se des res pei tar es sa má xi ma.
O gran de pas so pa ra al can çar a di men são da qua li da de
edu ca ci o nal que de se ja mos é o de apren der a con vi ver
res pei to sa men te com nos sos pró xi mos e com nós mes- 
mos. O mun do ho je cla ma pe lo im pe ra ti vo de vi ver mos
a edu ca ção co mo via de mão du pla.

São Luís, terça-feira, 13 de outubro de 2020

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

Dia das Crianças: geração conectada 
ainda gosta de brincar de bonecos

Chamada de geração alfa, as crian-
ças nascidas a partir de 2010 ainda 
sonham em ser médico ou dentis-
ta quando crescerem, mas, como o 

Rubens Benith Belo, de 6 anos, também que-
rem fazer robô.

“Quero ser dentista como minha irmã, que-
ro ser médico e ser mecânico para consertar 
carros. Mas, também quero fazer robô”, disse 
o garoto, que é irmão gêmeo da Lorena, que 
quer ser dentista. “Porque gosto de mexer no 
dente!”, disse a menina.

Enquanto não crescem, os irmãos gostam de 
brincar de boneco, boneca, lego, jogos de tabu-
leiro, mas, como a maioria das crianças dessa 
geração, adoram uma tela e gostam dos jogos 
digitais. “Gosto de encontrar o meu irmão no 
jogo do Roblox [jogo online]. Gosto de assistir 
desenho, mas também de brincar de mico [jogo 
de baralho]. Acho o mundo maravilhoso, mas 
tenho medo de gente malvada. Não gosto da 
pandemia, nem das queimadas, não acho le-
gal”, opinou Lorena, que contou ainda que pe-
diu uma boneca de presente de Dia das Crian-
ças, já que “dá para inventar mundos, como se 
estivesse montando um filminho.”

O irmão contou que também pediu um bo-
neco “porque ele tem máscara”. E continuou: 
“Gosto de brincar de Lego, aí eu monto coisas, 
eu sou criativo. Também gosto de jogar Roblox 

e de ver filmes na TV. Acho o mundo legal, mas 
é meio malvado, porque tem ladrão e ladrão 
que mata policial”, disse Rubens.

A mãe dos gêmeos, a professora Angélica 
dos Santos Benith Belo, disse que eles acham 
engraçado quando conta que na infância dela 
não existia celular. “A tecnologia para eles é uma 
realidade, mas não entendem quando a gente 
fala, por exemplo, que na nossa época não ti-
nha celular, que não tinha isso ou aquilo, eles 
acham engraçado porque eles já nasceram na 
era digital”.

Apesar de eles gostarem de jogos digitais, 
ela disse que coloca limite no tempo de tela. 
“Com relação à tecnologia, se a gente não co-
locar um limite, eles querem o tempo todo fi-
car com o tablet, mas a gente está sempre de 
olho e explica que tem que ser com moderação”.

também mãe de uma bebê de um ano, An-
gélica espera que no futuro suas crianças sejam 
pessoas de bem. “Imagino um futuro no qual 
eles possam fazer o que quiserem, no sentido 
de ter a profissão que quiserem, e eu imagino 
que serão pessoas de bem, engajadas, porque a 
gente tenta, de toda a maneira, criar com ape-
go e com carinho para que eles não sintam ne-
cessidade de buscar fora de casa alguma coisa 
para eles. A gente tenta criá-los com empatia, 
ensinando a se colocar no lugar do outro.”

Futuro da geração alfa

Assim como a Angélica, a relações públi-
cas Lays Ribeiro, mãe do Vincenzo, espera um 
futuro mais empático para o seu filho viver. 
“Um futuro em que a escolha do gênero não 
interfira em que somos, em 2020 ainda vive-
mos com estereótipos. E que a educação dada 
agora o ajude a ser emocionalmente saudável 
e que busque para si sempre o melhor. E que 
o sucesso tão procurado por todos, seja em se 
sentir bem, estar com alguém que goste e amar 
o que ele faça.” O pequeno Vincenzo, de 4 anos, 
também falou que gosta de jogos digitais, mas 
ainda de outras brincadeiras. “Gosto de montar 
o parque do Jurassic World, com muitos dinos-
sauros”. Quando perguntado sobre o que acha 
do mundo em que vive, ele ainda não tem no-
ção das malícias, e responde: “Gosto muito de 
tomar sol lá fora”. Sorte do Vincenzo, que quer 
ser paleontólogo e pescador.

A mãe dele conta que ele vê o mundo como 
uma grande brincadeira. “No dia a dia lidamos as 
tarefas como missões, para que possa ter noção 
de responsabilidades. Não ligamos noticiários, 
então ele não sabe o que está acontecendo lá 
fora exatamente. Sabe os porquês da restrição 
de não sair de casa, e de nós cuidarmos para 
não passar o vírus aos avós”.

Lays conta ainda que as telas são usadas 
com cautela, mesmo em tempos de isolamen-
to. “Tem dias que passam um pouco do com-
binado, mas vemos claramente que a restrição 
de telas ajuda a ter criatividade, proatividade e 
desperta o livre brincar. Como consequência, tenho 
uma criança mais ativa e que interage com todos ao 
redor, é muito curiosa, menos ansiosa e irritada”, de-
talhou.  “A geração denominada alfa já nasceu com a 
tecnologia inserida em seu contexto diário, mas, se 
bem estimuladas, também adoram o brincar des-
construído”, afirma a pedagoga Elisabete da Cruz, 
que tem especialização em educação transdiscipli-
nar e é autora de literatura infantil e infantojuvenil. 
“O que observo é este brincar precisa ser mais insti-
gante. Elas não gostam do jogo pronto, mas da pos-
sibilidade de criar suas próprias regras. São mais au-
tônomos e frequentemente desafiadores.  Precisam 
de outros estímulos que estimulem seu lado criativo 
e imediatista.”

É o que também pensa a neuropsicopedagoga 
Viviani Zumpano. “A criança precisa se pautar pelo 
toque, pela leitura do corpo, das expressões e das 
atitudes do outro. A lição mais importante que os 
pais podem ensinar aos filhos pertencentes a gera-
ção alfa é a de saber equilibrar as relações tecnológi-
cas e presenciais, entender que não podemos banir 
a tecnologia de nossas vidas , mas fazer dela ferra-
menta que nos ajuda a ler o mundo”, aconselha.

Tecnologia,  

infância e pandemia

Como a tecnologia faz parte dessa geração, 
cabe aos pais o papel de não cercear, e sim, 
auxiliar os seus filhos a utilizar a tecnologia 
com equilíbrio, defende Viviani.  “Os pais po-
dem ensiná-los a estabelecer uma relação de 
“usuário e consumidor consciente” dos meios 
tecnológicos desde cedo, pois eles impactam 
diretamente nas relações sociais e acadêmicas 
que os filhos estabelecerão por toda a vida.”

A neuropsicopedagoga explica que, devido 
a intensa influência tecnológica, as crianças 
alfa são muito inteligentes, curiosas, multita-
refas e tem intensa necessidade de interagir, 
inventar e se conectar. “Boa parte das brinca-
deiras são realizadas por meio da tecnologia, 
ou seja, os amigos podem ser virtuais ou não, 
mas o meio de relação entre eles é o mesmo: 
a tecnologia,”

A pandemia intensificou o uso das tecno-
logias e a sala de aula virou a tela do computa-
dor, tablet e celular. Esse “novo normal” para 
as crianças pode mudar a relação delas com o 
mundo. “O período de quarentena vivenciado 
por todos nós aumentou consideravelmente 
o “tempo de tela” de adultos e crianças, ge-
rando alguns problemas que são notados de 
perto por todos: a exposição intensa gera difi-
culdades de concentração, atenção, memória 
e irritabilidade, problemas ocasionados pelo 
isolamento social e também pela instabilida-
de do sono”, disse.

“A tecnologia, nesse caso, nos possibilitou 
algumas situações que eram feitas presencial-
mente. A viabilização dessas situações por meio 
da tecnologia foi o que nos permitiu continuar, 
mesmo que em adaptação, algumas ativida-
des essenciais do nosso cotidiano”, destacou 
a pedagoga especialista em Gestão e Docên-
cia no Ensino de EaD [educação a distância], 
Regina Madureira.

Para Regina, esse período de pandemia vai 
se refletir no futuro das crianças. “Temos que 
considerar as mudanças na rotina, a incerte-
za – não só da criança, mas dos adultos que 
convivem com ela – enfim, teremos impactos 
no futuro, que podem ser positivos ou de me-
lhoria para os seres humanos.”

Na opinião da Elisabete da Cruz, o uso das 
tecnologias pelas crianças não é responsável 
por despertar inseguranças. “Nesse isolamen-
to, as dificuldades, a ausência do convívio dos 
amigos e familiares pode gerar inseguranças, 
medos e até aflorar outras emoções no futuro, 
o uso da tecnologia não, ela faz parte do con-
texto desta geração alfa e para eles é apenas 
uma ferramenta”, afirmou.

“O que não podemos perder de vista é que 
somos seres humanos geneticamente sociais 
e apesar dos relacionamentos interpessoais 
se darem também por meio da tecnologia, 
necessitamos do afeto físico. Nossas crian-
ças precisam ser educadas também para se 
relacionar de forma física. O afeto ultrapas-
sa as telas de computadores e dispositivos 
móveis”, ressaltou a neuropsicopedagoga Vi-
viani Zumpano.

Conteúdos infantis e 

tempo de tela

Nem herói, nem vilã, as telas devem ser 
vistas como uma realidade, apontaram as 
especialistas. Mas o que muito se discute 
entre os pais é se limitar o tempo de tela 
é necessário. A pedagoga Elisabete desta-
ca a importância da família para estabe-
lecer regras.

“A criança não tem discernimento do 
que é bom para ela, a família é seu norte-
ador, os limites são necessários para seu 
crescimento como ser humano. Não existe 
uma quantidade de horas pré determina-
das, porque cada família possui sua pró-
pria rotina. Acredito no equilíbrio. Brin-
car, comer, se exercitar, usar o tablet ou 
celular, assistir a um filme, ler um livro. A 
vida tem nos mostrado que o equilíbrio é o 
caminho. Opte pelo equilíbrio e não deixe 
de acompanhar as atividades que a crian-
ça tem tido acesso”, aconselha.

A pedagoga Regina Madureira completa 
que é preciso orientar e otimizar. “O tempo 
precisa ser de qualidade, principalmen-
te com os recursos tecnológicos. Não po-
demos só focar na tecnologia e deixar as 
outras atividades como brincadeiras que 
estimulem coordenação motora e latera-
lidade, por exemplo. O desenvolvimento 
infantil precisa ser holístico e diversos fa-
tores precisam ser considerados para ter-
mos um processo sólido e de efetividade 
para facilitar esse processo das crianças.”

Para as especialistas, é necessário pen-
sar também no conteúdo a ser acessado 

pelas crianças. “Estar atento, acompanhar, 
buscar informações sobre a programação, 
limitar acessos e principalmente fazer par-
te disto. Ser presente, se familiarizar com 
o que está sendo o centro de interesses da 
criança, participar quando possível desta 
experiência e oferecer também possibili-
dades de conteúdo”, disse Elisabete, que 
ainda orienta aos pais a utilizarem ferra-
mentas de moderação.

“Hoje existem centenas de plataformas, 
sites, blogs, empresas de projetos educativos 
e outras infinidades de recursos facilmente 
encontrados na internet para dar este su-
porte, até a contratação de um profissio-
nal especializado para estas orientações.”

Construir uma relação saudável das 
crianças com a internet é possível, con-
corda  Regina. “Estar junto à criança nas 
atividades, entender o propósito delas, se 
conectar com as crianças. Todos os momen-
tos são únicos porque são momentos de 
orientação para o uso efetivo e consciente 
da tecnologia, tendo em mente o propó-
sito dela que é ser uma ferramenta para 
facilitar e servir o ser humano.”

Outro conselho da pedagoga Elisabete é 
usar a tecnologia a seu favor promovendo 
atividades fora da tela, mas usando suas re-
ferências. “Frequente mais a cozinha, faça 
receitas encontradas nos aplicativos e colo-
que a criança para cozinhar com você, faça 
atividades manuais, brincadeiras, jogos. A 
felicidade está nas coisas simples, então, 
descomplique. Exercite o equilíbrio porque 
não existe receita pronta. Cada criança é 
um ser único, e independente de sua ge-
ração, precisa de afeto e proteção.”

Nativos digitais, as crianças que comemoram o dia dedicado a elas na data de ontem- 12 de outubro - não 
conhecem o mundo sem os tablets, internet e toda a gama de conexão e tecnologia que existe atualmente. 
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Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará licitação epigrafada, conforme condições 

e especificações constantes no edital e anexos, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE 

PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO (UPR) DE CODÓ, que será realizada no DIA 17 DE NOVEMBRO 

DE 2020, ÀS 10H, no Auditório Central desta SEAP, localizada na Rua Gabriela Mistral, nº 716 - Vila 

Palmeira, CEP – 65045-070, nesta Capital.

O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site “www.seap.ma.gov.br” – na opção 

“Licitações Online” e através dos e-mails cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br. Outras 

informações em (98) 99228-7275.

São Luís/MA, 09 de outubro de 2020

MARIA HILDETE DE JESUS SEIXAS

Presidente Substituta – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2020-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 73163/2020-SEAP REFERÊNCIA: Processo Administrativo Nº 0063532/2020 – SEDES OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, SOB DEMANDA, DE CAMISETAS E FARDAMENTOS 
PERSONALIZADAS, A SEREM UTILIZADAS COMO MATERIAL PROMOCIONAL NOS EVENTOS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME QUANTIDADES, 
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINUCIOSAMENTE DESCRITAS NOS ANEXOS DO 
EDITAL. AMPARO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e 
alterações posteriores, Lei Estadual nº 10.403/15 e demais normas que regulamentam a espécie. VALOR 
TOTAL HOMOLOGADO: R$ 445.395,60 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, 
TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). HOMOLOGO os atos 
praticados pelo Pregoeiro da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, designado pela Portaria nº 
230/2020/GAB/SEDES, referente ao julgamento do Pregão Eletrônico nº 03/2020-CSL/SEDES, conforme 
Termo de Adjudicação expedido em 30 de setembro de 2020, em favor da empresa abaixo discriminada, 
considerando a validade dos atos praticados a fim de que sejam produzidos todos os efeitos legais.

Determino o encaminhamento dos autos para que sejam adotadas, na forma da lei, medidas cabíveis 
quanto a contratação da referida empresa. Publique-se, para ciência dos interessados, observadas as 
normas legais.

São Luís/MA, 05 de outubro de 2020
JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE SOUZA

Secretário Adjunto de Administração e Finanças/SEDES

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

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

EMPRESA: M MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA (GRÁFICA E MALHARIA GÊNESIS)
CNPJ Nº 74.178.6526/0001-00

Endereço: Rua Raimundo Corrêa, nº 61 – Monte Castelo, São Luís, CEP 65031-510

Lotes
01
02
03
04
05

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL (R$)
46.200,00
67.800,00
11.496,00
78.200,00
241.699,60
445.395,60

Contato: (98) 3231-8199/ 1943            E-mail: contato@graficagenesis.ind.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020. A Prefeitura Municipal de 
Palmeirândia/ MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimen-
to 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 Empreitada por preço unitário, 
objetivando: Formação de registro de preços para futura e eventual prestação de serviços gráficos 
com disponibilização de material, de interesse das diversas secretarias municipais de Palmeirândia 
– MA. ABERTURA: 26 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 exclusiva-
mente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Praça Santo Antônio, s/n, centro, 
Palmeirândia – MA. 08 de outubro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca/ Pregoeiro.

Prefeito Edivaldo acompanha obras de pavimentação 
na Vila Samara e Rio Grande, zona rural de São Luís
Por meio do programa São Luís em Obras a Prefeitura está melhorando a infraestrutura de mais de 30 bairros da região, são obras de drena-
gem profunda, asfaltamento de vias e construção de ponte que vai melhorar a qualidade de vida dos moradores e a mobilidade

O 
feriado foi de muito trabalho nos cantei-
ros do programa São Luís em Obras. Em 
diversos bairros da cidade as equipes da 
Prefeitura de São Luís não pararam os ser-

viços para garantir que todas as obras sejam entregues 
no prazo. Como tem feito desde o início da sua gestão o 
prefeito Edivaldo cumpriu agenda de vistorias às obras. 
Neste feriado ele acompanhou o andamento dos servi-
ços de urbanização nos bairros Vila Samara e Rio Gran-
de, na zona rural, região que já soma mais de 30 bairros 
beneficiados pelo São Luís em Obras.

“Estamos chegando em lugares onde o poder públi-
co nunca esteve. É o caso da Vila Samara I e Vila Sama-
ra II que pela primeira vez estão recebendo serviços de 
pavimentação. No Rio Grande, comunidade centená-
ria, é a primeira vez que as ruas estão sendo asfaltadas. 
E tem sido assim em diversos outros bairros desta re-
gião e por toda a cidade. O São Luís em Obras é o maior 
programa de investimentos em infraestrutura das úl-
timas décadas e está melhorando a qualidade de vida 
da nossa população”, destacou o prefeito Edivaldo Ho-
landa Junior reforçando que mesmo no feriado equipes 
da Prefeitura estão nas ruas e o ritmo de trabalho segue 
acelerado em todas as frentes do programa São Luís em 
Obras. “Somente na zona rural já são mais de 30 bairros 
beneficiados com obras de urbanização, pavimentação, 
drenagem profunda, drenagem superficial e construção 
de ponte, entre outras” enfatizou o prefeito.

O prefeito Edivaldo acompanhou os canteiros de obras 
acompanhado pela primeira-dama, Camila Holanda; e 
pelo secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
Antônio Araújo.

O secretário Antônio Araújo afirmou que os investi-
mentos que a gestão do prefeito Edivaldo está fazendo 
na zona rural terão como reflexo o desenvolvimento 
social da região. “Obras de urbanização como as que o 
prefeito Edivaldo está fazendo na zona rural impulsio-
nam a economia local porque dá melhores condições de 
acesso e prestação de serviços aos bairros. Com isso as 

comunidades se desenvolvem, ficam mais valorizadas e 
os moradores passam a ter mais qualidade de vida”, disse.

VILA SAMARA

As vilas Samara I e II ficam na região da Estiva e têm 
quase 40 anos de existência. Os bairros são oriundos de 
ocupações espontâneas feitas na área. Desde então, a co-
munidade aguarda a execução de serviços de urbanização 
por parte do poder público, o que está acontecendo ape-
nas agora na gestão do prefeito Edivaldo. Pela primeira 
vez as ruas do bairro estão sendo asfaltadas e receberão 
ainda sarjeta e meio-fio.

No bairro as equipes avançam em duas frentes de tra-
balho: a preparação das vias para a pavimentação e co-
locação do asfalto nas ruas já terraplanadas. Na Rua 02 a 
realidade de Rosa Sousa já mudou para melhor. A via já 
está totalmente asfaltada e pela primeira vez em 20 anos 
ela disse que não vai mais precisar se preocupar com a 
poeira e a lama. “Aqui era um sofrimento. Nos dias de ca-
lor a poeira invadia as casas. Nos dias de chuva a gente 
não conseguia sair por causa do lamaçal que se formava. 
Graça a Deus agora a rua está asfaltada”, disse.

A Rua 03 é outra rua do bairro onde já chegou o asfalto 
para a satisfação de Iracilde Caires Coelho. “Esse traba-
lho que está sendo feito no nosso bairro é um benefício 
muito grande. Vai melhorar muito a nossa vida. Eu moro 
aqui tem 19 anos e esta é a primeira vez que vejo minha 
rua ser asfaltada”, afirmou.

RIO GRANDE

A comunidade Rio Grande tem pelo menos 115 anos, 
segundo os moradores, que já haviam perdido as espe-
ranças de saírem da lama. A realidade começa a mudar 
nos próximos dias quando as ruas do bairro começarem 
a ser asfaltadas. No bairro as equipes da Prefeitura tra-
balham na preparação das ruas, fazendo serviços de ter-
raplanagem e implantando uma base de pedra brita nas 

vias para o asfalto possa ser aplicado.
Mesmo estando ainda no início os serviços já são 

comemorados por moradores como Luiz Alves. “Só eu 
moro aqui tem 42 anos. Nunca um prefeito tinha vindo 
aqui olhar pela gente. O prefeito Edivaldo veio, disse 
que ia fazer e agora está chegando com a obra. A gente 
vai ficar muito feliz porque é a realização do sonho de 
sair da lama”, informou.

ZONA RURAL

Entre os bairros da zona rural beneficiados com o 
programa São Luís em obras estão o Santa Bárbara, que 
recebe um dos maiores investimentos em drenagem pro-
funda da história da cidade, Tibiri/ Tibirizinho/ Rio do 
Meio, que recebem drenagem profunda e pavimentação, 
Vila Sarney/ Vila Industrial/ Vila Progresso, que além da 
drenagem profunda e asfaltamento estão recebendo um 
novo acesso viário. No Recanto Verde e Vila Itamar está 
sendo construída uma ponte de 36 metros em concreto 
armado para interligar os dois bairros.

A Prefeitura está com obras de asfaltamento tam-
bém na Estrada do Maracujá, polo Maracanã, que ser-
ve de acesso a diversos bairros como Residencial 2000, 
Magnólia I e II, Vila Maracujá e Alto Paraíso, onde estão 
sendo pavimentadas ruas e avenidas.

No Distrito de Pedrinhas, que abriga dezenas de bair-
ros, a Prefeitura também está implantando asfaltamen-
to em bairros como Inhaúma e Mangue Seco.

A Prefeitura de São Luís também desenvolve ações 
de pavimentação e drenagem em bairros como Cidade 
Nova, na região do Itapera, que pela primeira vez rece-
be a implantação asfaltamento e drenagem superficial 
(meio-fio e sarjeta). Há também em andamento obras 
de implantação de asfalto na Vila Esperança, Vila Ca-
bral Miranda, Conjunto Jatobá, Sitinho, Jardim São Jo-
aquim, Vila Aparecida, Maracanã e Vila Cabral Miran-
da, entre outras.

EM OBRAS
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Operação Nossa Senhora Aparecida da PRF registrou até domingo 17 acidentes que
resultaram em três óbitos ocorridos nas estradas maranhenses

PA TRÍ CIA CU NHA

Atro pe la men to

Vol ta do fe ri a do

O cri me

OPERAÇÃO HOMÔNIMA

Balanço da PRF registra
3 mortes nas estradas

A
Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral,
Su pe rin ten dên cia Re gi o nal
no Ma ra nhão re gis trou pe lo
me nos três mor tes no úl ti mo

fim de se ma na an te ce di do pe lo fe ri a- 
do de Nos sa Se nho ra Apa re ci da. A
Ope ra ção Homô ni ma ini ci ou na úl ti- 
ma sex ta-fei ra (9) nas es tra das e ro do- 
vi as sob con tro le do go ver no fe de ral
em to do o país e du rou até a noi te de
on tem (12). O Im par ci al fez um ba- 
lan ço par ci al ba se a do no re la tó rio
diá rio di vul ga do pe la PRF(MA).

Lo go no pri mei ro dia de Ope ra ção
a PRF re gis trou seis aci den tes, com
um óbi to em Ma tões do Nor te. O aci- 
den te acon te ceu no Km 173,2 da BR
135, às 18h, quan do o veí cu lo em al ta
ve lo ci da de saiu da pis ta. O con du tor,
Cleu son Al vez Mu niz mor reu no lo cal.

No sá ba do, 10, se gun do dia da Ope- 
ra ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, a PRF
re gis trou se te aci den tes, sen do que
um de les vi ti mou Idel bran do do Nas- 
ci men to Sou sa, 22 anos, após que da
da mo to ci cle ta Hon da/Pop 100. O aci- 
den te foi no Km436 da BR 222, mu ni- 
cí pio de San ta Lu zia.

As in for ma ções des se aci den te são
de que o veí cu lo tra fe ga va na fai xa de
trân si to sen ti do San ta Lu zia/Bu ri ti cu- 
pu-MA, quan do, o con du tor, por fal ta
de aten ção, se de se qui li brou e caiu
jun to com o pas sa gei ro na pis ta de ro- 
la men to. “Con for me cons ta ta ções em
le van ta men to de lo cal de aci den te,
con cluiu-se que o fa tor prin ci pal do
aci den te foi a ati tu de do con du tor que
fal tou com aten ção ao con du zir a mo- 
to ci cle ta. Im por tan te tam bém des ta- 
car que o con du tor e pas sa gei ro não
usa vam ca pa ce te. O con du tor não era

ha bi li ta do e so freu le sões gra ves”, re- 
la tou a PFR, in for man do ain da que o
mes mo foi so cor ri do pa ra o Hos pi tal
Pe dro dos Reis Fer nan des Ne to, em
San ta Lu zia, te ve uma per na am pu ta- 
da e iria pre ci sar fa zer uma ci rur gia na
ca be ça. O pas sa gei ro mor reu no lo cal.
“O veí cu lo já se en con tra va com os fa- 
mi li a res do con du tor, não es tan do no
lo cal do aci den te. Não foi pos sí vel a
cons ta ta ção de in ges tão de ál co ol por
par te do con du tor pe lo es ta do que se
en con tra va”, in for mou a PRF.

No do min go 11, a PRF re gis trou 4
aci den tes, re sul ta do em dois fe ri dos e
uma mor te. O aci den te com mor te foi
na BR-316, km 216,6 (no mu ni cí pio de
Go ver na dor New ton Bel lo), en vol ven- 
do o veí cu lo Vol vo/Fh que re sul tou na
mor te da pe des tre Creu za de Pai va
Ma ti as, 26 anos.

Creu za de Pai va foi atro pe la da pe lo
veí cu lo, che gou a ser so cor ri da por fa- 
mi li a res e le va da ao Hos pi tal Mu ni ci- 
pal Jo sé Ra mos em Go ver na dor New- 
ton Bel lo, com le sões gra ves, mas não
so bre vi veu. Se gun do a PRF, a car re ta
tra fe ga va na fai xa de trân si to do sen ti- 
do Zé Do ca/San ta Inês, quan do Creu- 
za de Pai va in va diu a fai xa de ro la- 
men to. “Con for me cons ta ta ções em

le van ta men to pe ri ci al re a li za do pe los
PRF’s, con cluiu-se que o fa tor prin ci- 
pal do aci den te foi o in gres so abrup to
da pe des tre à ro do via fe de ral, co li din- 
do per pen di cu lar men te ao se mir re- 
bo que. O con du tor da car re ta re a li zou
tes te de etilô me tro, cu jo re sul ta do
não acu sou in ges tão de ál co ol. A ocor-
rên cia foi in for ma da à Po lí cia Ci vil em
Zé Do ca (MA), que re a li zou a oi ti va do
con du tor do veí cu lo e do com pa nhei- 
ro da ví ti ma”, in for mou a PRF.

O con du tor da car re ta

re a li zou tes te de

etilô me tro, cu jo

re sul ta do não acu sou

in ges tão de ál co ol

A mai or mo vi men ta ção nas es tra-
das fe de rais que cor tam o Ma ra nhão
es ta va pre vis ta mes ma pa ra o fim da
tar de e iní cio da noi te sá ba do, quan do
as pes so as se des lo cam pa ra os lo cais
de per ma nên cia no fe ri a do, e na tar de
e noi te de se gun da-fei ra, quan do a
mai o ria vol ta pa ra ca sa.

As equi pes da PRF es ti ve ram em
cam po pa ra in ten si fi car a fis ca li za ção
de des res pei to às nor mas de trân si to
ro do vi as fe de rais. De acor do com a
cor po ra ção, o fo co se deu em ir re gu la-
ri da des co mo ve lo ci da de aci ma do
per mi ti do, em bri a guez ao vo lan te e
ul tra pas sa gens em de sa cor do com as
re gras. Tam bém foi da da aten ção pa ra
o trans por te de cri an ças.

CASO EDYARDO VIEGAS

Polícia cumpre prisão preventiva de veterinário

O CRIME ACONTECEU NA NOITE DO DIA 9 DE SETEMBRO, EM UMA CLÍNICA VETERINÁRIA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE CASTELO

No úl ti mo fim de se ma na, a Po lí cia
Ci vil do Es ta do do Ma ra nhão deu
cum pri men to a pri são pre ven ti va de
Da ni el Lei te Car do so. A Jus ti ça do Es- 
ta do aten deu à re pre sen ta ção pe la
con ver são da vi gen te pri são tem po rá- 
ria cum pri da no dia 11 de se tem bro
des te ano.

Da ni el Lei te Car do so res pon de por
cri me de ho mi cí dio do em pre sá rio
Edu ar do Vi e gas Cos ta, ocor ri do no dia
9 do mês pas sa do, den tro de uma clí- 
ni ca ve te ri ná ria, no bair ro do Mon te
Cas te lo, em São Luís.

O inqué ri to po li ci al es tá em fa se de
con clu são na De le ga cia de Ho mi cí di- 
os da Área Oes te da Su pe rin ten dên cia
de Ho mi cí di os e de Pro te ção à Pes soa
(SHPP).

O em pre sá rio Jo sé Edu ar do Vi e gas
Cos ta, 39 anos, foi as sas si na do a ti ros
den tro de uma clí ni ca ve te ri ná ria, no
bair ro Mon te Cas te lo. Jo sé Edu ar do
era do no de uma piz za ria no São
Fran cis co.

O cri me acon te ceu na noi te do dia 9
de se tem bro, por vol ta das 19h40, e o
sus pei to de pra ti car o ho mi cí dio é um
mé di co ve te ri ná rio, que pres ta ser vi- 
ços à clí ni ca.

Se gun do a Po lí cia Ci vil do Ma ra- 
nhão, a mo ti va ção do cri me foi uma
dis cus são en tre a ví ti ma e o ve te ri ná- 
rio, por cau sa do va lor do pro ce di- 
men to fei to em um ga to de es ti ma ção
e do pe di do de uma no ta fis cal.

A po lí cia in for mou que hou ve uma

dis cus são en tre Jo sé Edu ar do e o ve te-
ri ná rio, por que a ví ti ma re cla mou do
pre ço co bra do pe lo pro ce di men to.

Ao to do, fo ram dis pa ra dos 9 ti ros
com uma pis to la 380. A pe rí cia ain da
es tá ana li san do quan tos dis pa ros
atin gi ram a ví ti ma, que te ve fe ri men-
tos nos bra ços, mãos e na ca be ça. Jo sé
Edu ar do es ta va com a com pa nhei ra
de le no lo cal, na ho ra do cri me. Se- 
gun do a po lí cia, ela tam bém foi atin- 
gi da com um ti ro na mão, mas não
cor re ris co de vi da.

Após ser ba le a do, Jo sé Edu ar do ain- 
da foi so cor ri do por uma equi pe do
Ser vi ço de Aten di men to Mó vel de Ur- 
gên cia (SA MU 192), mas não re sis tiu
aos fe ri men tos e foi a óbi to ain da no
lo cal.

CAUÃ OLI VEI RA

GENIPARANA

Polícia investiga morte de
funcionário da OAB-MA

ZACARIAS FOI MORTO DURANTE ASSALTO NO GENIPARANA

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão (PC-MA) in ves ti ga a mor- 
te de um ho mem, na tar de do úl ti mo sá ba do (10), na lo- 
ca li da de Ge ni pa ra na, em São Luís. A ví ti ma, iden ti fi ca da
co mo Za ca ri as Fer rei ra Car do so, de 55 anos, era fun ci o- 
ná rio da Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil no Ma ra nhão
(OAB-MA) des de 1997. Atu al men te, ele pres ta va ser vi- 
ços na sa la da OAB na se de da Jus ti ça Fe de ral, na ca pi- 
tal. O ve ló rio foi re a li za do no po vo a do Bar ros Bran co, na
ci da de Bu ri ti, lo ca li za do a 332 km de São Luís.

No ta da OAB-MA so bre a mor te de Za ca ri as Car do so:
“A OAB Ma ra nhão co mu ni ca, com pe sar, o fa le ci men to
do fun ci o ná rio Za ca ri as Fer rei ra Car do so, 55 anos, ocor- 
ri do na tar de des te sá ba do (10/10), após um as sal to no
bair ro Ge ni pa ra na, pró xi mo a sua ca sa.

A Sec ci o nal Ma ra nhen se da Or dem ma ni fes ta aos fa- 
mi li a res e ami gos sua in te gral so li da ri e da de com o re ce- 
bi men to da no tí cia do fa le ci men to do que ri do ami go e
co le ga Za ca ri as, fun ci o ná rio des ta Sec ci o nal on de, des de
1997, pres ta va ser vi ços a es ta Ca sa, na Sa la da OAB na
Jus ti ça Fe de ral.

Za ca, co mo era ca ri nho sa men te co nhe ci do por to dos,
pas sou a in te grar o qua dro da OAB no ano de 1997 na
fun ção de por tei ro. De pois, pe lo bom de sem pe nho de su- 
as ati vi da des, foi pro mo vi do ao car go de aten di men to na
Sa la da Ad vo ca cia na Jus ti ça Fe de ral, em São Luís, on de
te ve seu tra ba lho re co nhe ci do por to dos os ad vo ga dos e
ad vo ga das que mi li tam na na que la Ca sa da Jus ti ça.

Za ca ri as, além de sua sim pa tia e ca ris ma pe cu li a res,
tam bém ti nha re co nhe ci dos do tes ar tís ti cos nas áre as da
mú si ca e da po e sia e, sem pre que pos sí vel, con tri buía exi- 
bin do-os pa ra aque les que o co nhe ci am pe los seus ta len- 
tos. Aos fa mi li a res e ami gos e pa ra to da a ad vo ca cia da
Jus ti ça Fe de ral que ele aten deu com di na mis mo, o nos so
pro fun do pe sar. É uma gran de per da pa ra to dos nós. O
ve ló rio se rá em sua ter ra na tal, no po vo a do Bar ros Bran- 
co, no mu ni cí pio de Bu ri ti de Iná cia Vaz.”

VARGEM GRANDE

Mulher morta com 13
tiros e bebê fica baleado

O CRIME ACONTECEU NO INÍCIO DA NOITE DO ÚLTIMO SÁBADO

Mi che le Tei xei ra Ro cha, de 26 anos, foi mor ta por vol- 
ta das 18 h, do úl ti mo sá ba do (10), em Var gem Gran de,
no Bair ro San to Antô nio. Ela es ta va acom pa nha da do
seu fi lho, que fa ria um ano de ida de no pró xi mo dia 22.
O be bê foi atin gi do por dois dis pa ros e es tá em es ta do de
saú de gra ve.

Se gun do a po lí cia, dois ho mens que ain da não fo ram
iden ti fi ca dos, se apro xi ma ram do veí cu lo em uma mo- 
to ci cle ta do mo de lo Hon da Bros, e efe tu a ram vá ri os dis- 
pa ros em di re ção ao veí cu lo on de Mi che le se en con tra- 
va com o fi lho, um Fi at Ar go.

O mo ti vo do cri me ain da es tá sen do ana li sa do, a po lí- 
cia tra ba lha com acer to de con tas, vis to que ne nhum
per ten ce da ví ti ma foi le va do e pe lo vo lu me ele va do de
dis pa ros. Ao to do, 13 ti ros atin gi ram a ví ti ma. Mi che le ti- 
nha pas sa gem pe la po lí cia, quan do foi pre sa em 2019
sob pos se de 15 qui los de ma co nha.

São Luís, terça-feira, 13 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Segundo o Índice de Inovação dos Estados, os maiores entraves atualmente são
graduação e Pós-Graduação, Produção Científica e mestres e doutores na indústria

Pro gra ma ção

NORDESTE

Maranhão entre os
primeiros em inovação
DA REDAÇÃO

O
Ma ra nhão es tá na 23ª co lo- 
ca ção no Ín di ce FI EC de 
Ino va ção dos Es ta dos 
(2020), mos tran do uma li- 

gei ra que da com re la ção ao ano an te- 
ri or, quan do es ta va em 22º lu gar. En- 
tre os es ta dos da re gião Nor des te, 
ocu pa a po si ção mais bai xa (9º). Os 
da dos são do Ín di ce de Ino va ção dos 
Es ta dos, que iden ti fi cam os prin ci pais 
pon tos re la ci o na dos à Ino va ção, bem 
co mo men su ram o pa ta mar em que 
os es ta dos bra si lei ros se en con tram.

O Ma ra nhão vai bem em Com pe ti- 
ti vi da de Glo bal, sen do 10° do Bra sil e 
3° do Nor des te. Em ter mos re gi o nais, 
po de ser con si de ra do ra zo a vel men te 
bem po si ci o na do em Ins ti tui ções e 
In ves ti men to Pú bli co em Ci ên cia e 
Tec no lo gia. Em to dos es tes pon tos, 
en con tra-se en tre os 4 pri mei ros co lo- 
ca dos do Nor des te.

Seus mai o res en tra ves pa ra a ino- 
va ção atu al men te são Ca pi tal Hu ma- 
no (Gra du a ção e Pós-Gra du a ção, Pro- 
du ção Ci en tí fi ca e In ser ção de Mes- 
tres e Dou to res na In dús tria. No pri- 
mei ro, is to in di ca uma bai xa quan ti- 
da de de con cluin tes de En si no Su pe- 
ri or em áre as tec no ló gi cas, além de 
in di car bai xa quan ti da de de con- 
cluin tes de Pós-Gra du a ção em áre as 
de Ci ên cia, Tec no lo gia, En ge nha ria e 
Ma te má ti ca. No se gun do, is to in di ca 
uma bai xa quan ti da de de ar ti gos ci- 
en tí fi cos nas áre as de Ci ên cia, Tec no- 
lo gia, En ge nha ria e Ma te má ti ca. No 
ter cei ro, is to in di ca uma bai xa quan ti- 
da de de mes tres e dou to res ocu pa dos

O MARANHÃO VAI BEM EM COMPETITIVIDADE GLOBAL, SENDO 10° DO BRASIL

na in dús tria em ati vi da des de TIC.
O Ín di ce de Ino va ção dos Es ta dos 

ofe re ce mu ni ção in for ma ci o nal pa ra 
o de sen vol vi men to de po lí ti cas pú bli- 
cas que fo men tem um ecos sis te ma 
ino va dor no Bra sil. Co mo os da dos 
são de sa gre ga dos em dez in di ca do res 
e dois ín di ces, a so lu ção dos en tra ves 
fi ca mais di re ci o na da.

Pa ra is so, o Ín di ce men su ra as pec- 
tos va ri a dos do pro ces so de ino va ção 
das 27 uni da des fe de ra ti vas e 5 re- 
giões do país em pe ri o di ci da de anu al. 
O Ín di ce FI EC de Ino va ção dos Es ta- 
dos é cal cu la do atra vés de dois ín di- 
ces – Ca pa ci da des e Re sul ta dos – que 
ava li am o am bi en te ino va dor (Ca pa- 
ci da des) e me di ções da ino va ção em 
si (Re sul ta dos).

O Ín di ce de Ca pa ci da des me de cin- 
co ele men tos: Ins ti tui ções, In ves ti- 

men to em Ci ên cia e Tec no lo gia, In-
ser ção de Mes tres e Dou to res na In- 
dús tria, Ca pi tal Hu ma no (Gra du a ção) 
e Ca pi tal Hu ma no (Pós-Gra du a ção). 
Já o Ín di ce de Re sul ta dos ava lia ou tros 
cin co as pec tos: Pro pri e da de In te lec- 
tu al, Pro du ção Ci en tí fi ca, In ten si da de 
Tec no ló gi ca, In fra es tru tu ra da Ino va- 
ção e Com pe ti ti vi da de Glo bal.

A se gun da edi ção do Ín di ce FI EC de 
Ino va ção dos Es ta dos apon ta São 
Pau lo co mo o es ta do mais ino va dor 
do Bra sil. O es ta do es te ve em pri mei ro 
lu gar nos in di ca do res de Ins ti tui ções, 
In ves ti men to em Ci ên cia e Tec no lo- 
gia, In fra es tru tu ra e Com pe ti ti vi da de 
Glo bal. Ele ocu pa a pri mei ra po si ção 
no Ín di ce de Ca pa ci da des e no Ín di ce 
de Re sul ta dos por es tar en tre as 5 pri- 
mei ras co lo ca ções em to dos os in di- 
ca do res.

SERVIÇOS

ACM e parceiros realizam 1ª edição Anjo Movimenta
A As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra- 

nhão, as en ti da des par cei ras do Avan- 
ça Ma ra nhão e uma sé rie de par cei ros
ins ti tu ci o nais re a li zam, ama nhã, dia
14 de ou tu bro, o An jo Mo vi men ta, ini- 
ci a ti va que ofer ta rá os mais va ri a dos
ti pos de ser vi ços pa ra o em pre sa ri a do
lo cal e co mu ni da de em mais uma eta- 
pa de ações do pla no Avan ça Ma ra- 
nhão

O ob je ti vo do even to, que acon te- 
ce rá na se de da ACM e tam bém em to- 
da a Pra ça Be ne di to Lei te, é ofe re cer
às em pre sas e ao pú bli co em ge ral,
gra tui ta men te, uma sé rie de ser vi ços
e ações de so cor ro às em pre sas nes ta
re to ma da da eco no mia, den tre os
quais, con sul to ri as ju rí di ca, fi nan cei- 
ra, con tá bil, RH e ges tão. Além dis so,
cons tam na pro gra ma ção ori en ta ções
de ins ti tui ções fi nan cei ras so bre aces- 
so ao cré di to, ca das tro na ta ri fa so ci al
de ener gia, re gu la ri za ção de em pre sas
com ori en ta ções da Jun ta Co mer ci al
do Ma ra nhão, ne go ci a ção de dé bi tos,
ori en ta ção em pre sa ri al, ar re ca da ção
de do na ti vos e do a ção de in su mos,
en tre ou tros.

De acor do com o pre si den te da
ACM, Cris ti a no Bar ro so Fer nan des, o
even to foi pen sa do pa ra pro mo ver o
de sen vol vi men to econô mi co e so ci al
das em pre sas que se rão aten di das,
ofe re cen do van ta gens e fa ci li da des
que aju da rão na ges tão dos ne gó ci os.
To das as en ti da des que in te gram o
Pla no Avan ça Ma ra nhão tam bém
mar ca rão pre sen ça no An jo Mo vi- 
men ta, a Fe de ra ção da Agri cul tu ra do
Es ta do do Ma ra nhão (Fa e ma/Se nar),
Fe de ra ção do Co mér cio de Bens, Ser- 
vi ços e Tu ris mo do Es ta do do Ma ra- 
nhão (Sis te ma Fe co mér cio), Ser vi ço
de Apoio às Mi cro e Pe que nas Em pre- 
sas (Se brae no Ma ra nhão) e Sis te ma
Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do
do Ma ra nhão (Fi e ma). 

Jun tas, elas ofer ta rão ser vi ços de
apoio, per so na li za dos ao pú bli co-al- 
vo, to da es sa ba se in for ma ci o nal ofe- 

re ci da nes ta ini ci a ti va em con jun to
ser vi rá pa ra to ma da de de ci sões mais
ágeis e rá pi das.  

“Den tro do Avan ça Ma ra nhão nós
te mos um pa co te de ações efe ti vas,
des ti na das aos mi cros e pe que nos
em pre sá ri os, es ta mos dan do a es ses
em pre en de do res me ca nis mos que
pos sam ser efi ci en tes pa ra o en fren ta- 
men to des se no vo tem po”, de cla rou o
pre si den te da ACM, Cris ti a no Bar ro so
Fer nan des.

As con sul to ri as fi nan cei ras do An jo
Mo vi men ta – já con fir ma das as par ti- 
ci pa ções do Ban co do Nor des te, Ban- 
co da Amazô nia, Ban co do Bra sil, Cai- 
xa Econô mi ca, Ce a pe Bra sil e Si co ob
Em pre sa ri al por meio dos quais se rão
vi a bi li za dos ser vi ços que fi nan cei ros,
que po dem não só au xi li ar e fa ci li tar o
aces so a li nhas de cré di to já dis po ní- 
veis, mas tam bém aju dar a en con trar
o fi nan ci a men to que me lhor se en cai- 
xe às ne ces si da des e que po dem dar
um gran de fô le go às em pre sas. A es- 
tru tu ra do An jo Mo vi men ta foi ide a li- 
za da pa ra mos trar de que não bas ta
ape nas ter o cré di to dis po ní vel, mas,
sim, um le que de ações co or de na das e
bem es tru tu ra das, que pos sam aten- 
der às de man das dos mais va ri a dos
se to res.

O even to tam bém con ta com a par- 
ce ria da Equa to ri al Ener gia, que te rá
uma Es ta ção de Aten di men to pa ra
ne go ci a ção e re gu la ri za ção de dé bi tos
e tra rá mais in for ma ções so bre o  ca- 
das tro na ta ri fa so ci al, além de re a li- 
zar tro cas de lâm pa das co muns por
Led’s e fa zer tro ca de re sí du os pa ra
des con tos na con ta de ener gia.

Das 9h às 16h de 14 de ou tu bro, o
ACM An jo Mo vi men ta ain da te rá uma
pro gra ma ção com fo co nos te mas so- 
ci al, saú de e qua li da de de vi da. A se de
da ACM, por exem plo, ser vi rá co mo
pon to de ar re ca da ção de ali men tos
pa ra se rem do a dos pos te ri or men te;

as Se cre ta ri as Mu ni ci pais e Es ta du ais
de Saú de dis po ni bi li za rão va ci na ção
con tra In flu en za e Sa ram po; a Fe co-
mér cio/Sesc da rá ori en ta ções so bre
di a be tes hi per ten são, saú de bu cal,
saú de se xu al e re pro du ti va e pre ven- 
ção ao cân cer; a Fi e ma e Se si es ta rão
com um ca mi nhão de tes ta gem de co-
vid-10 e com ofer ta de con sul ta clí ni-
ca ge ral. 

Ain da se rão mi nis tra das pa les tras
com apre sen ta ção de pro je tos que
pro mo vem ini ci a ti vas vol ta das à va lo-
ri za ção da mu lher no mer ca do de tra- 
ba lho.

To dos os par cei ros do even to es tão
unin do for ças por uma gran de cau sa,
in clu si ve, nes te mes mo dia a ação An- 
jo Mo vi men ta ocor re si mul ta ne a- 
men te em São Luís e Im pe ra triz, nu- 
ma par ce ria com a As so ci a ção Co- 
mer ci al e In dus tri al do mu ni cí pio.

 “Es ta mos acom pa nhan do aten ta- 
men te to dos os de sa fi os que a pan de- 
mia trou xe e que afe tou di re ta men te
mui tos em pre sá ri os, são de sa fi os
com ple xos e to dos os par cei ros des te
even to es tão mo bi li za dos, o mo men- 
to re quer união, diá lo go e con tri bui- 
ção pa ra o de sen vol vi men to da nos sa
Eco no mia. Es ta mos com ex pec ta ti vas
po si ti vas pa ra a re a li za ção des te gran-
de even to”, de cla ra o pre si den te da
ACM.

Es ta mos dan do a es ses

em pre en de do res

me ca nis mos que pos sam

ser efi ci en tes pa ra o

en fren ta men to des se

no vo tem po

LU CI A NA GO MES

OPOR TU NI DA DES

Con fi ra as va gas de
em pre go dis po ní veis
em São Luís

Ven de dor ex ter no – En si no mé dio com ple to, CNH A,
dis po ní vel pa ra vi a gens, ex pe ri ên cia com be bi das e co- 
nhe ci men to em ven das. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: re cru ta men to@sma- 
ak.com.br

Au xi li ar de com pras – En si no mé dio com ple to, co- 
nhe ci men to do pa co te of fi ce, ha bi li ta ção ca te go ria B.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: se le ti vo.rh9@gmail.com

Ge ren te – Ex pe ri ên cia com li de ran ça, ex pe ri ên cia co- 
mo ge ren te de res tau ran te ou ca fe te ria, CHB. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: vagasv98@gmail.com

Ven de dor – Com ex pe ri ên cia na área com pro va da em
car tei ra. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra
o e-mail: tvz.em pre en di men tos@gmail.com

Ex ten si o nis ta de cí li os – Con tra to par ce ria, tra ba lhe
com agen da men to. In te res sa das de vem en trar em con- 
ta to pe lo nú me ro: 99164-5920

Ma ni cu re – Con tra to par ce ria. In te res sa das de vem
en trar em con ta to pe lo nú me ro: 99164-5920

Con sul to ra de ven das – Com ou sem Ex pe ri ên cia. In- 
te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: cur rí cu los@cb bri bei ro.com.br

Cos tu rei ra – Ex pe ri ên cia com pro va da. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: co mer ci al- 
ta pe cei ro@hot mail.com

Ven de dor in ter no – Ex pe ri ên cia em ven das, ex pe ri- 
ên cia com pa co te of fi ce. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: cur ri cu- 
los.saude1@gmail.com

De sign de unhas – In te res sa dos de vem en trar em
con ta to pe lo nú me ro 98842-4939

Ma ni cu re/pe di cu re – In te res sa dos de vem en trar em
con ta to pe lo nú me ro 98842-4939

São Luís, terça-feira, 13 de outubro de 2020
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Com 17 pontos, fora da zona de rebaixamento, Tricolor tem mais três jogos atrasados a
serem cumpridos a partir desta quarta-feira, quando enfrentará o Figueirense

SÉRIE B

Sampaio de olho na
parte de cima
NERES PINTO

Des fal ques

A
vi tó ria so bre o Bo ta fo go-SP (2 
a 0) na noi te do úl ti mo do- 
min go,  ser viu pa ra au men tar 
o cli ma de ani ma ção no Sam- 

paio Cor rêa. O re sul ta do afas tou ain- 
da mais a equi pe da zo na de re bai xa- 
men to da Sé rie B do Cam pe o na to 
Bra si lei ro e fez au men tar a ex pec ta ti- 
va de uma su bi da pa ra a par te de ci ma 
da ta be la.

O so nho de se apro xi mar do G4 po- 
de se tor nar re a li da de, ca so os tri co lo- 
res con si gam con quis tar os no ve pon- 
tos que ain da vão dis pu tar, re fe ren tes 
aos três jo gos re mar ca dos pe la CBF, 
de vi do ao sur to do co ro na ví rus que 
afe tou o elen co  nas pri mei ras ro da- 
das da com pe ti ção.

São du as par ti das em ca sa (Fi guei- 
ren se e Náu ti co) e uma fo ra, con tra o 
Bra sil-RS, em Pe lo tas. Ca so ob te nha 
du as vi tó ri as no Cas te lão, o ti me co- 
man da do por Léo Con dé, que ho je 
tem 17 pon tos, na quar ta co lo ca ção, 
so be pa ra 23. Até um em pa te no jo go 
em so lo gaú cho dei xa rá  o Tri co lor em 
si tu a ção con for tá vel.

O pri mei ro de sa fio es tá mar ca do 
pa ra ama nhã,  às 16h30, di an te do Fi- 
guei ren se, em São Luís. O ti me ca ta ri- 
nen se des ceu na ta be la e ho je ocu pa o 
17º lu gar.

O Sam paio per deu o za guei ro Joé- 
cio pa ra o pró xi mo jo go,  pois ele re ce- 
beu o ter cei ro car tão ama re lo  di an te 
dos bo ta fo guen ses. Seu subs ti tu to es- 
tá en tre Pau lo Sér gio e Flá vio Boa Ven-

CAIO DANTAS MARCOU O PRIMEIRO GOL DA VITÓRIA DO SAMPAIO SOBRE O BOTAFOGO-SP

 LUCAS ALMEIDA

tu ra, com mai o res pro ba bi li da des pa- 
ra o se gun do. O la te ral-es quer do João 
Vic tor é mais uma pre o cu pa ção. Ele 
dei xou o cam po com sus pei ta de rom- 
pi men to dos li ga men tos do jo e lho. Na 
pe ça de ata que, Gus ta vo Ra mos, le si- 
o na do, ain da é dú vi da, e Roney tem 
tu do pa ra con ti nu ar na po si ção. Em 
con tra par ti da, o la te ral-di rei to Luís 
Gus ta vo re tor na após cum prir a au to- 
má ti ca.

Au tor do gol que se lou a vi tó ria tri- 
co lor,  quan do o Bo ta fo go mais ame a- 
ça va e pa re cia es tar pró xi mo do em- 
pa te, o ata can te Di e go Ta va res foi um 
dos mais fes te ja dos, jun ta men te com 
Caio Dan tas,  que abriu o mar ca dor 
(de ca be ça) após jo ga da in di vi du al de 
Pi men ti nha. Ele jus ti fi cou os mo ti vos 
pe los quais não co me mo rou o gol. 
“Jo guei no Bo ta fo go e a tor ci da me in- 
cen ti vou mui to. Al guns acha vam que 

eu não ia fa zer, mas fui fe liz e apro vei- 
tei bem a chan ce que sur giu”,  de cla- 
rou Dan tas.

O téc ni co Léo Con dé ana li sou que 
o ti me foi me lhor no pri mei ro tem po, 
caiu um pou co no se gun do, mas sou- 
be ga ran tir a vi tó ria. “A gen te sen tiu 
um pou co es ses jo gos, vi a gens, a equi- 
pe aca bou acu san do o des gas te e o 
Bo ta fo go pas sou a pres si o nar, mas su- 
por ta mos,  cres ce mos o su fi ci en te pa- 
ra en cai xar os con tra-ata ques e ma ta-
mos o jo go”.

Con dé tam bém elo gi ou o com por-
ta men to tá ti co da equi pe e con si de- 
rou a vi tó ria fun da men tal  pa ra o ti me 
se guir sua tra je tó ria nes ta Se gun do-
na. “Foi uma vi tó ria im por tan te, pois 
sa bía mos que te ría mos um jo go com- 
pli ca do, mas o gru po vem se mos tran- 
do mui to de ter mi na do  e sa ben do o 
que quer”, con cluiu.

• Eder son; Da ni lo, Thi a go Sil va, Fe li pe e Alex Tel les; Fa -
bi nho, Bru no Gui ma rães, Ever ton Ri bei ro; Ri char li son,
Rodrygo e Ro ber to Fir mi no.
• We ver ton; Ga bri el Me ni no, Mar qui nhos, Ro dri go Caio
e Re nan Lo di; Ca se mi ro, Dou glas Luiz, Ce bo li nha, Cou -
ti nho; Neymar e Matheus Cu nha.

PERU X BRASIL

Thiago Silva será o
capitão contra o Peru

THIAGO SILVA VOLTA A SER CAPITÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

De pois de Ca se mi ro na pri mei ra par ti da das Eli mi na- 
tó ri as da Co pa de 2022, o téc ni co da se le ção bra si lei ra
mas cu li na de fu te bol, Ti te, de fi niu o no vo ca pi tão. Se rá
um ve lho co nhe ci do: Thi a go Sil va vai usar a fai xa con tra
o Pe ru, pe la se gun da ro da da da com pe ti ção.

Thi a go foi ca pi tão da se le ção bra si lei ra na Co pa do
Mun do de 2014, dis pu ta da no Bra sil, e usou a bra ça dei ra
em dois jo gos do Mun di al da Rús sia. Ele tem 123 con vo- 
ca ções, com ple tou 90 jo gos con tra a Bo lí via e mar cou
se te gols com a ama re li nha.

A se le ção bra si lei ra fez o úl ti mo trei no em São Pau lo,
no CT do Co rinthi ans, on tem. No iní cio da tar de, Ti te
par ti ci pou de en tre vis ta co le ti va. Ele não es ca lou no pe- 
río do aber to da ati vi da de. Fez mo vi men ta ção com dois
ti mes em cam po re du zi do.

As equi pes fo ram for ma das por:

A se le ção bra si lei ra em bar cou às 17h de on tem, se- 
gun da-fei ra, pa ra Li ma. Pe ru x Bra sil se rá dis pu ta do ho- 
je, ter ça-fei ra (13), no es tá dio Na ci o nal, às 21h – ho rá rio
de Bra sí lia.

Aos 36 anos, Thi a go Sil va tro cou o PSG pe lo Chel sea
na úl ti ma ja ne la de trans fe rên ci as. Na úl ti ma sex ta-fei- 
ra, di an te da Bo lí via, ele igua lou Ka ká co mo 15º jo ga dor
que mais ve zes ves tiu a ca mi sa ama re li nha. Ele es tá a
pou cos jo gos de Lú cio, o za guei ro com mais jo gos pe lo
Bra sil – dis pu tou 107 par ti das e é o 7º na lis ta ge ral.

De mo ra

MOTO CLUB

Técnico pede reforços urgente 
A go le a da so fri da pe lo Mo to (4 a 1) na

tar de do úl ti mo do min go, em São Ma teus,
dei xou o téc ni co Léo Goi a no pre o cu pa do
de vi do às su ces si vas fa lhas do sis te ma de- 
fen si vo e o bai xo ren di men to do ata que no
jo go di an te do Ju ven tu de. Ele con si de ra
que a equi pe tem con di ções de re a gir, mas
pa ra is so é ne ces sá rio que o elen co se ja re- 
for ça do. “Não é por que per de mos, que na- 
da pres ta, mas fi ca evi den te a ne ces si da de
de qua li fi car ain da mais o elen co. Com a
che ga da de mais atle tas a gen te vai ter mais
op ções no ban co”.

Na par ti da dis pu ta da no Pi nhei rão, o
téc ni co ti nha à sua dis po si ção ape nas qua- 
tro atle tas no ban co de re ser vas. Léo diz
que as sim o seu tra ba lho fi ca mui to pre ju- 
di ca do. “Is so di fi cul ta mui to o nos so tra ba- 
lho. Mui tos atle tas es ta vam can sa dos,
exaus tos, mas não tí nha mos op ções pa ra
fa zer as subs ti tui ções”, dis se à Rá dio Tim- 
bi ra lo go após o jo go.

A pre o cu pa ção com os er ros da de fe sa,
no en tan to, não fo ram per do a dos. “Não é
pos sí vel que es ses er ros se re pi tam. Fo ram
mui tos, fi cou evi den te is so”, ob ser vou.

Ago ra, o Mo to se pre pa ra pa ra en fren tar
o São Rai mun do-RR, ama nhã (quar ta-fei- 
ra), no Es tá dio Nho zi nho San tos, e a equi- 
pe pre ci sa ven cer pa ra per ma ne cer no gru- 
po dos qua tro que al me jam pas sar à pró xi- 
ma fa se. To da via, tor na-se ne ces sá rio, tam- 
bém, que pon tue fo ra de ca sa nas pró xi mas
par ti das.

Des de a dis pen sa do téc ni co De jair Fer- 
rei ra, há dez di as, que a di re to ria anun ci ou
cin co re for ços, mas ape nas dois che ga ram.
As in for ma ções dão con ta que os za guei ros
Fer ron e Martony es tão em bo as con di ções
fí si cas. Léo Goi a no diz que vai ava li ar as
con di ções téc ni cas da du pla pa ra de ci dir
so bre pos sí veis mu dan ças. O meia Edre an
é ou tro que vem trei nan do há mais de du as
se ma nas, mas seu no me ain da não foi re- 
gu la ri za do na Con fe de ra ção Bra si lei ra de
Fu te bol (CBF). Além dis so, o clu be aguar- 
da va on tem a che ga da do la te ral-di rei to
Emer son, de Ren dell (vo lan te) Jú ni or Le- 
mos (meia), An der son Dim e Wal la ce Li ma
(ata can tes).

O Mo to só não caiu pa ra a quin ta po si- 
ção no Gru po A2 da Sé rie D do Bra si lei ro
após o jo go de do min go por que o Ri ver-PI
per deu por 3 a 1 pa ra o Al tos-PI e, com is so,
ape sar das du as equi pes es ta rem igual da- 
das no nú me ro de pon tos e vi tó ri as, o re- 
pre sen tan te ma ra nhen se pos sui me lhor
sal do de gols.

O lí der con ti nua sen do o Al tos-PI, ago ra
com 12 pon tos, 5 jo gos, 4 vi tó ri as, ze ro em- 
pa te, uma der ro ta, 12 gols mar ca dos, 4 so- 
fri dos, sal do po si ti vo de 8. O Ju ven tu de Sa-
mas tem 7 pon tos, 5 jo gos dis pu ta dos, 2 vi- 
tó ri as, um em pa te, 10 gols mar ca dos 5 so- 
fri dos, sal do po si ti vo de 5.

São Rai mun do 7 pon tos, 5 jo gos, 2 vi tó ri- 
as, 2 der ro tas, 1 em pa te, 4 gols mar ca dos, 3
so fri dos, sal do de 1 gol po si ti vo. O Mo to
tem 5 jo gos, 2 vi tó ri as, 1 em pa te, 2 der ro tas,
9 gols mar ca dos e 9 so fri dos, sal do ze ro.

O Si nop, que ven ceu o São Rai mun do
por 1 a 0, su biu pa ra 6 pon tos ao la do do
San tos-AP, fi can do o Ba ré no úl ti mo lu gar
com 5. (N.P)

• 6 no Vas co
• 4 no Flu mi nen se
• 3 no Bo ta fo go
• 13 no to tal

BRASILEIRÃO

Hoje Fla encara Goiás com BH inspirado

ATACANTE SE TORNOU O TERCEIRO MAIOR ARTILHEIRO RUBRO-NEGRO NO SÉCULO XXI 

O tor ce dor do Fla men go es ta va pre o cu- 
pa do: o que es ta va acon te cen do com Bru- 
no Hen ri que du ran te a pan de mia? As atu- 
a ções dis cre tas cha ma vam a aten ção. Mas
o ver bo ago ra é uti li za do no pas sa do.

O ca mi sa 27 ati vou o mo do 2019 e cha- 
mou pa ra si o pro ta go nis mo na sé rie de
qua tro vi tó ri as con se cu ti vas da equi pe. E
o gol de ci si vo di an te do Vas co, sua ví ti ma
pre fe ri da, ser viu pa ra re a fir mar a vol ta por
ci ma de um dos prin ci pais jo ga do res do
elen co.

Ao dei xar Fer nan do Mi guel pa ra trás e
ga ran tir a vi tó ria por 2 a 1 em São Ja nuá- 
rio, BH mar cou pe la sex ta vez so bre os
vas caí nos. A lis ta tem gol na ca sa do ri val,
em fi nal de Es ta du al, em Bra sí lia e no fa- 
mo so clás si co on de deu a en tre vis ta do
“ou tro pa ta mar”.

Gols de Bru no Hen ri que em clás si cos

No to tal, são 13 gols di an te dos ri vais

ca ri o cas – fez ain da qua tro no Flu mi nen se
e três so bre o Bo ta fo go. Não à toa, a tor ci- 
da já o ba ti zou faz tem po de Mis ter Clás si- 
cos. O gol no jo go de sá ba do co lo cou Bru- 
no Hen ri que no pó dio dos ar ti lhei ros do
Fla men go no Sé cu lo XXI. São 47 gols pe lo
clu be, mes mo nú me ro de Obi na, Léo
Mou ra e Vag ner Lo ve, atrás so men te de
Re na to Abreu (73) e Ga bi gol (59).

Des de que se re cu pe rou da Co vid-19,
BH dis pu tou qua tro jo gos e o Fla men go
ven ceu to dos: Del Val le, Ath le ti co-PR,
Sport e Vas co. O ata can te foi de ci si vo com
qua tro gols e du as as sis tên ci as.

Sem Ga bri el, le si o na do, e com Ri bei ro e
Ar ras ca e ta com su as se le ções pa ra as eli- 
mi na tó ri as, Bru no é o úni co do quar te to
fan tás ti co do Fla men go de 2019 à dis po si- 
ção de Do me. E tem si do su fi ci en te.

Ho je, ter ça-fei ra, o ca mi sa 27 en tra em
cam po con tra um ex-clu be pa ra dar
sequên cia ao bom mo men to. O ad ver sá- 
rio se rá o Goiás, às 18h (de Bra sí lia), no
Ma ra ca nã, em jo go adi a do da 11ª ro da da
do Bra si lei rão.

São Luís, terça-feira, 13 de outubro de 2020

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


oimparcial.com.brIMPARSamartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com10

Músico e compositor aproveitou para trabalhar em plena pandemia finalizando projetos
musicais e fazendo conexões com diversos artistas internacionais do mundo do reggae

SAMARTONY MAR TINS

MÚSICA

A musicalidade de
Serginho Barreto
SAMARTONY MARTINS

O
can tor e com po si tor ma ra- 
nhen se Ser gi nho Bar re to es- 
tá di vul gan do o seu ca nal no 
Youtube on de se tor nou 

uma vi tri ne pa ra o seu tra ba lho ar tís- 
ti co. Em en tre vis ta a O Im par ci al, o 
mú si co afir mou que ape sar de es tar- 
mos em um ano on de a pan de mia do 
no vo co ro na ví rus (co vid-19), ele con- 
se guiu re a li zar al guns tra ba lhos co mo 
a fi na li za ção do ter cei ro CD de sua 
car rei ra, “Se gi nho Bar re to al Ro ots”, 
par ti ci pou de um fes ti val de mú si ca 
em Al ta mi ra on de con se guiu uma 
pre mi a ção de fen do um reg gae e do 
Sen se Mu sic, um pro je to mu si cal que 
acon te ce em San ta Ca ta ri na por meio 
de ví de os de mú si ca, além de ter gra- 
va do uma com po si ção de Eu lá lio Fi- 
guei re do, on de mu si cou com Ca ná rio 
a le tra “São Luís Ilha Be la”.

Pa ra le lo a to dos es ses tra ba lho, Ser- 
gi nho Bar re to re ve lou ain da que ain- 
da te ve tem po pa ra fi na li zar o dis co da 
Ban da Gue tos da qual é in te gran te. 
“Di fe ren te do ano em que fiz a di re ção 
so zi nho do dis co “Li da”, es te ano fi ze- 
mos uma di re ção con jun ta com Cân- 
di do, que so mos res pon sá veis pe la di- 
re ção mu si cal do CD “Ou tra re a li da- 
de”. Se não fos se a pan de mia eu ti nha 
pas sa do to do o ve rão ca ta ri nen se do 
país à con vi te do Pro gra ma Mi ri a ne 
de Jah e da rá dio Re guei ros de Jah em 
Flo ri a nó po lis, no li to ral sul. As si na- 
mos con tra to e es ta va tu do pre pa ra do 
pa ra acon te cer quan do veio a pan de-

MÚSICO ESTÁ  TRABALHANDO NA DIVULGAÇÃO DO SEU CD E DA BANDA  GUETOS

mia e ti ve mos que sus pen der tu do. O 
even to de ve acon te cer em 2021 se 
Deus qui ser”, dis se o mú si co afir man- 
do que a pan de mia fez com que ele 
mu das se seus pla nos.

Ser gi nho Bar re to res sal tou que pre- 
ten de lan çar seu tra ba lho da Ban da 
Gue tos de pois que a pan de mia pas sar 
e co me çar a pren sa gem de CD. O lan- 
ça men to de ve acon te cer em de zem- 
bro ou ja nei ro do pró xi mo ano no Mu- 
seu do Reg gae. Já o CD “Ser gi nho Bar- 
re to al Ro ots”. “Es tou fa zen do o pré-
lan ça men to de le. Fiz show um show 
em Im pe ra triz, Açai lân dia e Te re si na. 
Mas ti ve mos que sus pen der o lan ça- 
men to por con ta da pan de mia”, la- 
men tou o ar tis ta. Ele acre di ta que em 
2021 as sim que a pan de mia pas sar vai 
po der tra ba lhar mais na di vul ga ção 
do seu no vo tra ba lho e do da Ban da 
Gue tos, no qual ele é di re tor mu si cal. 
“Pre ten de mos fa zer o lan ça men to do 
CD “Ser gi nho Bar re to al Ro ots” tam- 
bém no Rio de Ja nei ro on de se con so- 

me mui to reg gae. Es ta mos fa zen do 
con ta to com  Nabby Clif ford, que é 
na tu ral de Gha na (Áfri ca), e é co nhe- 
ci do co mo em bai xa dor do reg gae no 
Bra sil por for ta le cer o rit mo ja mai ca- 
no no país. Ele to cou com a Gue tos e 
es tá mo ran do no Rio de Ja nei ro es ta-
be le cen do es sa co ne xão pa ra di vul gar 
a nos sa pro du ção. Tam bém es ta mos 
man ten do con ta to com Erick Do nald- 
son e Owen Gray que são mú si cos ja- 
mai ca nos que gos tam de nos so tra ba- 
lho e que já gra va ram em in glês di vul-
ga ram o nos so tra ba lho em Li ver po ol, 
na In gla ter ra  e em Kings ton,na Ja mai- 
ca. A gen te sa be que ho je o CD não dá 
lu cro por ven da, mas ele po de abrir 
por tas e ser o car tão pos tal de nos so 
tra ba lho tan to o “Ser gi o nho Bar re to Al 
Ro ots quan to o CD da Ban da Gue tos”, 
dis se o mú si co que ain da es tá es pe- 
ran do o re sul ta do do 19º Fes ti val de 
Pe rei ra Bar re to, em São Pau lo que sus- 
pen deu o even to por cau sa da pan de- 
mia.

LITERATURA

Anizia Nascimento lança  “Os Dentinhos curiosos”

ANIZIA NASCIMENTO É AUTORA DE  “A BRUXINHA LENLENZINHA E AS CORES” E LANÇOU O  “OS DENTINHOS CURIOSOS” COMO ALERTA

A es cri to ra de li vros in fan to ju ve nis, 
e tam bém bi bli o te cá ria Ani zia Nas ci- 
men to  lan çou, no úl ti mo dia 30 de se- 
tem bro, o seu mais no vo tra ba lho: “Os
Den ti nhos cu ri o sos”. O amor pe la li- 
te ra tu ra foi des per ta do quan do co- 
me çou a tra ba lhar com pro je tos so ci- 
ais pa ra cri an ças e ado les cen tes em
co mu ni da des de al tís si ma vul ne ra bi- 
li da de de São Luís.

Ani zia Nas ci men to ex pli ca que es- 
cre veu so bre o cui da do dos den tes das
cri an ças que os pais de vem ter com
es se bem que é co mum a to dos nós.
Pa ra fa zer o li vro a es cri to ra fez uma
con sul to ria com a so ci e da de ma ra- 
nhen se e bra si lei ra de odon to lo gia.
“No li vro a gen te fa la de den ti ção hu- 
ma na in fan til e saú de bu cal. Es co lhe- 
mos es te te ma por que se faz ne ces sá- 
rio fa lar so bre es te as sun to de for ma
lú di ca pa ra que tan to as cri an ças
quan tos adul tos pos sam per ce ber a
im por tân cia de cui dar dos den tes”,
ex pli cou a es cri to ra.

Ani zia Nas ci men to re ve lou que foi
bi bli o te cá ria de uma em pre sa par ti- 
cu lar por cin co anos on de te ve a opor- 
tu ni da de de apren der mar ke ting po lí- 

ti co e quan do saiu de lá foi tra ba lhar
na Bi bli o te ca Pú bli ca Mu ni ci pal, Jo sé
Sarney, no Bair ro de Fá ti ma on de de- 
sen vol veu pro je tos cul tu rais vol ta dos
pa ra cri an ças e ado les cen tes do bair ro
e de áre as ad ja cen tes.  “Nós de sen vol- 
ve mos 13 pro je tos e um de les era um
de saú de bu cal em par ce ria com a
Uni ver si da de do Va le do Aca raú em 23
co mu ni da des po pu la res de São Luís.
Iden ti fi ca mos que ha via mui tas cri an- 
ças ado e ci das por con ta da má hi gi e- 
ni za ção da bo ca. Is so co me çou a me
pre o cu par mui to. Eu vi cri an ças de 11,
12 anos com a den ti ção to da for ma da
e que es ta vam per den do os den tes
per ma nen tes. E per ce be mos que is so,
cau sa va trans tor nos pa ra elas e pa ra
fa mí li as. Eu nes sa épo ca es ta va es cre- 
ven do a “A Bru xi nha Len len zi nha e as
Co res”, que é um li vro que fa la so bre
as co res pri má ri as e se cun dá ri as, mas
is so não saia da mi nha ca be ça. Eu
sem pre fa la va: ‘eu vou es cre ver um li- 
vro so bre saú de bu cal e den ti ção hu- 
ma na in fan til. Co me cei ima gi nan do
uma cri an ça de três anos de ida de
com o den ti nho de lei te ca ri a do. As
pes so as pen sam que é por ser pro vi- 
só rio pri mei ra den ti ção não tem tan ta
im por tân cia as sim, mas es tão com- 

ple ta men te en ga na dos”, ex pli cou a
es cri to ra que pro cu rou vá ri os odon- 
tó lo gos es pe ci a lis tas em saú de bu cal
in fan til pa ra que pu des se ter ele men- 
tos su fi ci en tes pa ra es cre ver o li vro. O
li vro tem 42 pá gi nas e a in ten ção é que
os pais lei am pa ra os fi lhos e os fi lhos
leia pa ra os país. “O sor ri so de uma
cri an ça é a coi sa mais lin da do mun- 
do, mas eu en con trei cri an ças que
sor ri am com a mão zi nha na bo ca por-
que per de ram os den tes per ma nen-
tes. To dos nós pas sa mos pe la fa se da
per da dos den tes pro vi só ri os e da “ja-
ne li nha” por on de pas sa o trem. Mas
per der os den tes per ma nen te é al go
ter rí vel e que pre ci sa mos fa zer es te
aler ta”, acres cen tou a es cri to ra.

So bre a es cri to ra
Ani zia Nas ci men to é au to ra dos li- 

vros “A Bru xi nha Len len zi nha e as Co- 
res” (2017) e “Os Den ti nhos Cu ri o sos
(2020). Seu amor pe la es cri ta pa ra cri-
an ças, deu-se por ter tra ba lha do/de-
sen vol vi do pro je tos so ci o cul tu rais e
edu ca ti vos em co mu ni da des po pu la-
res vol ta dos, prin ci pal men te, pa ra a
in fân cia e ju ven tu de. Gos ta de mais de
uma gran de xí ca ra de ca fé quen te e de
uma boa lei tu ra!

MÚSICA

Lauana Prado é indicada
ao Grammy Latino 

CANTORA LANÇOU NAS PLATAFORMAS  “V DE VINGANÇA”

 A can to ra Lau a na Pra do foi in di ca da ao Grammy
Lau a na es tá di vul gan do a sua no va mú si ca de tra ba lho 
“V De Vin gan ça “. Lau a na Pra do pos sui sem dú vi da uma
voz mar can te, além de es ti lo e vi su al ou sa dos. Atra vés de
sua plu ra li da de mu si cal e com po si ções mar can tes a
can to ra ga nhou vi si bi li da de na mú si ca ser ta ne ja e con- 
se gue ca ti var seu pú bli co a ca da lan ça men to.  A mú si ca
de tra ba lho “V de vin gan ça” foi lan ça da em to das as pla- 
ta for mas  no dia 18 de se tem bro e já pos sui mais de 2 mi- 
lhões de vi ews em seu cli pe no YouTube.

Con tu do Lu a na Pra do, que tem qua se 5 mi lhões de
ou vin tes men sais no Spotify e foi a úni ca ar tis ta bra si lei- 
ra a en trar no Top 100 Glo bal den tro do Youtube, já co- 
me mo ra o su ces so da no va mú si ca, que em me nos de 1
se ma na após o lan ça men to já con ta bi li za va mais de 1
mi lhão de vi ews na pla ta for ma.

A ar tis ta pos sui ou tros hits que mar ca ram sua car rei- 
ra, co mo “Co baia”, “Me lhor Saí da” e “Vo cê Hu mi lha”,
além da mú si ca “Vi va Voz” que en trou pa ra as mais ou vi- 
das nas rá di os do Bra sil, pro me tem agi tar a tar de do pú- 
bli co pre sen te no show Dri ve in.

Grammy – Re cen te men te foi di vul ga da a lis ta dos in- 
di ca dos ao Grammy La ti no e  Lau a na Pra do foi in di ca da
na ca te go ria me lhor ál bum de mú si ca ser ta ne ja e co me- 
mo rou mui to em seu Ins ta gram.  “In di ca da ao
GRAMMY!!!! Eu to sem re a ção! Da for ma mais re al e
aben ço a da pos sí vel, es se dia trou xe pra re a li da de al go
mui to além do que eu so nhei. Exis te um Deus que não
fa lha e um tra ba lho que nun ca dei xa de trans pa re cer
ver da de, pro pó si to e mui to amor. Às ve zes vo cê po de
pa re ce um pou co ma lu co, mas Ele cui da de tra zer as
pes so as cer tas, no mo men to cer to e na ho ra cer ta pra vi- 
ver e lu tar por ca da se gun do des sa lou cu ra com vo cê.
Gra ti dão por tu do.” Pu bli cou.  Me re ci dís si mo.

CONCURSO VIRTUAL

Márcio Guimarães no
reality musical de carnaval

MARANHENSE REPRESENTARÁ ESTADO NO REALITY MUSICAL

O can tor, com po si tor e mul ti-ins tru men tis ta ma ra- 
nhen se Már cio Gui ma rães se rá o úni co re pre sen tan te
do nos so es ta do no mai or reality mu si cal de car na val, o
“To ca o som na ção”, pro mo vi do pe lo So mos Car na val.
Ide a li za dor do Blo co de car na val Mi xi ri cu, aca ba de ser
o úni co do Ma ra nhão a pas sar no mai or reality mu si cal
de car na val, o “To ca o som Na ção” , re a li za do pe lo So- 
mos Car na val. Már cio já par ti ci pou de ou tros fes ti vais
na ci o nais co mo o Ex po sam ba e o Fes ti val da Bei ja-Flor,
no qual fi cou en tre os fi na lis tas. Seu tra ba lho é re co nhe- 
ci do na nos sa ci da de e em ou tros es ta dos. Már cio tem
dois CDs gra va dos, dois lyrics ví de os e um DVD. No fes- 
ti val atu al de fen de rá sua mú si ca “Vi va o axé”, con ta mos
com a tor ci da dos ma ra nhen ses.

Es te con cur so cul tu ral vir tu al vai de sa fi ar Com po si- 
to res de gê ne ros mu si cais (axé, sam ba-reg gae, sam ba,
sam ba-rock, pa go de, fre vo, ma ra ca tu etc) a sub me ter
su as no vas com po si ções pa ra uma com pe ti ção mu si cal.
As can ções ori gi nais es ta rão em dis pu ta pe la pre fe rên- 
cia do pú bli co e dos ju ra dos, em vá ri as fa ses da com pe ti- 
ção, até en con trar mos a com po si ção ven ce do ra. O pro- 
je to pro cu ra cri ar uma no va ce na mu si cal na in ter net
com apar ti ci pa ção efe ti va do pú bli co aman te do Car na- 
val. Os prin ci pais ob je ti vos do con cur so são: In cen ti var
a cri a ção de com po si ções e mú si cas em tor no do uni- 
ver so car na va les co; Re ve lar no vos no mes no ce ná rio
mu si cal por meio da in ter net; Con tri buir pa ra a re no va- 
ção mu si cal na mú si ca de car na val; e Au men tar o ní vel
de re le vân cia e re co nhe ci men to dos par ti ci pan tes do
con cur so no se tor do en tre te ni men to e da mú si ca. O
con cur so se rá di vul ga do nas re des so ci ais do So mos
Car na val e no hot si te do con cur so.

São Luís, terça-feira, 13 de outubro de 2020

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

