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O governo Jair Bolsonaro tem de tudo que muitos brasileiros sequer imagina-
vam um dia ver. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, virou chacota 
e também estrela luminosa do bolsonarismo ambiental.
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O prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou, nesta terça-feira (13), o andamento dos serviços de pavimentação no entorno da Ponte do Baixão, locali-
zada no bairro Jardim São Cristóvão. No local, além do asfaltamento que permitirá maior fluidez no trânsito, garantido mobilidade para moradores e para 

quem trafega pela região da Cidade Operária, São Raimundo e São Cristóvão, o prefeito construiu a ponte e está implantando um sistema de drenagem 
profunda que tem como objetivo resolver o problema de alagamento que era comum no período chuvoso.  PÁGINA 5
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PÁGINA 5  Três crianças são vítimas de afogamento na praia do Calhau

 BOLSA FAMÍLIA
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Prefeito Edivaldo acompanha asfaltamento no Jardim São Cristóvão  após conclusão da ponte
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Os desafios, contudo, não estão superados. Estudo revela que 64% dos beneficiados
continuam em situação de extrema pobreza

De sa fi os

BRASIL

Bolsa Família reduziu
10% da desigualdade

N
o ca mi nho pe la er ra di ca ção
da po bre za, o fo co do Bol sa
Fa mí lia é na no va ge ra ção. 

Por is so, as di re tri zes fo- 
ram ba li za das em tor no da exi gên cia
de que os fi lhos dos be ne fi ciá ri os em
ida de es co lar es te jam ma tri cu la dos e
fre quen tan do os co lé gi os, com
frequên cia de 85% da car ga ho rá ria do
ano le ti vo.

 Cui da dos com a saú de, co mo va ci- 
na ção em dia, tam bém são con di ci o- 
nan tes pa ra o re ce bi men to do be ne fí- 
cio. Com is so, o pro gra ma se fir mou,
ao lon go dos anos, co mo um po ten ci- 
a li za dor de frequên cia e de sem pe nho
es co lar, me lho ria na se gu ran ça ali- 
men tar e re du ção da mor ta li da de in- 
fan til.

O re ceio de que o re cur so po de ria
ser vir co mo um ga ti lho pa ra que o be- 
ne fi ciá rio se man te nha afas ta do do
mer ca do de tra ba lho ou se ja es ti mu- 
la do a ter mais fi lhos pa ra au men tar o
be ne fí cio foi re ba ti do ao lon go dos
anos.

 O so ció lo go Flo ri a no Pe sa ro diz
que o efei to não foi ob ser va do pe las
pes qui sas re a li za das no Bra sil, pois o
re cur so dis po ni bi li za do é pe que no.
Ele tam bém re lem bra que o pro gra- 
ma, no iní cio, era des ti na do a fa mí li as
com até três cri an ças, o que sig ni fi ca
que um quar to fi lho não au men ta ria o
va lor.

De pois, com a am pli a ção do pro- 
gra ma, o Bol sa Fa mí lia pas sou a con- 
si de rar o nú cleo fa mi li ar e a ren da per
ca pi ta. “Quan to mai or era a fa mí lia,
mai or era a chan ce de en trar no pro- 

gra ma, pois era a ren da da fa mí lia di- 
vi di da pe lo nú me ro de fa mi li a res que
im por ta va. No en tan to, mes mo con si- 
de ran do a ren da per ca pi ta, o re cur so
da do nun ca foi re le van te a pon to de
ani mar al guém a fa zer mais um fi lho
por con ta dis so. Es se ra ci o cí nio nun ca
foi, de fa to, com pro va do”, ex pli ca Pe- 
sa ro.

 À épo ca da im ple men ta ção, o be- 
ne fí cio ce di do co me ça va no va lor R$
50. Atu al men te, va ria en tre R$ 89 e R$
205, de pen den do, ain da, da quan ti da- 
de de fi lhos por fa mí lia.

To man do co mo ba se os da dos da
Pes qui sa Anu al por Amos tra de Do mi- 
cí li os (Pnad), de 2001 a 2017, do Ins ti- 
tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís- 
ti ca (IB GE), o Ins ti tu to de Pes qui sa
Econô mi ca Apli ca da (Ipea) re a li zou,
no fim do ano pas sa do, o ba lan ço dos
pri mei ros 15 anos do Bol sa Fa mí lia,
cons ta tan do a re du ção de 25% da ex- 
tre ma po bre za e 15% da po bre za, em
ra zão do pro gra ma. O Bol sa Fa mí lia
res pon de — con for me o le van ta men- 
to — por 10% de re du ção da de si gual- 
da de no Bra sil, en tre 2001 e 2015. Os
de sa fi os, con tu do, não es tão su pe ra- 
dos. O es tu do re ve la que 64% dos be- 
ne fi ci a dos con ti nu am em si tu a ção de
ex tre ma po bre za.

Se gun do Pe sa ro, is so acon te ce por- 
que o pro gra ma dis tri bui di nhei ro co- 
mo ação prin ci pal, dei xan do a edu ca- 
ção co mo con sequên cia. “Pro gra mas
de trans fe rên ci as de ren da não dis tri- 

bu em co nhe ci men to, dis tri bu em di-
nhei ro.

 E há uma des va lo ri za ção do po der
de com pra do be ne fi ciá rio ao lon go
do tem po. O di nhei ro é al go que nem
sem pre é gas to de for ma es tru tu ran te,
mui tas ve zes, é usa do com bens de
pri mei ra ne ces si da de, co mo co mi da. 

O be ne fi ciá rio não con se gue usar
es se re cur so pa ra, por exem plo, pa gar
um cur so ou uma for ma ção”, pon tua.

O pro gra ma, pa ra o es pe ci a lis ta, é
uma for ma de ame ni zar o so fri men to
da po bre za ex tre ma, mas não é ca paz
de ti rar o be ne fi ciá rio da si tu a ção em
que es tá nem é sus ten tá vel a lon go
pra zo, “pois di mi nui a de si gual da de
en quan to se es tá re ce ben do o be ne fí- 
cio, mas, de pois, a pes soa vol ta pa ra a
si tu a ção ori gi nal”. Ele res sal ta ser ne-
ces sá rio ba ter sem pre na te cla da edu- 
ca ção e na opor tu ni da de de em pre go.

Pe sa ro co men ta, tam bém, o as pec- 
to econô mi co da as sis tên cia à ren da
fa mi li ar.

 “Os pro gra mas de trans fe rên cia de
ren da con tri bu em mui to pa ra a di na- 
mi za ção da eco no mia, es pe ci al men te
do pe que no co mér cio. Os be ne fi ciá ri- 
os es tão sem pre com pran do no co- 
mér cio lo cal, o que aca ba aju dan do a
eco no mia do Bra sil”, fri sa. 

“Es ses pro gra mas trans fe rem dos
mais ri cos, por meio dos im pos tos,
pa ra os mais po bres, por meio da ren- 
da. E os be ne fi ciá ri os con tri bu em no- 
va men te, tan to com a di na mi za ção da
eco no mia quan to de vol ven do par te
des ses re cur sos em im pos tos.”

PLANOS

Governo avança para fim ao monopólio dos Correios

PROJETO DE LEI QUE DETERMINA A QUEBRA DE MONOPÓLIO DA ESTATAL JÁ ESTÁ PRONTO

A gre ve dos Cor rei os du rou mais de
um mês e trou xe de vol ta ao de ba te
pú bli co a an ti ga dis cus são so bre a pri- 
va ti za ção da es ta tal, uma das prin ci- 
pais ban dei ras da equi pe econô mi ca
do go ver no Bol so na ro. A pa ra li sa ção
ocor reu em um mo men to em que o
co mér cio ele trô ni co ba te re cor des
por cau sa do iso la men to so ci al e mi- 
lha res de mi cro e pe que nas em pre sas
têm apos ta do for te nas en tre gas. Po- 
rém, a pri va ti za ção de ve ocor rer ape- 
nas em 2022, co mo re ve lou es ta se ma- 
na o pre si den te dos Cor rei os, Flo ri a no
Pei xo to. Em uma en tre vis ta re cen te, o
mi nis tro das Co mu ni ca ções, Fá bio
Fa ria, afir mou que gran des em pre sas
de va re jo e de en tre gas es ta ri am in te- 
res sa das no pro ces so de pri va ti za ção,
mas pre ci sou se cor ri gir, de pois, ao
ex pli car que ne nhu ma se ma ni fes tou
ofi ci al men te e que ele te ria ape nas
de du zi do um pos sí vel in te res se das
com pa nhi as.

O pro je to de lei pa ra pri va ti za ção
dos Cor rei os se rá en vi a do pa ra a as si- 
na tu ra do mi nis tro das Co mu ni ca- 
ções ain da ho je. Se gun do Di o go Mac
Cord, se cre tá rio es pe ci al de De ses ta ti- 
za ção, De sen vol vi men to e Mer ca dos
do Mi nis té rio da Eco no mia, em en tre- 
vis ta à re vis ta Exa me, o pro je to já es tá
pron to e de ve ser as si na do pa ra as
pró xi mas es tân ci as nos pró xi mos di- 
as. En tre os que de fen dem a pri va ti za- 
ção, um dos prin ci pais ar gu men tos é

o de que é re tró gra do que a em pre sa
fun ci o ne com re cur sos pú bli cos e de- 
te nha al gum ti po de mo no pó lio em
ple no sé cu lo 21.

A re ser va de mer ca do ga ran ti da por
lei é do ser vi ço de en tre ga de car tas.
Es te é res pon sá vel por cer ca de 34,6%
do fa tu ra men to bru to dos Cor rei os
(Fran que a men to Au to ri za do de Car- 
tas — FAC e Car ta), de acor do com da- 
dos pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al em
ju nho e re la ti vos a 2019. Is so re pre- 
sen ta um va lor de R$ 6,6 bi lhões no
ano pas sa do — de um to tal de R$ 19,1
bi lhões. O mo de lo é uti li za do por di- 
ver sas em pre sas que en vi am do cu- 
men tos e bo le tos pa ra pa ga men to. Va- 
le lem brar que, de acor do com o úl ti- 
mo le van ta men to do Ins ti tu to Bra si- 
lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE),
um em ca da qua tro bra si lei ros ain da
não tem aces so à in ter net e, por tan to,
não dis põe de fer ra men tas pa ra re a li- 
zar pa ga men tos on-li ne.

As en tre gas de en co men das, no en- 
tan to, não pos su em re ser va de mer ca- 
do e são o car ro-che fe da com pa nhia,
que con ta com mais de 99 mil em pre- 
ga dos. Os Cor rei os pos su em, tam- 
bém, uma dí vi da acu mu la da de R$ 2,4
bi lhões. De acor do com in for ma ções
en vi a das à re por ta gem, a em pre sa es- 
tá em re cu pe ra ção econô mi ca e hou- 
ve re du ção des se pas si vo em cer ca de
R$ 100 mi lhões no úl ti mo ano. A ori- 
gem do de fi cit, se gun do a no ta, deu-

se gra ças à “má ges tão ao lon go dos
anos, so ma da às su ces si vas gre ves”.

Pa ra Mar cos Cé sar Al ves Sil va, vi ce-
pre si den te da As so ci a ção dos Pro fis si- 
o nais dos Cor rei os (Ad cap), a pri va ti-
za ção dos Cor rei os se ria pre ju di ci al
aos pe que nos mu ni cí pi os e às con tas
pú bli cas, uma vez que as en tre gas em
lu ga res re mo tos cus tam ca ro e não in-
te res sam à ini ci a ti va pri va da. “Há
uma es tru tu ra fun ci o nan do bem, por
que des mon tar is so? Nos so país é
mui to gran de. Não há ou tro ser vi ço de
cor reio com ex ten são pró xi ma ao
nos so que te nha si do pri va ti za do. Re- 
giões re mo tas não fa zem sen ti do pa ra
a ini ci a ti va pri va da, que bus ca o lu cro.
Ca so a pri va ti za ção ocor ra, o go ver no
vai pre ci sar pa gar uma re mu ne ra ção
bi li o ná ria pa ra que as em pre sas pri va-
das aten dam a es ses lo cais”, de fen de.

Ele lem bra que, em Por tu gal, o ser-
vi ço de cor rei os foi pri va ti za do em
2014. O pro ces so, des ta ca, foi um fra- 
cas so, pois re sul tou em que da na qua- 
li da de dos ser vi ços e au men to de pre-
ços. “Por tu gal, no en tan to, é me nor do
que o Bra sil e tem lo gís ti ca mais sim-
ples. So mos um país gi gan tes co e te-
mos uma lo gís ti ca com ple xa, com di-
fe ren ças re gi o nais imen sas. Há si tu a- 
ções em que a en co men da vi a ja de
avião, ca mi nhão, mo to ci cle ta, bi ci cle- 
ta, pa ra che gar ao des ti no. Is so cus ta
ca ro e tem to da a ca rac te rís ti ca de ati- 
vi da de de Es ta do”, pon tua.

Elei to res

Co vid-19

Medidas de segurança
para o dia de votação

VOTAÇÃO TERÁ REGRAS ESPECIAIS DEVIDO À PANDEMIA

Por cau sa da pan de mia do no vo co ro na ví rus, uma sé- 
rie de pro to co los de se gu ran ça se rão ado ta dos pe la Jus- 
ti ça Elei to ral no pri mei ro e no se gun do tur no das elei- 
ções mu ni ci pais nos di as 15 e 29 de no vem bro, res pec ti- 
va men te. Ela bo ra do por uma equi pe de es pe ci a lis tas
dos hos pi tais Al bert Eins tein, Sí rio-Li ba nês e por téc ni- 
cos da Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), con sul ta dos
pe lo Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), o pla no de se gu- 
ran ça sa ni tá ria pa ra as elei ções mu ni ci pais de 2020 é fo- 
ca do em du as fren tes: me sá ri os e elei tor. Car ta zes ilus- 
tra ti vos com o pas so a pas so da vo ta ção se rão fi xa dos
nas se ções elei to rais.

Ho rá rio de vo ta ção am pli a do: 7h da ma nhã até as
17h. Até as 10h se rá pre fe ren ci al pa ra mai o res de 60
anos. Más ca ras: uso obri ga tó rio, sem ela o elei tor não
po de rá vo tar. Ca so se ja ne ces sá rio, o me sá rio po de pe- 
dir que o elei tor se afas te e abai xe a más ca ra pa ra con fe- 
rir a fo to na iden ti da de. Dis tan ci a men to: se rá exi gi do
mí ni mo de 1 me tro. Co mi da: não se rá per mi ti do co mer
ou be ber na da na fi la de es pe ra. A me di da é pa ra evi tar
que as pes so as ti rem a más ca ra.

Ál co ol em gel: se rá dis tri buí do em to das se ções pa ra
que os elei to res lim pem as mãos an tes e de pois da vo ta- 
ção.

Ca ne ta: o TSE re co men da que os elei to res le vem sua
pró pria ca ne ta pa ra as si nar pre sen ça no ca der no de vo- 
ta ção.

Me sá ri os re ce be rão más ca ras e te rão que tro cá-las a
ca da qua tro ho ras, usar ál co ol e uma pro te ção fa ci al de
ace ta to (fa ce shi eld), que te rá de ser usa da o tem po to do.

Tan to me sá ri os quan to elei to res que es ti ve rem com
sin to mas da co vid-19 no dia do plei to não de vem com- 
pa re cer ao lo cal de vo ta ção. Pos te ri or men te, a au sên cia
po de rá ser jus ti fi ca da na Jus ti ça Elei to ral.

URNA

Bolsonaro defende
voto de papel

JAIR BOLSONARO FALOU SOBRE VOTO ONLINE

O pre si den te Jair Bol so na ro afir mou na ma nhã des ta
ter ça-fei ra (13/10) que pre fe re o vo to im pres so. Se gun do
o che fe do Exe cu ti vo, a cé du la é a for ma ide al de evi tar
frau des no pe río do elei to ral. A de cla ra ção foi fei ta após
um apoi a dor ques ti o ná-lo so bre vo to on li ne, na saí da
do Pa lá cio da Al vo ra da.

“Eu pre fi ro pa pel. O pa pel não tem co mo… O pa pel,
aco pla do ao ele trô ni co, é a for ma ide al de não ter frau de
em elei ções”, apon tou Bol so na ro.

A res pei to do vo to por meio do ce lu lar, Bol so na ro afir- 
mou não ter co nhe ci men to so bre o as sun to, mas dis se
acre di tar que exis te a pos si bi li da de de frau des nes te
mó du lo.

“No te le fo ne não sei co mo se ria, não te nho co nhe ci- 
men to. Mas, no dia das elei ções, po de apa re cer um ca ra
do la do, com prar o vo to de uma pes soa, e es sa pes soa
vo tar ali na ho ra. Is so po de acon te cer”, ar gu men tou.

Um dos bol so na ris tas lem brou en tão que nos Es ta dos
Uni dos, o vo to tam bém é im pres so. O pre si den te en tão
re pli cou: “Não pre ci sa fa lar mais na da, né?”, con cluiu.

Ain da nas elei ções mu ni ci pais de 2020, o vo to ocor re- 
rá de mo do pre sen ci al por meio da ur na ele trô ni ca. Po- 
rém, o TSE não pre vê o re tor no da cé du la de pa pel e es- 
tu da vo ta ção on li ne.

O tes te de vo ta ção di gi tal acon te ce rá ain da nes te ano,
nas elei ções mu ni ci pais. Con tu do, ape nas em três ci da- 
des bra si lei ras: Val pa raí so de Goiás (GO), São Pau lo (SP)
e Cu ri ti ba (PR). No en tan to, os vo tos-tes te se rão fic tí ci os
e não in flu en ci a rão no re sul ta do das elei ções dos mu ni- 
cí pi os.

São Luís, quarta-feira, 14 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A disseminação de notícias falsas nas eleições podem interferir no processo eleitoral,
por isso, é importante que o eleitor saiba identificá-las e também denunciá-las

Qual o pro ces so de cri a ção de uma fa -
ke news?

Co mo Go o gle e Fa ce bo ok es tão tra ba -
lhan do pa ra iden ti fi car fa ke news?

O que fa zer pa ra de nun ci ar fa ke news?

Fake News: Como
identificar e denunciar ?

A
dis se mi na ção de no tí ci as fal- 
sas nas elei ções po dem in ter- 
fe rir no pro ces so elei to ral,
por is so, é im por tan te que o

elei tor sai ba iden ti fi cá-las e tam bém
de nun ciá-las.

Ao re ce ber a no tí cia em apli ca ti vos,
é im por tan te ob ser var a or to gra fia, o
uso de le tras maiús cu las no meio das
fra ses, even tu ais er ros  or to grá fi cos e
ex pres sões de juí zo de va lor a res pei to
da pes soa ou do fa to.

Che que as no tí ci as!
Após ob ser var tu do is so, é de ex tre ma
im por tân cia ana li sar a ve ra ci da de da
in for ma ção. Pa ra is so, pes qui se so bre
a no tí cia no Go o gle, ve ja se veí cu los
de co mu ni ca ção pu bli ca ram al go e se
as pes so as ci ta das no tex tos são as
mes mas das men sa gens. Além dis so,
ob ser ve se é al gum es pe ci a lis ta da
área. Aten ção! É mui to di fí cil iden ti fi- 
car uma fa ke news que mis tu ras acon- 
te ci men tos re ais e da dos fal sos.

As fa ke news po dem ser pu bli ca das
em pá gi nas e blogs que imi tam em- 
pre sas de jor na lis mo re ais pa ra ga- 
nhar ve ra ci da de ou em veí cu los que
se co lo cam co mo mí dia al ter na ti va.
As no tí ci as são cons truí das com um
so fis ti ca do tra ba lho de SEO, além de
uti li za rem lin gua gem sen sa ci o na lis ta
ou abor dar te mas re ais com tre chos
fal sos, pa ra au xi li ar na va li da ção do
con teú do co mo ver da dei ro. Após ser
pu bli ca da, a no tí cia é com par ti lha da
por uma re de de per fis fal sos. O cri a- 
dor de con teú dos po de in clu si ve pa- 
gar pa ra que re des so ci ais co mo o Fa- 
ce bo ok am pli em o al can ce do ar ti go.

Is so é fei to uti li zan do um di re ci o- 
na men to pre ci so, que im pul si o na a

no tí cia pa ra pú bli cos se le ci o na dos e
mais pro pen sos a com par ti lha rem o
ar ti go. To da fa ke news é pro du zi da e
dis tri buí da com o apoio de uma es tru- 
tu ra que ape la pa ra o viés de con fir- 
ma ção do usuá rio, o que ma xi mi za o
seu al can ce.

Tan to o Go o gle quan to o Fa ce bo ok,
dois dos prin ci pais me ca nis mos de
di vul ga ção de no tí ci as da in ter net, es- 
tão cri an do fer ra men tas de che ca gem
de fa tos. Elas se rão usa das co mo mei- 
os pa ra iden ti fi car, re du zir o al can ce e
de nun ci ar ao usuá rio que um link
con tém fa ke news.

No ca so do bus ca dor, os re sul ta dos
de bus cas que di re ci o nam pa ra no tí- 
ci as re ce be rão um se lo de ve ri fi ca ção
so bre o ní vel de ve ra ci da de da no tí cia.
An tes que ele aces sar qual quer link,
se rá exi bi do se o con teú do é ver da dei- 
ro, a agên cia que fez a che ca gem e
quem fez a di vul ga ção do fa to fal so.

Já o Fa ce bo ok, pre pa ran do-se pa ra
as elei ções des se ano, anun ci ou mu- 
dan ças e par ce ri as com du as agên ci as
de ve ri fi ca ção de no tí ci as: Aos Fa tos e
Lu pa. A ideia é re du zir o al can ce or gâ- 
ni co das fa ke news em até 80%.

As agên ci as te rão aces so a uma lis ta
de no tí ci as fal sas que são de nun ci a- 
das pe los usuá ri os. Uma vez que as in- 
for ma ções dos links se jam ve ri fi ca- 
das, elas re ce be rão um se lo de ve ra ci- 
da de que se rá exi bi do ao usuá rio sem- 
pre que o con teú do for pu bli ca do.

No tí ci as mar ca das co mo fal sas não
po de rão ser im pul si o na das por pá gi- 
nas. As que in sis ti rem na ideia po de- 
rão, in clu si ve, ter o seu al can ce re du- 
zi do e a pos si bi li da de de mo ne ti za- 
rem con teú dos cor ta da.

Du ran te as elei ções o tra ba lho de
iden ti fi car uma no tí cia fal sa com fins
po lí ti cos se rá re la ti va men te fá cil. Em
de zem bro de 2017, o TSE anun ci ou
que pre ten de cri ar uma fer ra men- 
ta pa ra que usuá ri os de nun ci em fa ke
news pe la in ter net. O ca nal tam bém
de ve ser vir pa ra que elei tor re por tar
cri mes elei to rais (co mo com pra de
vo tos), am pli an do a ca pa ci da de do
elei tor fis ca li zar po lí ti cos du ran te o
pe río do elei to ral.

Co mo fer ra men tas ba se a das em
block chain, co mo as de sen vol vi das
pe la OriginalMy, po dem con tri buir
pa ra as de nún ci as de fa ke news?
Quem tra ba lha com tec no lo gia já de-
ve ter ou vi do fa lar so bre block chain. A
tec no lo gia, de ri va da do Bit coin, es tá
mu dan do a for ma co mo em pre sas fa-
zem ne gó ci os, ge ran do eco no mia e
re vo lu ci o nan do a ma nei ra co mo ins- 
ti tui ções tra ba lham com nor mas de
trans pa rên cia. Os usos são va ri a dos e
po dem, in clu si ve, in cluir me ca nis- 
mos pa ra de nun ci ar fa ke news.

Em pou cas pa la vras, o block chain é
uma ba se de in for ma ções com par ti- 
lha da en tre vá ri os nós de re de com
me ca nis mos de se gu ran ça con tra
frau des. A sua es tru tu ra per mi te que
qual quer in for ma ção ne le se ja ve ri fi- 
ca da pa ra iden ti fi ca ção de al te ra ções
não au to ri za das e é jus ta men te es sa
fi lo so fia que per mi te o seu uso no
com ba te a fa ke news.

Há tam bém a chan ce de uti li zar
ima gens de no tí ci as fal sas em pro ces- 
sos. Ho je, o pro ces so pa ra va li dar uma
pos ta gem é fei to em car tó ri os. Po rém,
o do cu men to emi ti do pa ra dar va lor
le gal à pos ta gem, mui tas ve zes pos sui
um va lor que po de tor nar pro ces sos
in viá veis.

POLÍCIA NA CAMPANHA

Neto pede que  PF investigue ataques a ele

NETO EVANGELISTA PROTOCOLA REPRESENTAÇÃO POR CRIMES DE FAKENEWS E DIFAMAÇÃO NA POLÍCIA FEDERAL

O can di da to a pre fei to de São Luís,
Ne to Evan ge lis ta (DEM), com pa re ceu
à Po lí cia Fe de ral nes ta ter ça-fei ra (13),
pa ra de nun ci ar prá ti ca ilí ci ta re a li za- 
da por mi lí cia di gi tal. Na re pre sen ta- 
ção pro to co la da, cri mes de pro pa ga- 
ção de fa ke news e di fa ma ção fo ram
re gis tra dos pe los ad vo ga dos da co li- 
ga ção “Va mos jun tos por São Luís”.

Ne to Evan ge lis ta de cla rou que re- 
pu dia o ato de  al gu mas pes so as de
ten tar de ne grir e atin gir a sua ima- 
gem. “As pes so as es tão con fun din do o
de ba te elei to ral so bre São Luís com
ata ques a mim e a mi nha fa mí lia. Ho je
pro to co lei uma de nún cia so bre um
ví deo que es tá sen do di vul ga do na ci- 
da de in tei ra, atre lan do a mi nha ima- 
gem à de um ator por no grá fi co, que
che gou ao co nhe ci men to da mi nha fi- 
lha de 13 anos. Eu te nho mãe ido sa,
te nho es po sa e fi lhos que uti li zam re- 

des so ci ais e é inad mis sí vel es se ti po
de con du ta. Não irei acei tar prá ti cas
co mo es sa que cons tran gem a mi nha
fa mí lia e es pe ro que se jam iden ti fi ca- 
dos os au to res o mais rá pi do pos sí- 
vel”, de sa ba fou o can di da to.

No ví deo in ti tu la do “Kid Ben ga la
tem um re ca do pra vo cê de São Luís”,
Ne to Evan ge lis ta é co lo ca do jun to ao
ator de fil mes adul tos, pro fe rin do ter- 
mos vul ga res e, por con sequên cia, ri- 
di cu la ri zan do o can di da to. O ví deo
di vul ga do em di ver sos gru pos de
What sApp e ou tras re des so ci ais, foi
di vul ga do por um nú me ro que em ou- 
tro mo men to com par ti lhou elo gi os e
no tí ci as po si ti vas so bre ou tro can di- 
da to à Pre fei tu ra de São Luís, au toin ti- 
tu la do “fi lho do po vo” em su as pro pa- 
gan das elei to rais.

De acor do com o ad vo ga do Da ni el

Lei te, a re pre sen ta ção se rá en ca mi- 
nha da pa ra o de le ga do de cri me elei-
to ral pa ra que as me di das ca bí veis se-
jam to ma das.

“Pe di mos ur gên cia pa ra que se des- 
cu bra, com a mai or bre vi da de pos sí-
vel, os au to res dos ilí ci tos pra ti ca dos.
É im por tan te sa ber quem es tá por trás
des sa cam pa nha di fa ma tó ria e ba se a-
da em fa ke news.

 A so ci e da de tem o di rei to de co-
nhe cer even tu ais can di da tos e pa tro- 
ci na do res en vol vi dos com es se ti po
de con du ta. Apre sen ta mos a no tí cia
cri me e ago ra ca be à po lí cia e ao ju di-
ciá rio elu ci dar-la, re que ren do, in clu- 
si ve, que bra de si gi lo dos per fis en vol-
vi dos, bus ca e apre en são de apa re lhos
de ce lu lar e com pu ta do res, oi ti va de
pes so as, etc. Va mos acom pa nhar e
aguar dar as pró xi mas me di das”, ex- 
pli cou o ad vo ga do
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Em al ta (1)

Em al ta (2)

Pri mei ra

“Mo ro tem que fi car no Bra sil e lu tar”

Di plo ma de Lu la (1)

Di plo ma de Lu la (2)

Boi bom bei ro
O go ver no Jair Bol so na ro tem de tu do que mui tos bra si lei ros

se quer ima gi na vam um dia ver. O mi nis tro do Meio Am bi en te, Ri- 
car do Sa les, vi rou cha co ta e tam bém es tre la lu mi no sa do bol so- 
na ris mo am bi en tal. No dia 22 de abril, em reu nião mi nis te ri al, ele
le van tou a pro pos ta de imen sa re per cus são mun di al. Sal les afir- 
mou que era pre ci so apro vei tar a “opor tu ni da de” em que a mí dia
se ocu pa va de co brir a pan de mia do co ro na ví rus, pa ra o go ver no
fe de ral “ir pas san do a boi a da e mu dan do to do o re gra men to e
sim pli fi can do nor mas re la ti vas ao meio am bi en te”.

 As sim, em sua ges tão, as or ga ni za ções am bi en tais, go ver nos
eu ro peus e em pre sá ri os do agro ne gó cio vi ram o ris co enor mes
pre juí zos, com me di das res tri ti vas re la ci o na das às ex por ta ções de
grãos e de car ne bra si lei ra. Mas o mi nis tro não deu bo la pa ra o fa- 
to e a re a ção so bre o tra ta men to da do às ques tões am bi en tais no
Bra sil. Foi quan do o des ma ta men to da Amazô nia, a gri la gem, os
ga rim pos clan des ti nos, as in va sões de ter ras in dí ge nas, o des- 
mon te do Mi nis té rio do Meio Am bi en te e os in cên di os vi ra ram
pre o cu pa ção pla ne tá ria. Era o su ces so da te se “pas sar a boi a da”,
en quan to a pan de mia ain da é as sun to das mí di as.

Pa ra cor ro bo rar com Ri car do Sal les, a mi nis tra da Agri cul tu ra,
Te re za Cris ti na, saiu com ou tra in con gruên cia am bi en tal. Com o
pan ta nal em cha mas, ela de fen deu a ex pan são da cri a ção de ga do
na re gião pan ta nei ra, co mo re mé dio pa ra im pe dir as quei ma das.
En quan to a fau na e a flo ra são de vas ta das pe lo fo go, Te re za Cris ti- 
na diz que é pre ci so au men tar a cri a ção do “boi bom bei ro” na
área. O ga do, se gan do ela, co me o ca pim na tu ral, os pas tos plan ta- 
dos e dei xa o chão lim po de ma té ria or gâ ni ca in fla má vel.

On tem, Sal les, de fen deu te se de mais cri a ção de ga do no Pan- 
ta nal e o uso do cha ma do “fo go frio”, com pro du tos quí mi cos pa ra
en fren tar as quei ma das no bi o ma. E con cor dou com o “boi bom- 
bei ro do pan ta nal”, de fen di do pe la co le ga Te re za Cris ti na. Em
Apa re ci da, o ar ce bis po Dom Or lan do Bran des, con de nou as quei- 
ma das que de vas tam a Amazô nia e o Pan ta nal por ação hu ma na.
Ele pe diu: “Mãe Apa re ci da, não dei xais que nos so Bra sil se per ca
nas cha mas. O Pai dis se as sim: ‘Fa çam-se as ár vo res!’. E o Ho mem
ga nan ci o so dis se: ‘Cor te mos as ár vo res!’”.

Flá vio Di no é o 2º go ver na dor me lhor ava li a do pe la sua ges tão
no Ma ra nhão. Ele foi men ci o na do 17 ve zes na pes qui sa Pai nel do
Po der, fi can do atrás ape nas do go ver na dor do Rio Gran de do Sul,
Edu ar do Lei te (PSDB).

A pes qui sa foi co man da da pe lo si te Con gres so em Fo co, en tre
14 e 20 de se tem bro, com 70 con gres sis tas em car go de li de ran ça
de ban ca das, in te gran tes das me sas da Câ ma ra e do Se na do e pre- 
si den tes de co mis sões.

O can di da to a pre fei to de São Luís, Edu ar do Brai de (Po de mos),
fez na se gun da-fei ra, a 1º car re a ta, pe la Ave ni da Li to râ nea até a
Ilhi nha. Da car ro ce ria de um ca mi nhão, ao la do da es po sa Gra zi e- 
la e da vi ce, Pro fes so ra Es mê nia, Brai de gos tou das ma ni fes ta ções
de apoio no per cur so.

 

Do ex-mi nis tro da Saú de, Luiz Hen ri que Man det ta, no pro gra- 
ma Ro da Vi va, co men tan do a mu dan ça do ex-mi nis tro Sér gio Mo- 
ro pa ra os Es ta dos Uni dos. “Ele tem mui to a co la bo rar”, res sal tou.

 
O ex-pre fei to de Bar rei ri nhas, Léo Cos ta, dis se que em

2016, co mo pre fei to, se uniu ao seu prin ci pal ad ver sá- 
rio, Al bé ri co Fi lho (MDB), por ter si do sa ca do do PDT,

par ti do que aju dou a fun dar e pe lo qual foi elei to du as
ve zes.

 
Ago ra, o pre fei to Al bé ri co abriu mão de dis pu tar a re e- 

lei ção, re pe tin do o ges to de Cos ta, pa ra apoiá-lo con- 
tra o mé di co Dr. Ha mil car (BC doB). “Não sair do PDT,

o PDT foi que saiu de mim”. Cos ta pro me te lu tar por
Edu ca ção Bá si ca, agri cul tu ra fa mi li ar e ati var o tu ris mo na

Ro tas das Emo ções.
 

A de pu ta da es ta du al Clei de Cou ti nho (PDT) tes tou po- 
si ti vo pa ra a covid19, quan do es ta va em ple na cam pa- 
nha do de pu ta do Adel mo So a res (PC doB), can di da to a

pre fei to de Ca xi as. Mes mo man ten do o dis tan ci a men- 
to so ci al, ela não im pe diu o con tá gio.

Em no ta, a Uni ver si da de Es ta du al de Ala go as in for ma que vai
re cor rer da de ci são do juiz Car los Bru no de Oli vei ra que cas sou o
ti tu lo de Dou tor Ho no ris Cau sa, con ce di do ao ex-pre si den te Lu la
em 2017. “A de ci são fe re a Cons ti tui ção Fe de ral, que ga ran te au to- 
no mia às uni ver si da des bra si lei ras”, diz a Une al.

A de ter mi na ção do juiz da 4ª Va ra Cí vel de Ara pi ra ca aten deu a
um pe di do da can di da ta do PSDB à Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma ceió,
Ma ria Ta va res Fer ro. O se tor ju rí di co da Une al já foi aci o na do pa ra
man ter o tí tu lo, apro va do pe lo seu Con se lho Su pe ri or.

São Luís, quarta-feira, 14 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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AN DRÉ GUS TA VO STUMPF
Jor na lis ta

NOSSA VISÃO

Ano excepcional impõe medidas excepcionais

Atí pi co tal vez se ja a

qua li fi ca ção mais

ade qua da pa ra 2020. A

ex cep ci o na li da de não

cons ti tui ne nhu ma

ja bu ti ca ba. 

Os cin co con ti nen tes fo ram sur pre- 
en di dos pe la pan de mia do co ro na ví- 
rus, que impôs gui na da de 180 graus
em ro ti nas e pro je tos. O Bra sil não fu- 
giu à re gra.

Adi ou avan ços em se to res que
aguar dam me di das mo der ni za do ras
pa ra en trar em sin to nia com a con- 
tem po ra nei da de. En tre elas, a me lho- 
ra do am bi en te de ne gó ci os e a mo- 
der ni za ção do Es ta do, in dis pen sá veis

pa ra atrair in ves ti men tos, re du zir a
bu ro cra cia e ace le rar a re to ma da da
eco no mia.

En fren tar a cri se sa ni tá ria tor nou-
se o úni co man da men to. Por um la do,
es ta va a ur gên cia de sal var vi das, que
pas sa va ne ces sa ri a men te pe la ma nu- 
ten ção da ca pa ci da de de res pos ta do
sis te ma de saú de. Por ou tro, im pu- 
nham-se ini ci a ti vas ap tas a ini bir a
dis se mi na ção do ví rus, cu jo con tá gio
ocor ria com ve lo ci da de iné di ta.

Meio no en saio e er ro, gui an do-se
por ex pe ri ên cia de quem es ta va mais
à fren te na ad mi nis tra ção da tra gé dia,
o país to mou me di das drás ti cas. Proi- 
biu ati vi da des não es sen ci ais, fe chou
es co las, can ce lou even tos, li mi tou o ir
e vir — tu do pa ra evi tar aglo me ra ções
e o con se quen te agra va men to do
qua dro que, por si só, é alar man te.

A pau ta po lí ti ca tam bém en trou em
com pas so de es pe ra. De pois da apro- 
va ção da re for ma da Pre vi dên cia em
2019, a ex pec ta ti va era que as de mais
fos sem apre ci a das e vo ta das com o

mes mo en tu si as mo apre sen ta do por
es ta le gis la tu ra. Os par la men ta res
elei tos em 2018 sur pre en de ram a so- 
ci e da de pe lo es pí ri to re for mis ta que
apre sen ta ram.

Ago ra, com a vol ta gra du al à nor- 
ma li da de, os se to res atin gi dos rein-
ven tam-se pa ra con vi ver com a cri se
que que só ba te rá pon to fi nal quan do
a ci ên cia des co brir re mé dio efi caz e
va ci na ap ta a imu ni zar a po pu la ção.
Ba res, res tau ran tes, li vra ri as, lo jas,
shop pings, am bu lan tes, ci ne mas re-
tor nam com res tri ções, se gun do eta-
pas a se rem ven ci das.

Dis cu te-se a pos si bi li da de de Câ-
ma ra e Se na do can ce la rem o re ces so
de ja nei ro pa ra ace le rar a tra mi ta ção
de pro pos tas ur gen tes. A ini ci a ti va se
jus ti fi ca por que 2020 impôs du as ati- 
pi ci da des ao Con gres so. Além da pan- 
de mia, as elei ções mu ni ci pais, que
pre ci sa ram al te rar o ca len dá rio. É im-
por tan te le var avan te a ideia. O ano de
2021 se rá de sa fi a dor. O en fren ta men- 
to co me ça ago ra.

Arte de engolir sapos

Há pou co mais de um

ano, o pre si den te Jair

Bol so na ro pi lo tou

ma ni fes ta ções pú bli cas

con tra Di as Tof fo li,

Ro dri go Maia e Da vi

Al co lum bre. 

Seus cor re li gi o ná ri os acam pa ram
na Es pla na da dos Mi nis té ri os, al guns
de les ar ma dos, e sol ta ram fo gos de ar- 
ti fí cio con tra o pré dio do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral. A tur ma bol so na ris ta
or ga ni zou ma ni fes ta ção na fren te do
cha ma do For te Apa che, co man do do
Exér ci to em Bra sí lia, pa ra pe dir o fe- 
cha men to do Con gres so e a re e di ção
do Ato Ins ti tu ci o nal nú me ro 5. Os me- 
ni nos do pre si den te in sul ta ram os
prin ci pais per so na gens do go ver no
nas re des so ci ais. Ago ra, pa ra sur pre sa
ge ral, es tão to dos jun tos, sor ri den tes
e fre quen tan do as mes mas reu niões
so ci ais.

Tem pos atrás, o go ver no não ti nha
ne nhu ma ba se par la men tar no Con- 
gres so. Per deu to das as prin ci pais vo- 
ta ções. Não ha via li de ran ça. Pres si o- 
na do pe la pan de mia, gri ta va que não
ti nha na da a ver com a do en ça. E re co- 
men da va a clo ro qui na co mo re mé dio
pa ra evi tar o ví rus. E não obs tan te o
de sas tre ge ral, ur ra va: “Vou in ter vir”.
Ato con tí nuo, de mi tiu o Mi nis tro da
Jus ti ça, Ser gio Mo ro, pa ra, de fa to, in- 
ter fe rir no co man do da Po lí cia Fe de- 
ral. An tes, já ha via des pa cha do o mi- 

nis tro Man det ta que ten tou con du zir
o tra ta men to da co vid-19 com res pei- 
to às nor mas fi xa das pe los mé di cos.

O pre si den te Bol so na ro deu va zão
aos seus de lí ri os ab so lu tis tas. Ele se
jul gou um Na po leão tro pi cal, ca paz
de aba lar as tra di ções ibé ri cas en tra- 
nha das na so ci e da de bra si lei ra. Mas
to do Na po leão tem o seu dia de Wa- 
ter loo, a ba ta lha ocor ri da na Bél gi ca
quan do o fran cês per deu a guer ra e o
po der. O pro je to de di ta dor tro pi cal
ou viu al gum con se lho im por tan te.
Pa rou a tem po. Per ce beu que se ria ví- 
ti ma fá cil de um im pe a ch ment, uma
vez que o Con gres so Na ci o nal é ca paz
de con du zir o pro ces so de afas ta men- 
to de pre si den te em pou co mais de 30
di as. De pu ta dos e se na do res co nhe- 
cem os ca mi nhos. Há pre ce den tes.

Pa ra sur pre sa ge ral, Jair Bol so na ro
olhou em vol ta e per ce beu que era o
pre si den te de to dos os bra si lei ros.
Não ape nas da sua tur ma. E que, pa ra
ser re e lei to em 2022, pre ci sa ria de vo- 
tos e apoi os em to do o país. As tra ves- 
su ras dos fi lhos, tan to nas ra cha di- 
nhas quan to nas ações do ga bi ne te do
ódio, já es tão de vi da men te en qua dra- 
das, ana li sa das e es tu da das no Mi nis- 
té rio Pú bli co e no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. Eles es tão com a es pa da de
Dâ mo cles so bre a ca be ça. O pre si den- 
te per ce beu que seu man da to es ta va
sob ris co. E o po der po de ria es ca par
en tre os de dos.

A ne ces si da de faz o sa po pu lar. Sur- 
giu o no vo Bol so na ro. Es co lheu um
per so na gem di fe ren te e dis tan te da
fo fo ca bra si li en se pa ra in gres sar no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Con ver sou
com os in te gran tes. Con du ziu pe la
mão seu in di ca do. Fez acor dos com o
Cen trão, mo di fi cou to do o ti me de vi- 
ce-lí de res, re cri ou o Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, que re ce beu a atri bui- 
ção de ge rir a co mu ni ca ção do go ver- 
no e ad mi nis trar a Em pre sa Bra si lei ra

de Co mu ni ca ção. Por úl ti mo, dis pen- 
sou o ge ne ral Otá vio Rê go Bar ros, an- 
ti go por ta-voz, sím bo lo da épo ca em
que o Pa lá cio do Pla nal to ti nha uma
se cre ta ria de im pren sa. É ou tro go ver- 
no.

Um de ta lhe. O ge ne ral Rê go Bar ros
acre di tou nes te go ver no, lá no iní cio.
Tra ba lhou com afin co pa ra tor nar o
pre si den te um pro du to mais pa la tá- 
vel. Cri ou o ca fé da ma nhã com os jor- 
na lis tas, mas tu do se per deu por que a
co mu ni ca ção do go ver no é re a li za da
pe lo ga bi ne te do ódio, co man da do
pe lo fi lho. O ge ne ral não foi pro mo vi- 
do, per deu a quar ta es tre la, foi in fec-
ta do pe la co vid-19 e, por úl ti mo, dis- 
pen sa do das fun ções no Pa lá cio do
Pla nal to. Es sa é boa fo to gra fia da mu- 
dan ça de ori en ta ção do pre si den te.
Ele ca mi nha na di re ção de con fra ter-
ni zar com an ti gos ad ver sá ri os, in clu- 
si ve na im pren sa. Va le tu do pa ra a re e-
lei ção em 2022.

É im por tan te apro var o pro je to
cha ma do de Ren da Bra sil, Ren da Ci- 
da dã ou de qual quer ou tra de sig na- 
ção. A par tir de ja nei ro ces sa rão os be- 
ne fí ci os dos pro gra mas emer gen ci ais.
A re ces são vi rá com for ça. E o or ça- 
men to es tá no li mi te. Se rá ne ces sá rio
fa zer es co lhas. Al guém vai per der pri- 
vi lé gio. Gru pos vão se des pe dir de ge- 
ne ro sos sub sí di os. Fal ta di nhei ro pa ra
pa gar a no va mo da li da de de bol sa fa- 
mí lia, aque la mes ma que sus ten tou os
elei to res do Par ti dos dos Tra ba lha do-
res. 

Os ex tre mos se to cam. Lu la par tiu
da es quer da e veio pa ra o cen tro. Bol- 
so na ro saiu da ex tre ma-di rei ta e an-
dou pa ra o cen tro. Dei xou um mon te
de viú vas pro tes tan do pe lo ca mi nho.
Mas, nes se ca pí tu lo, há vir tu de. Ele
olhou pa ra a ne ces si da de de ven cer a
re e lei ção pa ra man ter o gru po no po- 
der. En go lir sa pos é um sau dá vel exer- 
cí cio da po lí ti ca.

AN TO NIO ELI AN LAWAND JU NI OR
Ba cha rel, mes tre e dou to ran do em di rei to am bi en tal in ter -
na ci o nal pe la Uni ver si da de Ca tó li ca de San tos e pós-gra du -
a do em pe da go gia no en si no su pe ri or pe la Uni ver si da de de
Tam pe re (Fin lân dia), é ad vo ga do e pro fes sor uni ver si tá rio
em São Pau lo

Quem usa cui da

A ques tão da Amazô nia é uma das mais re cor ren tes e
po lê mi cas no ce ná rio glo bal. Tem epi só di os inu si ta dos,
ins ti gan tes, pe cu li a ri da des e te o ri as da cons pi ra ção su- 
fi ci en te men te in te res san tes pa ra se es cre ver vá ri os li- 
vros de his tó ria, eco lo gia, ge o po lí ti ca e até de fic ção. Há,
tam bém, ca sos di plo má ti cos iné di tos, co mo os pro ta go- 
ni za dos por Ale xan dre de Gus mão e o Ba rão do Rio
Bran co, e ten ta ti va de in ter na ci o na li za ção, ago ra es que- 
ci da no fun do das ga ve tas de au to ri da des das na ções ri- 
cas do He mis fé rio Nor te.

Ra ra men te, con tu do, a re gião es te ve tão em evi dên- 
cia, in clu si ve na im pren sa mun di al, co mo vem ocor ren- 
do ago ra, em de cor rên cia das quei ma das e do dis cur so
do go ver no de sa li nha do da mo bi li za ção pla ne tá ria con- 
tra os ga ses de efei to es tu fa, com ba te às mu dan ças cli- 
má ti cas e pre ser va ção da na tu re za e da bi o di ver si da de.
As sim, não foi sur pre sa o te ma es tar pre sen te no de ba te
en tre os pre si den ciá veis nor te-ame ri ca nos, em 29 de se- 
tem bro. Na oca sião, o Bra sil foi ci ta do du as ve zes pe lo
can di da to de mo cra ta, Joe Bi den, em ra zão da en vi e sa da
agen da eco ló gi ca. Co mo era de es pe rar, os bol so na ris tas
mais exal ta dos re a gi ram de mo do con tun den te, em bo ra
o pre si den te te nha ame ni za do o tom an te a ma ni fes ta- 
ção.

O mais im por tan te, po rém, é re fle tir so bre a po lí ti ca
am bi en tal bra si lei ra e pos sí veis con sequên ci as em fu tu- 
ro pró xi mo. Ca be lem brar que a ofer ta de US$ 20 bi lhões
fei ta por Bi den não é, pe la pers pec ti va do Pa lá cio do Pla- 
nal to, aten ta do à so be ra nia na ci o nal. Foi o pró prio go- 
ver no fe de ral que, em agos to de 2019, bra dou que, se os
paí ses de sen vol vi dos qui ses sem man ter a flo res ta em
pé, que pa gas sem por is so ou usas sem o di nhei ro pa ra
“se re flo res tar”. De ime di a to, à épo ca, o mi nis tro do
Meio Am bi en te e, de pois, o vi ce-pre si den te as su mi ram
as con di ções de ne go ci a ção e ba li zas do Fun do Amazô- 
ni co pa ra re cep ção de ver bas in ter na ci o nais. Des sa ma- 
nei ra, ze lo so pe ran te o de ver de boa-fé in ter na ci o nal,
Jair Bol so na ro não po de ria com por tar-se de ma nei ra
con tra di tó ria a atos que ele mes mo va li dou.

Tam bém é per ti nen te re cor dar que, em 1941, os Es ta- 
dos Uni dos ven ce ram uma ar bi tra gem con tra o Ca na dá
so bre da nos am bi en tais cau sa dos pe la Fun di ção Trail,
re gu lar men te ins ta la da no la do do país vi zi nho. O ca so é
con si de ra do um dos pre cur so res do Di rei to Am bi en tal
In ter na ci o nal. E o que is so im por ta? É do Bra sil, en tre
ou tros cen tros de es tu dos, a pes qui sa acer ca dos flu xos
hí dri cos at mos fé ri cos in ter con ti nen tais re gu la dos pe la
flo res ta amazô ni ca. O tra ba lho, que po de ser en con tra- 
do em https://doi.org/10.1016/j.jhydrol. 2009.02.043,
afir ma que a umi da de do ar do Sul/Su des te bra si lei ro e
do Ex tre mo Oes te nor te-ame ri ca no (ou se ja, Ca li fór nia)
de pen de da flo res ta em pé e a ca pa ci da de de ge ren ci ar
as águas no so lo e na at mos fe ra.

Quan to me nos flo res ta, mais pro ble mas por in cên di- 
os e fal ta de água as du as lo ca li da des ten dem a en fren- 
tar. Por con sequên cia, mais di nhei ro São Pau lo e Ca li- 
fór nia gas ta rão pa ra sol ver tais emer gên ci as am bi en tais.
E é aqui que o ca so da fun di ção ga nha sig ni fi ca do no va- 
men te. Se o Ca na dá foi con de na do por da no am bi en tal
acer ca de uma ati vi da de le ga li za da, quan to mais o Bra- 
sil, que po de fi car ex pos to por ocor rên ci as de quei ma- 
das que, no mí ni mo, são ob je to de cri mes cul po sos. O
fa to de não ser proi bi do ter um ca chor ro não tor na le gal
que o ani mal la ta a noi te in tei ra ou ras gue a rou pa do va- 
ral das ca sas vi zi nhas.

Pru dên cia não faz mal a nin guém. As sim, é ati tu de
sen sa ta ou vir as ar gu men ta ções de Bi den so bre nos sa
Amazô nia. Sem pre de ve mos dei xar cla ra e ine go ciá vel a
so be ra nia na ci o nal, co lo can do nos sas pre o cu pa ções,
di le mas e rei vin di ca ções na me sa de ne go ci a ção, se ja
com o de mo cra ta ou o re pu bli ca no, após as elei ções. É
ne ces sá rio dis cu tir e nos em po de rar mos do ex pres si vo
pa pel ge o po lí ti co do Bra sil nas Amé ri cas e na agen da
am bi en tal da Ter ra.

An tes des se en con tro de cú pu la ocor rer, é me lhor sa- 
ber mos res pon der, no âm bi to do més ti co, a uma ine vi tá- 
vel per gun ta: a Amazô nia é nos sa, mas pa ra quê? E, se é
mes mo, pre ci sa mos lem brar um ve lho, ob je ti vo e in- 
ques ti o ná vel pro vér bio: “Quem usa cui da”.

São Luís, quarta-feira, 14 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Edital que incentiva a produção de arte urbana recebeu 110 inscrições. Os artistas
selecionados vão produzir, em casa, com apoio e orientação da coordenação do projeto  

FOMENTO CULTURAL

Arte em Cores seleciona
50 artistas no MA e PA

D
e sen vol vi do pa ra pro mo ver 
a ar te ur ba na em mu ni cí pi- 
os do Ma ra nhão e Pa rá, o 
Ar te em Co res já se le ci o nou 

os 50 ar tis tas que irão pa ra a pró xi ma 
fa se do pro je to. Nes ta eta pa, ofi ci nas 
on-li ne se rão ofer ta das, a fim de am- 
pli ar a téc ni ca des ses pro fis si o nais. Ao 
to do fo ram 110 tra ba lhos ins cri tos 
nas 15 ci da des aten di das pe lo edi tal.

O pro je to vai dis tri buir ain da R$ 75 
mil em prê mi os pa ra ar tis tas com ex- 
pe ri ên cia em pin tu ra, de se nho, ar te 
ur ba na, graf fi ti, qua dri nhos, ilus tra- 
ção, man gá e co la gens, en tre ou tros. O 
Ar te em Co res é vi a bi li za do pe la Lei 
Fe de ral de In cen ti vo à Cul tu ra e pa- 
tro ci na do pe la Va le. A lis ta com os no- 
mes dos 50 ar tis tas se le ci o na dos já es- 
tá dis po ní vel: link tr.ee/ar te em co res- 
mo ve

O re sul ta do po si ti vo no nú me ro de 
ins cri ções de veu-se tam bém à am pla 
di vul ga ção das ins cri ções do edi tal al- 
can çan do mais de 154 mil pes so as dos 
mu ni cí pi os par ti ci pan tes. “O en ga ja- 
men to das co mu ni da des nes ta eta pa 
re ve la que te re mos um pú bli co re gu- 
lar acom pa nhan do o de sen vol vi men- 
to dos tra ba lhos dos ar tis tas e as fu tu- 
ras ati vi da des. Es ta ade são, em tem- 
pos de pan de mia, é mui to sig ni fi ca ti- 
va”, co me mo ra o co or de na dor do 
pro je to, Gil ber to Scar pa, da Vi vas Cul- 
tu ra e Es por te.

PRÓ XI MAS ETA PAS – Os 50 ar tis tas 
es co lhi dos por um jú ri es pe ci a li za do 
te rão a opor tu ni da de de par ti ci par de 
uma ofi ci na à dis tân cia so bre re fe rên- 
ci as es té ti cas, téc ni cas e su por tes de

ARTE EM CORES  DISTRIBUIRÁ ATÉ R$ 75 MIL EM PRÊMIOS PARA ARTISTAS SELECIONADOS

ar te ur ba na. Si mul ta ne a men te, a or- 
ga ni za ção do pro je to en vi a rá pa ra a 
re si dên cia dos se le ci o na dos um kit 
pa ra a pro du ção das obras, com pos to 
de sprays e la tas de tin ta, pin céis, pig- 
men tos, um pai nel de MDF de 0,9m 
x1,85m e ou tros equi pa men tos de tra- 
ba lho e pro te ção.

Os ar tis tas te rão 15 di as pa ra ela bo- 
rar os pai néis. A equi pe do Ar te em 
Co res for ne ce rá acom pa nha men to 
re mo to ao de sen vol vi men to dos tra- 
ba lhos, que se rão re co lhi dos ao fi nal 
do pra zo es ta be le ci do.  Nes ta fa se, ca- 
da ar tis ta re ce be rá prê mio no va lor de 
R$ 1 mil pe la obra con cluí da e en tre- 
gue. Na ter cei ra e úl ti ma eta pa, dez 
dos cin quen ta pai néis pro du zi dos se- 
rão se le ci o na dos pe lo jú ri. Em da ta 
ain da a ser de fi ni da, o Ar te em Co res 
pro mo ve rá dois even tos cul tu rais de 
en cer ra men to do pro je to, aber tos à 

po pu la ção, em Ma ra bá e Açai lân dia. 
Nas du as ci da des, os dez ar tis tas se le-
ci o na dos par ti ci pa rão de no va ati vi- 
da de for ma ti va e de uma cri a ção co le- 
ti va de ar te ur ba na, que re sul ta rá em 
um gran de pai nel. Ca da fi na lis ta re ce- 
be rá A pre mi a ção de R$ 2,5 mil. Kit 
pa ra pro du ção das obras se rá en tre- 
gue na re si dên cia de ca da um dos 50 
ar tis tas se le ci o na dos.

Ser vi ço
Lis ta dos se le ci o na dos: link- 

tr.ee/ar te em co res mo ve
To das as in for ma ções so bre o “Ar te em 
Co res” es tão dis po ní veis nas pá gi nas 
do pro je to nas re des so ci ais:
Ins ta gram.com/ar te em co res mo ve
Fa ce bo ok.com/ar te em co res mo ve
Dú vi das e su ges tões po dem ser en vi a- 
das pe lo What sApp 94 99177-0939 ou 
pe lo e-mail ar te em co res@vi- 
vas.art.br.

CINEMA

Guarnicê acontece amanhã com sessão de drive-in

ABERTURA DO FESTIVAL GUARNICÊ DE CINEMA SERÁ NA QUARTA-FEIRA, NA CONCHA ACÚSTICA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFMA

A aber tu ra do 43° Fes ti val Guar ni cê
de Ci ne ma se rá re a li za da nes ta quar- 
ta-fei ra, 14 de ou tu bro, às 19h, na
Con cha Acús ti ca da Ci da de Uni ver si- 
tá ria da UF MA. A ses são de ci ne dri ve-
in te rá co mo con vi da dos os re a li za do- 
res ma ra nhen ses se le ci o na dos pa ra as
mos tras com pe ti ti vas e os par cei ros
do fes ti val. Os in te res sa dos em pre en- 
cher as va gas res tan tes de vem en vi ar
um e-mail pa ra co or de na ca- 
orp.sce@uf ma.br in for man do no me
com ple to e nú me ro da pla ca do car ro.

O fil me exi bi do se rá Três Ve rões, da
di re to ra San dra Ku got e pro ta go ni za- 
do pe la atriz Re gi na Ca sé. A aber tu ra
do fes ti val tam bém con ta rá com ho- 
me na gens a atriz Di da Ma ra nhão, ao
de sig ner da UF MA Eze qui el Fi lho, ao
ator bai a no Othon Bas tos e ao pro fes- 
sor e ator Luiz Paz zi ni, fa le ci do ví ti ma
da Co vid-19 em abril des te ano. Os
pro fis si o nais de saú de que es tão na li- 
nha de fren te tam bém se rão ho me na- 
ge a dos. A pro gra ma ção do Guar ni cê
2020 in clui mos tras com pe ti ti vas na- 
ci o nais e ma ra nhen ses, Mos tra Mu- 
lhe res, Mos tra Othon Bas tos, Mos tra
Ci ne ma não tem Ida de, Mos tra AP43 e
Mos tra Es co la de Ci ne ma do IE MA.
Além dis so, o fes ti val te rá ações for- 
ma ti vas com pos tas por ofi ci nas, web- 
na ri os e mas ter class. A pro gra ma ção

com ple ta do 43° Guar ni cê po de ser
con fe ri da no guar ni ce. uf ma.br.

Ho me na gem 
A so le ni da de de aber tu ra do Fes ti- 

val Guar ni cê de Ci ne ma, mar ca da pa- 
ra o dia 14 de ou tu bro, às 19h, na Con- 
cha Acús ti ca da Ci da de Uni ver si tá ria
da UF MA, con ta rá com ho me na gens
a no mes que mar ca ram a his tó ria do
fes ti val e tam bém re co nhe ce rá a im- 
por tân cia da atu a ção dos pro fis si o- 
nais de saú de du ran te a pan de mia. O
ator Othon Bas tos, a atriz Di da Ma ra- 
nhão, o de se nhis ta in dus tri al Eze qui el
Fi lho, o ator e pro fes sor Luiz Paz zi ni e
um mé di co se rão ho me na ge a dos.

As ho me na gens se rão fei tas em for- 
ma de ví deo e ca da ho me na ge a do (ou
um re pre sen tan te in di ca do) re ce be rá
o tro féu Guar ni cê na Con cha Acús ti ca
da Ci da de Uni ver si tá ria. O pro fis si o- 
nal de saú de re pre sen tan te da clas se
re ce be rá o tro féu das mãos do mé di co
e rei tor da UF MA Pro fes sor Dr. Na ta li- 
no Sal ga do

O ator bai a no Othon Bas tos é um
dos mai o res no mes da dra ma tur gia
bra si lei ra em to dos os tem pos. No te a- 
tro, tra ba lhou em ‘’O Au to da Com pa- 
de ci da’’ de Ari a no Su as su na e em ‘’Ca- 
la bar – O Elo gio da Trai ção’’ de Chi co
Bu ar que e Ruy Guer ra. No ci ne ma,
Othon atu ou em mais de 70 fil mes,

en tre eles ‘’Deus e o Di a bo na Ter ra no
Sol’’ e ‘’O Dra gão da Mal da de Con tra o
San to Guer rei ro’’ os dois di ri gi dos por
Glau ber Ro cha. O Guar ni cê re a li za rá a
Mos tra Es pe ci al Othon Bas tos com a
exi bi ção de al guns fil mes que con tam
com a par ti ci pa ção do ator.

A atriz Cle o nil des Be zer ra de Ma ga- 
lhães, no me ar tís ti co Di da Ma ra nhão,
já foi pre mi a da co mo me lhor di re to ra
de ar te no Guar ni cê em du as oca siões:
em 2017 com o fil me’’ Lam pa ri na Au-
ro ra’’ e em 2019 com o fil me ‘’Au ro ra –
O En con tro dos Po los’’. O de se nhis ta
in dus tri al da UF MA Eze qui el Fi lho já
par ti ci pou da mon ta gem do ma te ri al
grá fi co de di ver sas edi ções do Guar ni-
cê. O ator e pro fes sor Luiz Ro ber to de
Sou za, co nhe ci do co mo Luiz Paz zi ni,
é um dos fun da do res do cur so de li- 
cen ci a tu ra em te a tro da UF MA; di ri- 
giu o gru po te a tral Ce na Aber ta por
qua se 20 anos. Paz zi ni fa le ceu no dia
29 de abril em de cor rên cia de com pli- 
ca ções cau sa das pe la Co vid-19. A pro- 
fes so ra Cás sia Pi res, em no me do de- 
par ta men to de ar tes cê ni cas da UF MA
e do gru po Ce na Aber ta, co men tou:
‘’nós fi ca mos mui to fe li zes com a pos- 
si bi li da de do Guar ni cê ho me na ge ar o
Luiz pe la sua obra, pe la sua ar te e pe lo
seu tra ba lho seu tra ba lho de di ca do à
cul tu ra ma ra nhen se’’.

LUTO NA CULTURA

Morre fundador do 
Bloco Jegue Folia

RAIMUNDO CAMPOS SOFREU UM INFARTO EM SÃO PAULO

A cul tu ra po pu lar ma ra nhen se per de uma ilus tre per- 
so na li da de. Mor reu nes ta se gun da-fei ra (12), Rai mun do
Cam pos, fun da dor, pro du tor e com po si tor do do tra di- 
ci o nal Blo co Je gue Fo lia, do bair ro Ma ra nhão No vo.

Rai mun do Cam pos fa le ceu na ci da de de São Pau lo.
Ele fa zia tra ta men to de saú de, e aca bou so fren do um in- 
far to. O lo cal de seu ve ló rio e se pul ta men to ain da não
di vul ga do pe los fa mi li a res, por que o cor po ain da não foi
trans fe ri do pa ra São Luís. Rai mun do Cam pos era apo- 
sen ta do da Cai xa Econô mi ca e se de di ca va com mui ta
en tre ga à pro du ção cul tu ral ao la do do seu fi lho, o Ge or- 
ge Cam pos.

Em no ta de pe sar a As so ci a ção Ma ra nhen se de Blo cos
la men tou a per da des se gran de íco ne da cul tu ra po pu lar
ma ra nhen se:

A As so ci a ção Ma ra nhen se de Blo cos Car na va les cos –
AMBC – ma ni fes ta cons ter na ção pe lo fa le ci men to do eco- 
no miá rio, com po si tor e pro du tor cul tu ral Rai mun do
Cam pos, ocor ri do na ma nhã des ta se gun da-fei ra, dia 12
de ou tu bro, ví ti ma de in far to, na ci da de de São Pau lo,
on de re a li za va tra ta men to de saú de. 

Cri a dor e com po si tor do Blo co Je gue Fo lia, de re co nhe- 
ci da com pe tên cia, Rai mun do Cam pos era apo sen ta do
da Cai xa Econô mi ca dei xa uma la cu na no ncar na val,
on de era re co nhe ci do co mo um pro fis si o nal ex tre ma- 
men te de di ca do, com pe ten te e que con quis tou o res pei to
e ad mi ra ção do seg men to com quem par ti lha va seu ta- 
len to e afe to. Cer to de que a tra je tó ria de vi da de Cam pos
é um exem plo pa ra to dos, a AMBC é so li dá ria com a dor e
a sau da de de seus fa mi li a res.

FESTIVAL DA MÚSICA

Abertas as inscrições
para o Canta São Luís

FESTIVAL  ACONTECE DE  14 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO

Co me çou on tem (13) as ins cri ções pa ra o I Fes ti val
Lu do vi cen se de In tér pre tes da Mú si ca – Can ta São Luís.
O even to pro mo vi do pe la Pre fei tu ra de São Luís, tem
com ob je ti vo di vul gar e in cen ti var a pro du ção mu si cal,
re ve lar ta len tos, pro mo ver in ter câm bio cul tu ral en tre os
ar tis tas, pro por ci o nar o for ta le ci men to da cul tu ra e ofe- 
re cer la zer gra tui to pa ra a po pu la ção.

 As ins cri ções po dem ser fei tas até dia 23 des te mês
pe lo si te www.sa o luis.ma.gov.br/can ta sa o luis. Se rão
pre mi a dos os três pri mei ros co lo ca dos nas ca te go ri as
Mú si ca Po pu lar, Gos pel e Ca tó li ca. O fes ti val acon te ce
de 18 no vem bro a 4 de de zem bro e in te gra as po lí ti cas
de in cen ti vo à cul tu ra im plan ta das pe la ges tão do pre- 
fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or.

Po de rão se ins cre ver ar tis tas com pro va da men te re si- 
den tes no mu ni cí pio de São Luís, com ida de aci ma de 18
anos. O fes ti val é ex clu si vo pa ra ar tis tas so los, não po- 
den do par ti ci par du plas, tri os, ban das, gru pos, co rais
en tre ou tros. “O in cen ti vo à cul tu ra pre ci sa ser pro mo vi- 
do com mui ta ên fa se e es te even to é im por tan te, so bre- 
tu do, se con si de rar mos que es ta mos atra ves san do um
pe río do de pan de mia em to do mun do, que pre ju di cou
mui tos seg men tos da so ci e da de, co mo a mú si ca e as ar- 
tes. Por es ta ra zão, pre ci sa mos dar apoio a es sas ca te go- 
ri as, pro mo ven do even tos que pos sam ali ar a va lo ri za- 
ção da cul tu ra e pro pi ci ar la zer e en tre te ni men to pa ra a
po pu la ção. O I Fes ti val Lu do vi cen se de In tér pre tes da
Mú si ca- Can ta São Luís che ga pa ra aten der a es ses dois
ob je ti vos”, res sal tou o pre fei to Edi val do. 

En cer ra do o pe río do de ins cri ção se rão pré-se le ci o- 
na dos 40 con cor ren tes de ca da ca te go ria que par ti ci pa- 
rão das eli mi na tó ri as. Os no mes dos ar tis tas se le ci o na- 
dos pa ra con cor re rem nas eli mi na tó ri as se rão di vul ga- 
dos no si te do fes ti val dia 12 de no vem bro. 

São Luís, quarta-feira, 14 de outubro de 2020
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Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO da SEDEL, designada pela Portaria n.º 212, de 16 de 
dezembro de 2019, realizará às 14h30 do dia 04 de novembro de 2020, no Auditório do Edifício João 
Goulart, sede da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEDEL/MA, na Avenida Dom Pedro II, 222, 
Edifício João Goulart, nesta Capital, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO
sob Regime de Empreitada por Preço Unitário, tendo por objeto a contratação de EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO CAMPO DE JOGO DO ESTÁDIO GOVERNADOR JOÃO CASTELO 
(CASTELÃO), conforme as especificações e descrições no Termo de Referência constante no Anexo I do 
Edital, na forma da Lei Federal n.º 8.666/1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e Lei Estadual 10.403 de 29 de 
dezembro de 29 de dezembro de 2015 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na sala da CSL/SEDEL/MA, no horário das 13h às 18h, de segunda 
a sexta-feira, ou através do site: www.sedel.ma.gov.br. Informações adicionais, no mesmo endereço ou 
pelo telefone (98) 2016.4245.

São Luís/MA, 13 de outubro de 2020
Mariano Paulista de Azevedo Neto

Presidente da CSL/SEDEL/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 – CSL/SEDEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0026452/2020-SEDEL/MA

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 
Pregão eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de preços para aquisição de 
Eletrodomésticos, de interesse da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - 
AGERP/MA; Escola de Governo do Maranhão - EGMA; Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Maranhão - IPREV; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA; Procuradoria Geral do 
Estado do Maranhão - PGE; Policia Militar do Estado do Maranhão - PMMA; Policia Militar do Estado do 
Maranhão - PMMA CFAP SÃO LUÍS; Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do 
Maranhão - PROCON; Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF/MA; Secretaria de Estado da 
Comunicação e Assuntos Políticos - SECAP/MA; Secretaria de Estado do Esporte e Lazer - SEDEL/MA; 
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP/MA; Secretaria de 
Estado da Educação - SEDUC/MA; Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ/MA; Secretaria de Estado 
da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP/MA; Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente - SEMA/MA; Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE/MA; Secretaria de 
Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN/MA; Secretaria de Estado da Infraestrutura - 
SINFRA/MA; Secretaria de Estado da Transparência e Controle - STC/MA; Universidade Estadual do 
Maranhão – UEMA e Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL, 
anteriormente adiada até ulterior deliberação, fica REMARCADA para o dia 27 de outubro de 2020 às 
14h, por meio do site comprasnet.gov.br. O Secretário Adjunto informa ainda que, o edital encontra-se 
disponível na página web www.comprasnet.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 09 de outubro de 2020
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088875/2020– SARP/SEGEP

TERMO ADJUDICATÓRIO – TOMADA DE PREÇOS nº 005/2018. A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu-MA, após analisar a Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS n° 005/2018, objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada 
para a execução de serviços de pavimentação asfáltica em vias do município de 
Buriticupu/MA, conforme anexo I do Edital da mesma, a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em 
vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica 
o objeto acima a empresa M C CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, por ter cotado o menor 
preço global, segundo critérios de julgamento pré-estabelecidos no ato 
convocatório. Buriticupu/MA, 05 de julho de 2018. Fabiano de Jesus Barbosa 
Ferreira - Presidente / CPL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018. A Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO 
MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e, Considerando o Disposto no art. 43, VI, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RESOLVE: Homologar a licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 005/2018, com sessão iniciada no dia 03 de julho de 2018, 
sendo esta a primeira sessão, com a continuação no dia 05 de julho de 2018, por estar de acordo 
com a legislação em vigor. Homologar ao seguinte proponente: M C CONTRUÇÕES LTDA - EPP, 
pelo valor de R$ 190.523,79 (cento e noventa mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e nove 
centavos). Determinar as providências cabíveis para o cumprimento do presente termo. 
Determinar ao Setor Contábil, a emissão do respectivo Empenho e Ordem de Pagamento. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, E, CUMPRA-SE. Buriticupu/MA, 11 de julho de 2018. Jailson Soares 
Teixeira - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020. A 
Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA, através do Presidente da Comissão 
Permanente de licitação, nomeado pela Portaria nº 025/2020 de 06/02/2020, torna 
público o resultado da Licitação, Tomada de Preços nº 025/2020 tendo por objeto: 
Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução da reforma  do 
Mercado Municipal de Buriticupu/MA, feita no critério Menor preço global, 
sagrando-se vencedora a Empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 05.703.869-0001/16 com o valor global de R$ 224.609,62 (Duzentos e vinte e 
quatro mil, seiscentos e nove reais e sessenta e dois centavos), estando de acordo 
com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu - MA, 30 de setembro de 2020. Fabiano de Jesus 
Barbosa Ferreira Presidente / CPL.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2020. A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 024/2020 do 
dia 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, Pregão Eletrônico SRP nº 001/2020, 
tendo por objeto: Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica especializada para fornecer veículos automotores para as diversas secretarias de 
Buriticupu/MA, feita no critério menor preço por item, sagrando-se vencedoras as Empresas: 
GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 02.330.299/0001-78com o valor de R$ 
956.100,00 (Novecentos e cinquenta e seis mil e cem reais); P G AGUIAR VIEIRA, inscrita no CNPJ 
Nº 27.967.465/0001-72 com o valor de R$ 551.550,00 (Quinhentos e cinquenta e um mil, 
quinhentos e cinquenta centavos) e ZUCATELLI MOTORES LTDA, inscrita no CNPJ Nº  R$ 
525.800,00 (Quinehntos e vinte e cinco mil e oitocentos reais), estando de acordo com a Lei nº. 
8.666/93. Buriticupu - MA, 06 de outubro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira – Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2020. A 
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria 
nº 024/2020 do dia 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, Pregão Eletrônico 
SRP nº 002/2020, tendo por objeto: Formação de registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica especializada para fornecer materiais para a instalação de 
fibra óptica para atender as diversas secretarias de Buriticupu/MA, feita no critério menor 
preço por item, sagrando-se vencedora a Empresa: G T LOPES E CIA LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 17.947.851/0001-49com o valor de R$ 204.969,31 (Duzentos e quatro mil, novecentos 
e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 
Buriticupu - MA, 06 de outubro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira – Pregoeiro.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu – 
MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na modalidade 
Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em regime de empreitada por preço 
unitário, tendo por objeto a  contratação de empresa para a prestaçaõ de serviço de locaçaõ de 
máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria municipal de obras de Buriticupu/Ma. A 
realização do certame está prevista para o dia 27 de outubro de 2020, às 09h00min – horário local de 
Buriticupu - MA. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por 
meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980134 – Prefeitura 
Municipal de Buriticupu – MA. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: www.buri-
ticupu.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos através do e-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 07 de outubro de 2020. 
Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Pregoeiro.

 

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais normas pertinentes a licitação 
Pregão Presencial SRP nº 013/2020, constituição de Registro de Preços visando contratação 
eventual de empresa especializada para confecção e instalação de letras em caixa, placas de 
inauguração, placas de (identificação de salas e sinalização), faixa personalizada adesiva para porta e 
vidro, películas (fumê e jateada), adesivo perfurado para fachadas, persianas e tapetes personalizado 
para portas, conforme indicado no Termo de Referência e condições do Edital. Data/Hora abertura 
do certame: dia 27/Outubro/2020 às 09h30min. Disponibilização do edital: defensoria.ma.def.br; 
www.tce.ma.gov.br ou obtido gratuitamente por meio digital na CPL/DPE. Esclarecimentos deverão ser 
protocolados na CPL à Rua da Estrela, 421-Praia Grande-São Luís, no horário das 08:00 às 17:00 horas. 

São Luís, 09/10/2020. Anunciação de M. C. Barbosa - Presidente da CPL/DPE.

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

Edital de Citação com prazo de 30 (Trinta) Dias Processo n°: 0841549-08.2017.8.10.0001 Ação: Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária (81) Autor: BR Consórcios Administradora de Consórcios LTDA Reu: Susan Danielle Andrade da 
Silva O Excelentíssimo Senhor Gervasio Protasio dos Santos Junior, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de São 
Luís, Estado do Maranhão. Citando(a) (s): Susan Danielle Andrade da Silva, CPF n° 039.074.663-06, com endereço 
incerto e não sabido. Finalidade: Citação da pessoa acima nomeada, para querendo, contestar a presente ação, no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em revelia, onde presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pela parte autora (art. 344, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente, o qual será 
afixado no local de costume e, publicado na forma da lei. São Luís, Quinta-Feira, 01 de Outubro de 2020. K-14e15/10

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2020. 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 contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção de veículos automotivos com reposição de peças para 
atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Palmeirândia - MA. ABERTURA: 27 
de outubro de 2020, às 08h00min, Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Praça 
Santo Antônio, s/n, centro, Palmeirândia– MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão 
Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de 
documento de Arrecadação Municipal (DAM), Praça Santo Antônio, s/n, centro, Palmeirândia – MA. 
09 de outubro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca/ Pregoeiro.

Prefeito Edivaldo acompanha asfaltamento no Jardim 
São Cristóvão e Baixão após conclusão da ponte

Serviços integram o programa São Luís em Obras e estão mudando para melhor a realidade dos moradores do bairro

O 
prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou, 
nesta terça-feira (13), o andamento dos ser-
viços de pavimentação no entorno da Ponte 
do Baixão, localizada no bairro Jardim São 

Cristóvão. No local, além do asfaltamento que permiti-
rá maior fluidez no trânsito, garantido mobilidade para 
moradores e para quem trafega pela região da Cidade 
Operária, São Raimundo e São Cristóvão, o prefeito cons-
truiu a ponte e está implantando um sistema de drena-
gem profunda que tem como objetivo resolver o proble-
ma de alagamento que era comum no período chuvoso.

“Estamos concluindo uma etapa importante da urba-
nização do Jardim São Cristóvão, uma área que histori-
camente vinha sofrendo muito com enchentes no perí-
odo de chuva, devido à enxurrada de bairros vizinhos, 
desaguando no canal do Rio Paciência. Construímos a 
ponte sobre o canal e fomos além, fizemos uma obra de 
drenagem profunda que vai sanar o problema dos ala-
gamentos. Agora, estamos asfaltando todo o trecho que 
esteve em obras e vamos asfaltar também as ruas adja-
centes”, ressaltou o prefeito Edivaldo.

Estão sendo asfaltados trechos da Avenida 2 e da Ave-
nida Paulo VI, interligadas pela Ponte do Baixão. “O nos-
so bairro está de parabéns, porque de uma só vez rece-
bemos três importantes obras. Agora, não dá para ver 
porque está coberta, mas a Prefeitura fez uma grande 
galeria de drenagem. Ficou nota 10, assim como a pon-
te que foi construída neste local, onde antes tinha uma 
passagem improvisada com trilhos de ferrovia e muito 
arriscada. Completando com esse asfalto, ficou nota tudo 
10 mesmo”, comentou Raquel Soraya de Oliveira Silva, 

moradora da Rua Epitácio Cafeteira, próximo à Avenida 2.
As frentes de trabalho estão sendo coordenadas pela 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Se-
mosp). “O prefeito Edivaldo está realizando obras estru-
turantes em diversos bairros da cidade. A nova Ponte do 
Baixão, junto com a implantação de drenagem profunda 
e pavimentação, da Avenida 2, no Jardim São Cristóvão, 
era muito aguardada pelos moradores e agora é realida-
de. Os benefícios para a comunidade são muitos: segu-
rança, acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida. A 
obra vai promover o desenvolvimento urbano dessa área 
que agora tem acesso mais fácil e rápido na interligação 
entre a Guajajaras e a Avenida Paulo VI”, disse o secretário 
de Obras e Serviços Públicos, Antonio Araújo.

PONTES

A Ponte do Baixão é uma estrutura de concreto arma-
do com 10 metros de extensão, com duas vias de trânsito 
(mão dupla) e passeio para pedestres nas duas laterais. 
Além do Jardim São Cristóvão, há também a obra da ponte 
Fumacê, localizado na região do bairro Anjo da Guarda, 
área Itaqui-Bacanga, onde a Prefeitura também executa 
uma obra de drenagem profunda na Avenida do Vaticano 
e na Rua do Entroncamento, locais que recebem fluxo in-
tenso de enxurrada e onde eram constantes as enchentes 
nas ruas e o alagamentos de casas.

A Prefeitura também está construindo a Ponte do Re-
canto Verde, que liga o bairro à Vila Itamar, na zona rural 
de São Luís, transpondo um afluente do Rio da Prata. Já 
foram concluídas as etapas de terraplanagem, cravação de 

estacas, aterramento das cabeceiras, instalação de vigas 
horizontais e construção do tabuleiro central, que serve 
de sustentação para a laje.

Já a Ponte do Recanto Verde está sendo construída em 
concreto armado e, ao final, terá 36 metros de extensão 
e 10,5 metros de largura, com passeio para pedestre nos 
dois sentidos e drenagem pluvial.

SÃO LUÍS EM OBRAS

A construção de pontes e de novos acessos integra a 
política de ampliação da infraestrutura urbana e da ma-
lha viária da gestão do prefeito Edivaldo, que tem avança-
do por toda a cidade com dezenas de frentes de trabalho, 
com a reforma de espaços públicos, construção de esco-
las, pavimentação de diversos bairros, obras de macro-
drenagem, intervenções no trânsito, reforma de merca-
dos, unidades de saúde e escolas, além de já ter executado 
mais de 350 km de pavimentação em diversas regiões da 
capital, ampliando os investimentos já realizados para a 
melhoria da infraestrutura da capital.
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Governo do Estado vai inaugurar duas novas Policlínicas em Santa Inês e Presidente
Dutra. Estão abertas mais de 60 vagas para profissionais de várias áreas

MARANHÃO

SES abre vagas em duas
policlínicas no interior

Pre si den te Du tra

• au xi li ar ad mi nis tra ti vo (3)
• as sis ten te so ci al (2)
• au xi li ar de ser vi ços ge rais (1)
• en fer mei ro as sis ten ci al (4)
• téc ni co de en fer ma gem (10)
• far ma cêu ti co (2)
• ma quei ro (1)
• nu tri ci o nis ta (1)
• fi si o te ra peu ta (2)
• re cep ci o nis ta (2)
• téc ni co de in for má ti ca (1)
• téc ni co de imo bi li za ção (2)
• téc ni co em ra di o lo gia (5)

San ta Inês

• au xi li ar ad mi nis tra ti vo (2)
• as sis ten te so ci al (2)
• au xi li ar de ser vi ços ge rais (2)
• en fer mei ro as sis ten ci al (2)

A
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de 
(SES) vai inau gu rar nes te mês 
du as no vas Po li clí ni cas nas 
ci da des de San ta Inês e Pre si- 

den te Du tra, mas os edi tais pa ra os 
pro ces sos se le ti vos de con tra ta ção de 
pro fis si o nais já fo ram lan ça dos no si- 
te da SES (www.sau de.ma.gov.br).

São 69 va gas no to tal dos dois se le- 
ti vos, sen do que exis tem va gas dis po- 
ni bi li za das pa ra pes so as com de fi ci- 
ên cia (PCD).

No se le ti vo pa ra a Po li clí ni ca de 
Pre si den te Du tra, os can di da tos con- 
cor re rão a va gas de:

Das va gas (36), no ve es tão re ser va- 
das pa ra pes so as com de fi ci ên cia.

Os pro fis si o nais in te res sa dos em 
con cor rer ao se le ti vo da Po li clí ni ca 
de San ta Inês vão pre en cher as va gas 
de:

• téc ni co de en fer ma gem (15)
• far ma cêu ti co (1)
• ma quei ro (1)
• nu tri ci o nis ta (1)
• fi si o te ra peu ta (1)
• psi có lo go (1)
• re cep ci o nis ta (2)
• téc ni co de in for má ti ca (1)
• téc ni co em ra di o lo gia (2)

Ins cri ções

• Ida de mí ni ma de 18 anos
• Ser bra si lei ro na to ou na tu ra li za do 
ou es tran gei ro com vis to per ma nen te
• Es tar qui te com as obri ga ções mi li- 
ta res e elei to rais
• Ter con cluí do o en si no mé dio ou 
cur so téc ni co con cer nen te com a va ga 
a que se can di da tar
• Es tar re gu lar men te ins cri to nos 
con se lhos re gi o nais com anui da de 
em dia, se hou ver

AS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DA POLICLÍNICA VÃO ATÉ 18 DE OUTUBRO

Das va gas (33), oi to es tão re ser va- 
das pa ra pes so as com de fi ci ên cia.

As ins cri ções pa ra o pro ces so se le- 
ti vo da Po li clí ni ca de Pre si den te Du tra 
acon te cem até ho je, 14 de ou tu bro. 
Pa ra a Po li clí ni ca de San ta Inês, os 
can di da tos de vem se ins cre ver en tre 

15 e 18 de ou tu bro. As ins cri ções po- 
dem ser fei tas pe lo link dis po ní vel no 
si te da Se cre ta ria. Os sa lá ri os va ri am 
de R$ 1.045,44 a R$ 3.315.

Pa ra se ins cre ver nos edi tais, é ne- 
ces sá rio aten der os se guin tes re qui si- 
tos:

EMPREGOS

Mais oportunidades são abertas na capital

COM VAGAS PARA VENDEDOR, ENTREGADOR E  OUTROS, AS OPORTUNIDADES SÃO PARA VÁRIOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

Ven de dor – o con tra ta do irá tra ba- 
lhar di re ta men te no pro ces so de ven- 
das de cur sos pro fis si o na li zan tes,
cap ta ção ex ter na e in ter na, te le mar- 
ke ting e aten di men to ao cli en te. Pa ra
con cor rer a va ga é pre ci so ter ex pe ri- 
ên cia em ven das, en si no mé dio com- 
ple to, dis po ni bi li da de de ho rá rio e
boa dic ção. A va ga é pa ra am bos os se- 
xos, mas cu li no e fe mi ni no. In te res sa- 
dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra se le- 
ti vos.em pre gos slz@gmail.com

Au xi li ar de ca be lei rei ro – Os in te- 
res sa dos de vem en tra rem con ta to pe- 
lo (98) 99153-0404 ou man dar seu cur- 
rí cu lo pa ra vagasv98@gmail.com

Cui da do ra – A va ga é pa ra cui dar
de jo vem de fi ci en te com di fi cul da des

na fa la e mo vi men ta ção. Os can di da- 
tos de vem ter ex pe ri ên cia na área,
além de co nhe ci men to e ex pe ri ên cia
em saú de bá si ca. In te res sa dos de vem
en trar em con ta to pe lo nú me ro (98)
98840-5929.

Con sul tor de ne gó ci os – Va ga na
em pre sa fi nan cei ra. É ne ces sá rio ter
ou não ex pe ri ên cia, ser di nâ mi co e
gos tar de de sa fi os. In te res sa dos de- 
vem en vi ar cur rí cu lo pa ra wal ber ju ni- 
or.cic@gmail.com ou en trar em con- 
ta to com o nú me ro (98) 98421-2596.

Téc ni co em edi fi ca ções – É pre ci so
ter ex pe ri ên cia em ge ren ci a men to e
fis ca li za ção de obra e ela bo ra ção de
re la tó ri os. É pre ci so tam bém ter dis- 
po ni bi li da de pa ra tra ba lhar no in te ri- 

or do Ma ra nhão. In te res sa dos de vem
en vi ar cur rí cu lo pa ra
arqrecrutamento2020@gmail.com

En tre ga dor – Tra ba lhar co mo mo- 
to ris ta pa ra em pre sa no ra mo de ma- 
te ri al de cons tru ção. É pre ci so ter en- 
si no mé dio com ple to, ex pe ri ên cia
com pro va da de até dois anos na área
e pos suir CNH ca te go ria D. Os in te res- 
sa dos de vem en vi ar cur rí cu lo pa ra
rh@san ta ri taho me cen ter.com

Ven de dor ex ter no – É ne ces sá rio
ter en si no mé dio, mo to ci cle ta, CNH
A, ter dis po ni bi li da de pa ra vi a gem,
ex pe ri en cia em be bi das e co nhe ci- 
men to em ven das. In te res sa dos de- 
vem en vi ar o cur rí cu lo pa ra re cru ta- 
men to@sma ak.com.br

Va gas

• Edi tal nº 240/2020: Es pe ci a lis ta Pe ni ten ciá rio em Ser -
vi ço So ci al, na ci da de de Co ro a tá;
• Edi tais nºs 241/2020, 242/2020, 243/2020 e 244/2020:
Es pe ci a lis ta Pe ni ten ciá rio em Psi co lo gia, nas ci da des de
Co ro a tá, Açai lân dia, Ca ru ta pe ra e Cu ru ru pu.

Ins cri ção e se le ção

Atri bui ções

• Téc ni co de En fer ma gem: pres tar as sis tên cia de en fer -
ma gem se gu ra, hu ma ni za da e in di vi du a li za da aos pa ci -
en tes pre sos, sob su per vi são do en fer mei ro; au xi li ar o
su pe ri or na pre ven ção e con tro le das do en ças trans mis -
sí veis em ge ral, em pro gra mas de vi gi lân cia epi de mi o ló -
gi ca e no con tro le sis te má ti co da in fec ção; au xi li ar em
ati vi da des de ori en ta ção re la ti vas a hi gi e ne, ali men ta -
ção, uti li za ção de me di ca men tos e cui da dos es pe cí fi cos
em tra ta men to de saú de, en tre ou tras;
• Es pe ci a lis ta Pe ni ten ciá rio em Te ra pia Ocu pa ci o nal:
ar ti cu lar com os de mais se to res da uni da de pri si o nal;
pre en cher for mu lá ri os, re di gir e re gis trar a evo lu ção nos
res pec ti vos pron tuá ri os os aten di men tos pres ta dos aos
pre sos, bem co mo ali men tar o sis te ma de in for ma ção
pri si o nal; par ti ci par da Co mis são Téc ni ca de Clas si fi ca -
ção e do Con se lho Dis ci pli nar; pro gra mar e exe cu tar as
pro pos tas apre sen ta das no Pla no In di vi du al de Res so ci -
a li za ção, acom pa nhan do a evo lu ção do pre so; ela bo rar
re la tó ri os e pla ni lhas ele trô ni cas e a di gi ta ção de ma té -
ria re la ci o na da à sua área de atu a ção, quan do so li ci ta do,
en tre ou tras;
• Es pe ci a lis ta Pe ni ten ciá rio em Ser vi ço So ci al: pla ne jar,
acom pa nhar, ava li ar e re ver a exe cu ção de ati vi da des de
ori en ta ção a pre sos so bre di rei tos e de ve res, nor mas,
ser vi ços e be ne fí ci os so ci ais; iden ti fi car me di das ne ces -
sá ri as pa ra a mi ni mi za ção de pro ble mas de de sa jus ta -
men tos so ci ais no am bi en te pri si o nal; de sen vol ver e
pro por pro je tos e ações na área de as sis tên cia so ci al,
nos es ta be le ci men tos pe nais e em ar ti cu la ção com a re -
de de as sis tên cia nas de mais lo ca li da des; emi tir pa re ce -
res, lau dos e es tu do so ci al e ou tros do cu men tos so bre
ma té ria de sua área, en tre ou tras;
• Es pe ci a lis ta Pe ni ten ciá rio em Psi co lo gia: aten di men -
to in di vi du al; aten di men to fa mi li ar; aten di men to em
gru po; de sen vol ver e im ple men tar pro gra mas e ações
de aten ção, pre ven ção e aten di men to às ques tões de
saú de men tal, ál co ol, crack e ou tras dro gas ou tra ba lho
jun to a pre sos; co or de nar e de sem pe nhar tra ba lhos de
ca rá ter téc ni co, na sua área; emi tir pa re ce res e lau dos
so bre ma té ria de sua área, en tre ou tras.

Con tra ta ção e va li da de

AD MI NIS TRA ÇÃO PE NI TEN CIÁ RIA

En cer ram ho je as
ins cri ções pa ra 20
pro ces sos se le ti vos

A Se cre ta ria de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá- 
ria do Ma ra nhão (Se ap-MA) anun cia 20 Pro ces sos Se le- 
ti vos que vi sam a for ma ção de ca das tro re ser va de pro- 
fis si o nais a fim atu a rem em va ri a das uni da des pri si o- 
nais.

É ne ces sá rio que os can di da tos te nham en si no mé- 
dio/téc ni co e su pe ri or, re gis tro no con se lho de clas se,
ida de mí ni ma de 18 anos com ple tos até a da ta de ins cri- 
ção, es te jam em dia com as obri ga ções mi li ta res e elei to- 
rais, pos su am ido nei da de e con du ta ili ba da, a ser afe ri- 
da em in ves ti ga ção so ci al, te nham ap ti dão pa ra o exer- 
cí cio das atri bui ções do car go, den tre ou tros re qui si tos
que cons tam nos edi tais.

Há opor tu ni da des pa ra os se guin tes car gos e lo ca li- 
da des:

A car ga ho rá ria a ser cum pri da é de 30 e 40 ho ras se- 
ma nais e o sa lá rio ba se ofer ta do equi va le a R$ 1.500 e R$
3 mil.

As ins cri ções se rão re a li za das, ex clu si va men te via in- 
ter net, no si te da Se cre ta ria, pa ra os in te res sa dos nas va- 
gas dos edi tais do nº 240/2020 ao 244/2020, as can di da- 
tu ras de vem ser re a li za das do dia 8 até às 23h59 do dia
14 de ou tu bro de 2020.

Va le res sal tar que não ha ve rá ta xa de par ti ci pa ção,
en tre tan to, os can di da tos aos car gos de téc ni co pe ni- 
ten ciá rio em en fer ma gem e es pe ci a lis ta pe ni ten ciá rio
em psi co lo gia te rão que do ar um li vro pa ra di dá ti co no- 
vo ou usa do.

Co mo for ma de se le ci o nar os can di da tos, se rá re a li- 
za da eta pa úni ca, sen do ela: aná li se cur ri cu lar, de ca rá- 
ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio. Ca so ha ja em pa te, a
pre fe rên cia se rá da da ao can di da to que ti ver mai or pon- 
tu a ção atri buí da em ex pe ri ên cia pro fis si o nal na área
pri si o nal.

Al gu mas das atri bui ções dos car gos são:

O pra zo de va li da de das con tra ta ções e dos Pro ces sos
Se le ti vos se rá de seis e 12 me ses, con ta dos da da ta de as- 
si na tu ra e ho mo lo ga ção do re sul ta do fi nal, res pec ti va- 
men te, com pos si bi li da de de pror ro ga ção.

São Luís, quarta-feira, 14 de outubro de 2020
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Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) consegue suspensão de decisão
de reintegração de posse em famílias de São José de Ribamar

Ser vi ço

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

40 famílias vão ficar
com suas casas

A
De fen so ria Pú bli ca do Es ta do 
do Ma ra nhão (DPE/MA) con- 
se guiu uma im por tan te de ci- 
são em fa vor de 40 fa mí li as de 

São Jo sé de Ri ba mar. Após atu a ção do 
Nú cleo Re gi o nal da DPE no mu ni cí- 
pio, a Jus ti ça sus pen deu os efei tos de 
uma de ci são pa ra rein te gra ção de 
pos se de um ter re no, ga ran tin do as- 
sim a per ma nên cia das fa mí li as em 
su as re si dên ci as.

O agra vo de ins tru men to em fa vor 
das fa mí li as foi in ter pos to pe la de fen- 
so ra pú bli ca Enis Vi e gas de Sou za 
Agui ar, com o apoio da equi pe da área 
Cí vel do Nú cleo Re gi o nal de São Jo sé 
de Ri ba mar, for ma da pe los as ses so res 
e es ta giá ri os In gred Emilly Pe rei ra 
Fer rei ra, Pe dro Sér gio So a res de Sou sa 
Ju ni or, An to nio Jo sé San tos Gon çal ves 
e Alef Agui ar Sam paio.

A Ce fa ma Fu te bol Clu be ha via ajui- 
za do ação rei vin di ca tó ria com pe di do 
de tu te la an te ci pa da em des fa vor de 
“in va so res des co nhe ci dos”, ale gan do 
ser a le gí ti ma pro pri e tá ria de um imó- 
vel em São Jo sé de Ri ba mar. Em mar- 
ço des te ano, a 2ª Va ra Cí vel do Ter mo 
Ju di ciá rio de São Jo sé de Ri ba mar de- 
fe riu o pe di do e de ter mi nou a rein te- 
gra ção de pos se e de so cu pa ção do 
imó vel.

No en tan to, a De fen so ria Pú bli ca 
in terpôs agra vo de ins tru men to, en- 
quan to re pre sen tan te das fa mí li as re- 
que ri das no pro ces so, e des ta cou a 
dú vi da quan to à lo ca li za ção do imó- 
vel rei vin di ca do.

Na ação rei vin di ca tó ria, a Ce fa ma 
ale ga va pos se dos lo tes de ter re nos 
pró pri os, sob os nú me ros 08 ao 11 e 16 
ao 22, da Qua dra nº 31-A, do Lo te a- 
men to “Jar dim In de pen dên cia”, si tu- 
a do no lu gar co nhe ci do co mo Ti ju pá-
Quei ma do. Por ou tro la do, as fa mí li as

O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE FOI DEFERIDO PELA JUSTIÇA

ocu pam apa ren te men te um imó vel 
di ver so, es tan do lo ca li za do na Vi la 
Sarney Fi lho II, fi nal da Rua 13, em 
fren te ao Re si den ci al Mon te Be lo, 
con for me cer ti fi ca do pe lo ofi ci al de 
jus ti ça res pon sá vel. Além dis so, a De- 
fen so ria des ta cou os pos sí veis pre juí- 
zos que po de ri am ser oca si o na dos às 
fa mí li as, ten do em vis ta que elas es tão 
as sen ta das no lo cal há mais de três 
anos. De acor do com os mo ra do res, 
eles ocu pam o imó vel des de o fi nal de 

2017 e afir mam que o ter re no es ta va 
to tal men te aban do na do, com li xo 
acu mu la do e mui to ma to.

Jul ga do pe la Pri mei ra Câ ma ra Cí- 
vel, o pe di do de sus pen são da rein te- 
gra ção de pos se foi pron ta men te de- 
fe ri do pe lo de sem bar ga dor Kle ber 
Cos ta Car va lho.  Na de ci são, o juiz en- 
ten deu que a do cu men ta ção não 
com pro va, a pri o ri, que a pro pri e da de 
ob je to do re gis tro é a mes ma ocu pa da 
pe los réus.

ATÉ DEZEMBRO

Sesc Saúde Mulher realizará exames gratuitos

UNIDADE MÓVEL SESC SAÚDE MULHER JÁ PERCORREU VÁRIOS MUNICÍPIOS DA GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS E DO INTERIOR DO ESTADO

A Uni da de Mó vel Sesc Saú de Mu- 
lher con ti nua sua iti ne rân cia, ten do
co mo pró xi mo des ti no o es ta ci o na- 
men to do Pá tio Nor te Shop ping, lo ca- 
li za do na Es tra da de Ri ba mar. Os
aten di men tos são aber tos ao pú bli co
e gra tui tos, com iní cio pre vis to pa ra a
pró xi ma quin ta-fei ra (15), se es ten- 
den do até o dia 18 de de zem bro. Os
exa mes de vem ser agen da dos pre vi a- 
men te no lo cal a par tir des ta ter ça-fei- 
ra, dia 13 de ou tu bro, das 8h30 às
12h30 e das 13h às 17h30.

Mu lhe res na fai xa etá ria de 20 a 64
anos in te res sa das nos exa mes pre- 
ven ti vos de ci to lo gia on có ti ca (exa me
pre ven ti vo do cân cer de co lo do úte- 
ro), e as com ida de en tre 50 e 69 anos
que bus cam a re a li za ção da ma mo- 
gra fia de ve rão agen dar pre vi a men te
seu aten di men to no lo cal apre sen tan- 

do có pi as e ori gi nais de RG, CPF, Car- 
tão do SUS e com pro van te de re si dên- 
cia. A re a li za ção dos exa mes acon te ce
de se gun da a sex ta, das 8h30 às 12h30
e das 13h às 17h30. Pa ra mu lhe res fo ra
da fai xa etá ria in di ca da, é ne ces sá rio
en ca mi nha men to mé di co. As ma mo- 
gra fi as se rão lau da das pe lo Hos pi tal
do Amor (Hos pi tal do Cân cer de Bar- 
re tos/SP), re fe rên cia no di ag nós ti co
de cân cer, e os exa mes ci to pa to ló gi- 
cos (exa me pre ven ti vo do cân cer de
co lo do úte ro), po pu lar men te co nhe- 
ci do co mo pa pa ni co lau, se rão ana li- 
sa dos por la bo ra tó rio re gi o nal. Até
de zem bro, o Sesc Saú de Mu lher re a li- 
za rá mais de 1.400 exa mes e 1.400
ações edu ca ti vas no lo cal. A ini ci a ti va
é uma par ce ria do Sesc Ma ra nhão e a
As so ci a ção dos Lo jis tas do Shop ping.

In te gran do a re de na ci o nal de pre- 

ven ção e cui da dos vol ta dos à Saú de
da Mu lher e em fun ci o na men to no
Ma ra nhão des de 2018, a Uni da de Mó-
vel Sesc Saú de Mu lher já per cor reu os
mu ni cí pi os de Ra po sa, Pa ço do Lu mi-
ar, Pi nhei ro, Po vo a do Bom Vi ver e Pre-
si den te Sarney, re gis tran do des de en-
tão mais de 10 mil aten di men tos en tre
exa mes pre ven ti vos e ma mo gra fi as,
além das ações edu ca ti vas.

Agen da men to pa ra aten di men to
no Sesc Saú de: Iní cio dia 13 de ou tu- 
bro (agen da men to so men te no lo cal)

Re a li za ção de exa mes: 15 de ou tu- 
bro a 18 de de zem bro

Lo cal: Es ta ci o na men to do Pá tio
Nor te Shop ping

Ho rá rio: das 8h30 às
12h30 e das 13h às 17h30.

AMEAÇA

Mulher é feita refém
em motel de Imperatriz

A POLÍCIA FOI ACIONADA PARA NEGOCIAR COM O SUSPEITO

Uma ocor rên cia cha mou a aten ção en tre os ca sos
cor ri quei ros re gis tra dos pe la Po lí cia Mi li tar em Im pe ra- 
triz, no úl ti mo fim de se ma na. Já era ma dru ga da da úl ti- 
ma se gun da-fei ra (12), quan do o Gru po de Ope ra ções
Es pe ci ais da Po lí cia Mi li tar foi cha ma do pa ra ne go ci ar
com um ho mem que es ta ria man ten do uma mu lher re- 
fém em um mo tel às mar gens da BR-010, sob a mi ra de
um re vól ver, fa zen do ame a ças de mor te con tra a ví ti ma.

Os po li ci ais do GOE fo ram até o lo cal com o re for ço da
For ça Tá ti ca e con se gui ram ne go ci ar com o sus pei to,
que aca bou se en tre gan do e tam bém en tre gou a ar ma
usa da no cri me. Se gun do in for ma ções da po lí cia, ele es- 
ta va con su min do dro gas no quar to e pas sou mal quan- 
do per ce beu que es ta va cer ca do pe los PMs. Tam bém foi
so li ci ta do au xí lio do Sa mu pa ra aten der a ocor rên cia e
dar su por te aos en vol vi dos. O sus pei to te ve que ser le va- 
do ao Hos pi tal Mu ni ci pal de Im pe ra triz e foi pre so em
se gui da. A mu lher tam bém foi aten di da pe la equi pe mé- 
di ca e de pois pres tou de poi men to ao de le ga do de plan- 
tão.

Fe ri a do vi o len to na ci da de
O jo vem Bre no Le o nar do, de 24 anos, foi mor to com

vá ri os dis pa ros na rua Rio Gran de do Nor te, na No va Im- 
pe ra triz, na ma dru ga da da se gun da-fei ra (12).

Tes te mu nhas dis se ram à po lí cia que ho mens se apro- 
xi ma ram nu ma mo to ci cle ta e dis pa ra ram di ver sas ve zes
con tra a ví ti ma. Após ser ba le a do, um dos sus pei tos ain- 
da te ria ati ra do à quei ma rou pa na ca be ça de le. Se gun do
a po lí cia, o jo vem já ti nha so fri do du as ten ta ti vas de ho- 
mi cí dio nos úl ti mos di as, o que re for ça a hi pó te se de
exe cu ção.

Na noi te do úl ti mo sá ba do (10), no bair ro Par que São
Jo sé, a ví ti ma foi Je fer son da Sil va Ma cha do, de 22 anos,
as sas si na do em cri me com ca rac te rís ti cas se me lhan tes
à mor te de Bre no. Ele foi sur pre en di do por dois ho mens
em uma mo to que já che ga ram efe tu an do dis pa ros.

TRAGÉDIA

Criança vítima de
afogamento é sepultada

O CASO ACONTECEU NA TARDE DA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA

Na tar de de on tem, ter ça-fei ra (13), foi re a li za do o se- 
pul ta men to da cri an ça que mor reu afo ga da na Praia do
Ca lhau, em São Luís.

O ca so acon te ceu no fim da tar de da úl ti ma se gun da-
fei ra (12), quan do três cri an ças se afo ga ram, na ca pi tal
ma ra nhen se.

De acor do com as in for ma ções, um ca sal es ta va
acom pa nhan do seis cri an ças du ran te um pas seio,
quan do três en tra ram no mar e co me ça ram a se afo gar.

O Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM- 
MA) in for mou que das três cri an ças, du as con se gui ram
ser res ga ta das ain da com vi da.

A ter cei ra ví ti ma do afo ga men to, con ti nu ou de sa pa- 
re ci do por al gu mas ho ras no mar. Após o tra ba lho de
bus ca do CBM MA com aju da do Cen tro Tá ti co (CTA), a
cri an ça che gou a re ce ber aten di men to mé di co, mas se
en con tra va com grau 6 de afo ga men to e aca bou não re- 
sis tin do.

Em no ta o Cor po de Bom bei ros in for mou que a ví ti- 
ma re ce beu os pro ce di men tos de re a ni ma ção e mas sa- 
gem car día ca, sen do pos te ri or men te, aten di da pe lo Ser- 
vi ço Mé di co de Emer gên cia (SA MU).

Con fi ra no ta na ín te gra
O Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM- 

MA) in for ma que nes ta se gun da-fei ra (12) três cri an ças se
afo ga ram na praia do Ca lhau, na Ave ni da Li to râ nea.
Du as cri an ças con se gui ram sair da água e uma ter cei ra,
de 8 anos, foi re ti ra da do mar pe lo he li cóp te ro do Cen tro
Tá ti co Aé reo (CTA).

A cri an ça re ce beu os pro ce di men tos de re a ni ma ção e
mas sa gem car día ca, sen do, pos te ri or men te, aten di da
pe lo Ser vi ço Mé di co de Emer gên cia (SA MU).

São Luís, quarta-feira, 14 de outubro de 2020
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Décimo quinto colocado, com 17 pontos, o Tricolor chegará aos 20, mesma contagem
que tem o CRB-AL e hoje se encontra na nona posição da Série B do Brasileiro

Dez re for ços

SÉRIE B

Sampaio e Figueira
em jogo “tira-
teima”
NERES PINTO

Ti ra-tei ma

V
en cer pa ra se afas tar mui to 
mais da zo na de re bai xa men- 
to da Sé rie B do Cam pe o na to 
Bra si lei ro. É com es te pen sa- 

men to que os jo ga do res do Sam paio 
Cor rêa en tram em cam po nes ta quar- 
ta-fei ra, a par tir das 16h, no Cas te lão, 
pa ra en fren tar o Fi guei ren se-SC. Dé- 
ci mo quin to co lo ca do, com 17 pon tos, 
o Tri co lor che ga rá aos 20, mes ma con- 
ta gem que tem o CRB-AL e ho je se en- 
con tra na no na po si ção. Os ma ra- 
nhen ses, que têm o mes mo nú me ro 
de vi tó ri as que os ala go a nos, no en- 
tan to, pos su em, ho je, me lhor sal do de 
gols: 3 con tra 1.

Os tor ce do res bo li vi a nos, além, de 
tor ce rem pe las su as co res, fi cam 
aguar dan do um re sul ta do ne ga ti vo 
do CRB, que jo ga rá às 19h15, em Ma- 
ceió. Com 19 pon tos es tá ou tro clu be 
de Ala go as, o CSA. A clas si fi ca ção só 
se rá al te ra da na sex ta-fei ra, quan do 
co me ça a dé ci ma sex ta ro da da. O jo go 
des ta tar de é re fe ren te à quar ta ro da- 
da, quan do os tri co lo res não pu de ram 
jo gar de vi do ao ele va do nú me ro de jo- 
ga do res que tes ta ram po si ti vo pa ra a 
Co vid-19.

O con fron to des ta quar ta-fei ra é 
um au tên ti co ti ra-tei ma pa ra as du as 
equi pes. Nos dois úl ti mos jo gos dis- 
pu ta dos hou ve uma vi tó ria pa ra ca da 
la do. No dia 12 de ju nho de 2018, o Tri- 
co lor per deu por 1 a 0, mas no dia 2 de 
ou tu bro do mes mo ano o Fi guei ra 
saiu ven ce dor tam bém por 1 a 0.

Na clas si fi ca ção ge ral, o ti me ca ta- 
ri nen se es tá em dé ci mo quar to lu gar 
com 14 pon tos. Por tan to, mes mo que

Al te ra ções
Co vid ata ca o Fi guei ra

SAMPAIO CORRÊA VAI ENCARAR O FIGUEIRENSE APÓS DUAS VITÓRIAS CONSECUTIVAS

LUCAS ALMEIDA

se ja der ro ta do, o Tri co lor não se rá ul- 
tra pas sa do e per ma ne ce rá fo ra do Z4.

O Sam paio vai co me çar o jo go de 
ho je com du as mu dan ças no se tor de- 
fen si vo. Sa em o za guei ro Joé cio (ter- 
cei ro car tão ama re lo) e o la te ral João 
Vic tor (le si o na do) pa ra as en tra das de 
Flá vio Bo a ven tu ra e Mar lon. Es te úl ti- 
mo en trou no jo go an te ri or, ain da no 
pri mei ro tem po. É o re ser va na tu ral. 
En quan to is so, Luís Gus ta vo re tor na à 
la te ral-di rei ta de pois de cum prir a 
sus pen são. O ti me só se rá anun ci a do 
ofi ci al men te mo men tos an tes do jo- 
go, mas o ata can te Gus ta vo Ra mos re- 
tor nou aos trei na men tos após tra ta- 
men to de uma le são e es tá em con di- 
ções de jo go. Roney, que vi nha atu an- 
do com des ta que na po si ção,  per ma- 
ne ce de so bre a vi so. A pro vá vel equi- 
pe: Gus ta vo, Luís Gus ta vo, Bo a ven tu- 
ra, Da ni el Fe li pe e Mar lon; An dré Luís, 

Vi ni cius Kiss e Mar ci nho; Pi men ti- 
nha, Caio Dan tas e Roney ou Gus ta vo 
Ra mos.

O Fi guei ren se in for mou on tem 
que  mais seis  jo ga do res tes ta ram po-
si ti vo pa ra a Co vid-19. São eles: os za-
guei ros Ale mão e Pau lo Ri car do, o vo-
lan te Matheus Ne ris e os mei as Mar- 
qui nho, Du du e Ever ton Gal di no. En- 
quan to is so, qua tro se re cu pe ra ram 
pós apre sen ta rem an ti cor pos no úl ti- 
mo exa me: os la te rais Bru net ti e San- 
chez, o vo lan te Ge o va ne e o ata can te 
Ni cho las. O quar te to es tá li be ra do pa- 
ra o jo go con tra o ti me ma ra nhen se 
pe la Sé rie B.  O téc ni co Ela no e mais 
cin co mem bros da co mis são téc ni ca 
tam bém es tão com o ví rus. A equi pe 
se rá co man da da ho je pe lo au xi li ar Ra-
fa el Ro dri gues que até on tem à tar de 
não ha via di vul ga do a for ma ção ini ci- 
al.

SÉRIE D

Moto Club volta a brigar pela vice-liderança

O PAPÃO DO NORTE VEM DE DUAS VITÓRIAS CONSECUTIVAS DENTRO DO ESTÁDIO NHOZINHO SANTOS, NA CAPITAL MARANHENSE

Quar to co lo ca do no Gru po A2 da
Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro, o
Mo to lu ta pa ra per ma ne cer no G4 e,
de pre fe rên cia, no se gun do lu gar. O ti- 
me ru bro-ne gro re ce be o São Rai- 
mun do-RR, no Nho zi nho San tos, a
par tir das 15h30, des ta quar ta-fei ra.

Com se te pon tos ga nhos,  o Pa pão
po de so mar dez e che gar no va men te
na co la do Al tos-PI, atu al lí der com 12
pon tos. É bom lem brar que São Rai- 
mun do, Ju ven tu de e Ri ver  tam bém
pos su em o mes mo nú me ro de pon- 
tos.

O téc ni co Léo Goi a no até on tem à
tar de ti nha al gu mas dú vi das mo ti va- 
das por con tu são e de pen dên cia de
re gu la ri za ção de ou tros atle tas. Ele
de ve es pe rar até ho je pa ra con fir mar a
es ca la ção do go lei ro Sau lo, que vem 

se re cu pe ran do de uma le são há du as
se ma nas.  É que Jo ao Pau lo se gue em
tra ta men to e ain da não tem con di- 
ções de atu ar. Jo an der son es tá de so- 
bre a vi so.

Cha te a do com a fra ca atu a ção dos
za guei ros Ra mon e Jú lio Pi ti, o trei na- 
dor mo ten se anun ci ou que po de rá
lan çar a du pla Martony-Fer ron, re- 
cen te men te con tra ta da. Es tes jo ga do- 
res, po rém, de pen di am de re gis tro na
CBF. O ata que tam bém  caiu de pro- 
du ção no jo go com o Ju ven tu de, mas
Léo Goi a no não tem al ter na ti vas. As- 
sim sen do, de ve man ter An dre zi nho,
já re cu pe ra do de le são, ao la do de
Gles si nho. A pro vá vel equi pe é es ta:
Jo an der son; Jeff Sil va,  Ra mon (ou Fer- 
ron), Ju lio Pit ti (ou Martony) e Wesley;
 Abu da, Jo nathan,  Nail son e Al lan Pa- 

trick; Gleis si nho e  An dré Luís.

On tem o Mo to con fir mou no vas
con tra ta ções. Tra ta-se do meia Fla- 
mel, de 37 anos, com pas sa gens por
equi pes do fu te bol pa ra en se, co mo
Re mo, Cas ta nhal, Ca me tá e Águia de
Ma ra bá.

Fla mel vem se jun tar ao za guei ros
Fer ron e Martony; o la te ral Emer son
Sil va; os vo lan tes Abu e Ren dell; o
meia Jú ni or Le mos; e os ata can tes
Edre an, An der son Dim e Wal la ce Li-
ma.

Ren dell e Wa la ce Li ma che ga ram
na  se gun da-fei ra em São Luís e já par-
ti ci pa ram dos trei nos . Eles, no en tan- 
to, não de ve rão en fren tar o São Rai- 
mun do. (N.P)

DA NI EL AMO RIM

Se le ção da Aclem

CRISE

Jogadores abandonam
time do Imperatriz

O IMPERATRIZ AINDA NÃO VENCEU NA SÉRIE C DO BRASILEIRO

ASSESSORIA IMPERATRIZ
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CBJD
Art. 203. Dei xar de dis pu tar, sem jus ta cau sa, par ti da,

pro va ou o equi va len te na res pec ti va mo da li da de, ou
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SELEÇÃO DO MARANHENSE

Aclem escolhe os
“Melhores do Estadual”

KLÉO FOI ELEITO O CRAQUE DO CAMPEONATO PELA ACLEM

LUCAS ALMEIDA

A As so ci a ção dos Cro nis tas e Lo cu to res Es por ti vos do
Ma ra nhão (ACLEM) es tá di vul gan do a Se le ção dos Me- 
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meia An cel mo. O Ju ven tu de Sa mas te ve o la te ral-di rei to
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Po ti guar. Hen ri que de Aze ve do Jú ni or foi elei to o me lhor
ár bi tro, Ed na Cris ti na dos San tos Fer rei ra e Adri a na Oli- 
vei ra Car va lho me lho res as sis ten tes.

Go lei ro: João Pau lo (Mo to Club)
La te ral-di rei to: Vi vi co (Ju ven tu de Sa mas)
Za guei ros: Pau lo Sér gio (Sam paio Cor rêa) e Ra mon

(Mo to Club)
La te ral-es quer do: Chi co Ba la (Ju ven tu de Sa mas)
Vo lan te: Vi ní cius Kiss (Sam paio Cor rêa)
Mei as: Kléo (São Jo sé de Ri ba mar), Ga bri el Po pó (São

Jo sé de Ri ba mar) e An cel mo (Mo to Club)
Ata can tes: Roney (Sam paio Cor rêa) e Ín dio Po ti guar

(Ju ven tu de Sa mas)
Cra que do Ma ra nhen se: Kléo (São Jo sé de Ri ba mar)
Cra que re ve la ção: Ga bri el Po pó (São Jo sé de Ri ba- 

mar)
Téc ni co: Car los Fer ro (São Jo sé de Ri ba mar)
Ár bi tro: Jo sé Hen ri que de Aze ve do Jú ni or
As sis ten tes: Ed na Cris ti na dos San tos Fer rei ra e Adri- 

a na Oli vei ra Car va lho
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Reconhecimento

Acon te ceu na tar de da úl ti ma sex ta-fei ra,
9, na Ca sa da In dús tria a so le ni da de de agra- 
de ci men to do  SE NAI De par ta men to Na ci o-
nal (SE NAI-DN) ao SE NAI Ma ra nhão. O mé-
ri to foi pe la par ti ci pa ção no + Ma nu ten ção
que cons ti tuiu uma re de vo lun tá ria pa ra re a-
li zar a ma nu ten ção de res pi ra do res me câ ni- 
cos que es ta vam da ni fi ca dos, a fim de aju dar
e con tri buir no tra ta men to de pa ci en tes com
a CO VID-19.  

Enfermagem

A re pre sen tan te da Cha pa 2 na cor ri da pa- 
ra pre si dir o Con se lho Re gi o nal de En fer ma- 
gem do Ma ra nhão, Ce lia Re zen de, des ta ca
em seus pla nos e pro pos tas a Fis ca li za ção.
Es sa é uma ban dei ra for te da cam pa nha, a
pre o cu pa ção com a fis ca li za ção no Con ce- 
lho Re gi o nal de En fer ma gem pa ra ga ran tir
ido nei da de da en ti da de CO REN  e pro te ger a
clas se da en fer ma gem. A me ta é oti mi zar
con ti nu a men te es sa ação de  fis ca li za ção.

O pre si den te da Câ ma ra de Di ri -
gen tes Lo jis tas de São Luís / CDL  São
Luís Fá bio Ri bei ro re ce beu a vi si ta do
no vo su pe rin ten den te re gi o nal do
Ban co do Nor des te do Bra sil (BNB),
Da ni van Bor ges La cer da. Na pau ta
do en con tro, o ali nha men to de par -
ce ri as pa ra be ne fi ci ar o lo jis ta. O
ges tor da CDL res sal tou as di fi cul da -
des que a pan de mia do no vo Co ro na -
ví rus trou xe pa ra os ne gó ci os, es pe -
ci al men te o va re jo, que pre ci sa de in -
cen ti vos pa ra re to mar o cres ci men to.
Se gun do Da ni van, o BNB dis po ni bi li -
zou li nhas de cré di to es pe cí fi cas pa ra
es se pe río do e cri ou no vas es tra té gi -
as pa ra aten di men to das em pre sas,
vi san do fa ci li tar o aces so aos pro du -
tos do ban co.

O fo tó gra fo Mei re les
Jú ni or (na fo to ao la do
do ti tu lar da Sec ma,
An der son Lin do so) vai
par ti ci par da 4ª edi ção
do Fes ti val das Tu lhas,
que es te ano acon te ce
on li ne até quin ta-fei -
ra, 15. Vai co man dar a
ex po si ção di gi tal “Ar te
e Co nhe ci men to, Ali -
men ta”, na quin ta-fei -
ra, a par tir das 12h,
com trans mis são pe lo
YouTube e re de so ci ais
do even to. Par ti ci pa a
con vi te do or ga ni za -
dor, Ju ni or Ayoub.

Os com pro mis sos de
tra ba lho que en vol vem
lu tas so ci ais e de fe sa
de pes so as e co le ti vi -
da des vul ne ra bi li za das
do ad vo ga do e mi li tan -
te em Di rei tos Hu ma -
nos, Ra fa el Sil va, pa ra
a Câ ma ra Mu ni ci pal de
São Luís, es tão ali nha -
dos com a Agen da Ma -
ri el la Fran co. São pou -
co mais de 300 can di -
da tu ras em 150 ci da -
des bra si lei ras com di -
re tri zes em cons truir
ci da des, bair ros e pe ri -
fe ri as mais jus tas.

Festival das Tulhas

A 4ª edi ção do Fes ti val das Tu lhas – pro mo vi- 
do pe la As so ci a ção Ma ra nhen se de Ar te sãos Cu- 
li ná ri os, em par ce ria com os mais con cei tu a dos
re pre sen tan tes dos di ver sos se to res, pú bli co e
pri va do do Ma ra nhão, até quin ta-fei ra, 15, das
9h às 21h, tra rá mais de 150 con vi da dos de vá ri- 
os lu ga res do Bra sil. Por ser a pri mei ra edi ção
on-li ne do even to, com o te ma Gran des His tó ri-
as, Gran des Des co ber tas, a or ga ni za ção es pe ra
um pú bli co – pa ra as sis tir às li ves e ví de os do
even to gra tui to – mui to mai or que 2.500 pes so-
as/dia, to tal de vi si tan tes do ano pas sa do. 

Arte em cores

De sen vol vi do pa ra pro mo ver a ar te ur ba na
em mu ni cí pi os do Ma ra nhão e Pa rá, o Ar te em
Co res já se le ci o nou os 50 ar tis tas que irão pa ra a
pró xi ma fa se do pro je to. Nes ta eta pa, ofi ci nas
on-li ne se rão ofer ta das, a fim de am pli ar a téc ni- 
ca des ses pro fis si o nais. 

Ao to do fo ram 110 tra ba lhos ins cri tos nas 15
ci da des aten di das pe lo edi tal. O pro je to vai dis- 
tri buir ain da R$ 75 mil em prê mi os pa ra ar tis tas
com ex pe ri ên cia em pin tu ra, de se nho, ar te ur- 
ba na, graf fi ti, qua dri nhos, ilus tra ção, man gá e
co la gens, en tre ou tros. 

Pagando boletos

Qua se me ta de (48%) dos con su mi do res afir- 
ma que não pre ci sa de um ban co pa ra pa gar
seus bo le tos. 

Os da dos são de um le van ta men to fei to pe la
con sul to ria Con su mo te ca, com 2.000 pes so as
de to do o país e de di fe ren tes clas ses so ci ais.
Ain da se gun do o es tu do, con si de ran do as di fe- 
ren tes fai xas etá ri as, a per cep ção de in de pen- 
dên cia de um ban co pa ra o pa ga men to de con- 
tas es tá mais pre sen te en tre os con su mi do res de
40 a 54 anos (co nhe ci dos co mo ge ra ção X), com
50% das afir ma ções. 

Pra curtir

A Ene va con vi da es te
jor na lis ta pa ra par ti -
ci par de uma pres s -
trip ao Com ple xo Par -
naí ba, em San to An -
to nio dos Lo pes, no
Mé dio Me a rim, nos
pró xi mos di as 27 e 28.

O ob je ti vo da vi si ta é
apre sen tar à im pren -
sa ma ra nhen se as
ins ta la ções do Com -
ple xo e su as ope ra -
ções – ex plo ra ção e
pro du ção de gás na -
tu ral e ge ra ção de
ener gia que aten de
às re giões Nor te e
Nor des te do país.

Em car taz até o fim
des te mês na ga le ria
do Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão a ex po -
si ção “Ar te Li vre”,
com 101 obras de cri -
an ças que par ti ci pa -
ram da ofi ci na de de -
se nho com giz de ce -
ra, no Cen tro Cul tu ral
do MP MA, em São
Luís.

Fru to da ofi ci na mi -
nis tra da, em abril do
ano pas sa do, pe lo ar -
tis ta plás ti co Fá bio
Vi dot ti a es tu dan tes
do 4º e 5º anos do en -
si no fun da men tal, os
de se nhos con tem -
plam di ver sas ex -
pres sões do uni ver so
in fan til e da ima gi na -
ção dos alu nos de 9 a
10 anos de ida de.

A Em bra pa Co cais re -
pre sen ta a voz da ci -
ên cia e tec no lo gia
agro pe cuá ri as na 4ª
edi ção do Fes ti val das
Tu lhas e par ti ci pa rá
com pa les tras gra va -
das de pes qui sa do res,
ana lis tas e téc ni cos
so bre te mas re la ci o -
na dos à pes qui sa e
seus re fle xos na cu li -
ná ria ma ra nhen se.
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Cuidar da própria saúde é uma prova de amor. O autoexame é um primeiro 
passo. Tão importante quanto ele é manter uma alimentação saudável, 
fazer exercícios e visitar o ginecologista regularmente. Esteja em dia com você. 
Quem descobre o câncer de mama cedo, tem 95% de chances de cura.

Outubro Rosa.
Mês de prevenção ao câncer de mama.


