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05H32 ................ 5.8M
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18H13 ................ 5.9M

00H13 ................ 0.3M

Os nove candidatos a prefeito de São Luís estão com seus programas de go-
verno recheados de promessas algumas factíveis e outras que deixam dúvi-
das sobre a possibilidade de serem realizadas.
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Decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e estende o programa até 31 de
dezembro

PROGRAMA

Suspensão de contrato
e jornada é prorrogada

O
go ver no fe de ral pror ro gou 
no va men te o pro gra ma que 
au to ri za em pre sas a sus- 
pen de rem o con tra to de tra- 

ba lho ou a re du zi rem a jor na da e os 
sa lá ri os dos fun ci o ná ri os, em tro ca da 
ma nu ten ção do em pre go. O de cre to 
foi pu bli ca do ho je (14) no Diá rio Ofi- 
ci al da União e es ten de o pa ga men to 
do be ne fí cio emer gen ci al até 31 de 
de zem bro, quan do en cer ra o es ta do 
de ca la mi da de pú bli ca de cre ta do em 
mar ço em ra zão da pan de mia de co- 
vid-19.

O Be ne fí cio Emer gen ci al de Pre ser- 
va ção do Em pre go e da Ren da (BEm) 
foi ins ti tuí do pe lo go ver no em abril, 
por meio da Me di da Pro vi só ria nº 
936/2020 e trans for ma do na Lei nº 
14.020/2020 em ju lho. Ele já ha via si- 
do e, ago ra, te rá um pra zo to tal de 240 
di as pa ra ce le bra ção dos acor dos e 
pa ga men to de be ne fí cio.

Em no ta, a Se cre ta ria Ge ral da Pre- 
si dên cia in for mou que a pror ro ga ção 
é ne ces sá ria em ra zão do “ce ná rio atu- 
al de cri se so ci al e econô mi ca, e com a 
per ma nên cia de me di das res tri ti vas 
de iso la men to so ci al”. “Es sa ação irá 
per mi tir que em pre sas que es tão em 
si tu a ção de vul ne ra bi li da de pos sam 
con ti nu ar so bre vi ven do a es te pe río- 
do e, des ta for ma, pre ser var pos tos de 
tra ba lho e pro je tar uma me lhor re cu- 
pe ra ção econô mi ca”, diz.

O BEm equi va le a uma por cen ta- 
gem do se gu ro-de sem pre go a que o 
em pre ga do te ria di rei to se fos se de- 
mi ti do e é pa go com re cur sos do Fun- 
do de Am pa ro ao Tra ba lha dor (FAT).

No ca so de re du ção de jor na da e sa-

PROGRAMA FICA MANTIDO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO

O SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE SÃO PAULO PROMOVE, MUTIRÃO DO EMPREGO EM SÃO PAULO, OFERTANDO 5.726 VAGAS.

lá rio em 25%, 50% ou 70%, o go ver no 
pa ga um be ne fí cio emer gen ci al ao 
tra ba lha dor pa ra re por par te da re du- 
ção sa la ri al. As em pre sas po dem op- 
tar ain da por pa gar mais uma aju da 
com pen sa tó ria men sal a seus fun ci o- 
ná ri os que ti ve ram o sa lá rio re du zi do.

Se o tra ba lha dor ti ver jor na da e sa- 
lá rio re du zi dos em 50%, seu be ne fí cio 
cor res pon de rá a 50% do va lor do se- 
gu ro de sem pre go ao que te ria di rei to, 
se ti ves se si do dis pen sa do. No to tal, o 
be ne fí cio pa go po de che gar até a R$ 
1.813,03 por mês.

No ca so de sus pen são do con tra to 
de tra ba lho em em pre sas com fa tu ra- 
men to anu al de até R$ 4,8 mi lhões, o 

tra ba lha dor re ce be rá 100% do va lor 
do se gu ro de sem pre go a que te ria di- 
rei to. Pa ra em pre sas com fa tu ra men- 
to mai or, o va lor do be ne fí cio pa go pe-
lo go ver no se rá 70% do se gu ro de sem- 
pre go, en quan to a em pre sa pa ga rá 
uma aju da com pen sa tó ria men sal de 
30% do va lor do sa lá rio do em pre ga- 
do.

Des de o iní cio do pro gra ma, 9,7 mi- 
lhões de tra ba lha do res fe cha ram 
acor dos com seus em pre ga do res de 
sus pen são de con tra tos de tra ba lho 
ou de re du ção de jor na da. As es ta tís ti- 
cas são atu a li za das pe la Se cre ta ria de 
Tra ba lho do Mi nis té rio da Eco no mia 
em um pai nel vir tu al.

PLANALTO

Projeto de privatização do Correio chega ao Presidente

O TEXTO FINAL SERÁ ENCAMINHADO AO CONGRESSO NO ANO QUE VEM

O mi nis tro das Co mu ni ca ções, Fá- 
bio Fa ria, en tre gou ho je (14) à Pre si- 
dên cia da Re pú bli ca o pro je to de lei
(PL) que cria as con di ções pa ra a pri- 
va ti za ção dos Cor rei os. De acor do
com ele, o tex to fi nal de ve ser en ca mi- 
nha do ao Con gres so no ano que vem e
a ex pec ta ti va é que se ja apro va do até
o fi nal de 2021, pa ra que se ja ini ci a do
o pro ces so de ven da da em pre sa à ini- 
ci a ti va pri va da.

“Es se pro je to (en tre gue ho je) tra ta
mais so bre prin cí pi os do que re gras,
até por que o Con gres so de ve se de- 
bru çar so bre es ses te ma e é lá a are na
on de se rão de ba ti dos to dos os re qui- 
si tos ne ces sá ri os, so bre a uni ver sa li- 
za ção das en tre gas dos Cor rei os e em
re la ção aos fun ci o ná ri os, tu do is so se- 
rá tra ta do com bas tan te cui da do no
Con gres so e o Mi nis té rio das Co mu ni- 
ca ção vai fa zer o acom pa nha men to
jun to com de pu ta dos e se na do res”,
dis se, após reu nião no Pa lá cio do Pla- 
nal to com o pre si den te Jair Bol so na ro
e o mi nis tro-che fe da Se cre ta ria-Ge- 
ral, Jor ge Oli vei ra.

Fa ria ex pli cou que o tex to ini ci al do
pro je to saiu do Mi nis té rio da Eco no- 
mia, pas sou pe las Co mu ni ca ções, ór- 

gão ao qual o Cor rei os es tá vin cu la do,
e ago ra se gue pa ra aná li se da Sub che- 
fia de As sun tos Ju rí di cos da Se cre ta- 
ria-Ge ral. De pois, pas sa pe la Ca sa Ci- 
vil pa ra, en tão, ser en ca mi nha do ao
Con gres so.

Além dis so, o Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Econô mi co e So ci al
(BN DES) con tra tou a Ac cen tu re, em- 
pre sa de con sul to ria que es tu da o me- 
lhor mo de lo de ne gó cio pa ra pri va ti- 
za ção da em pre sa es ta tal. Se gun do
Fa ria, o tra ba lho co me çou a cer ca de
30 di as e a con sul to ria tem até 120 di- 
as pa ra apre sen tar seus re sul ta dos,
que tam bém se rão en vi a dos ao Con- 
gres so pa ra dar su por te ao es ta be le ci- 
men to de pa râ me tros e di re tri zes da
pri va ti za ção.

“Tu do se rá de ba ti do, nin guém vai
fa zer es se pro ces so de ma nei ra brus- 
ca. O pro je to de pri va ti za ção vem pa ra
me lho ra ra a ca pa ci da de de en tre ga
dos Cor rei os”, dis se, des ta can do que a
uni ver sa li za ção das en tre gas se rá
man ti da. “Quem re ce be car tas, bo le- 
tos, qual quer em ba la gem dos Cor rei- 
os, em qual quer lu gar do país, es sa
par te da uni ver sa li za ção se rá man ti- 
da, nin guém vai dei xar de re ce ber. Te- 

nho cer te za que o Con gres so vai tra- 
ba lhar nes se sen ti do”.

Em no ta, o Mi nis té rio das Co mu ni- 
ca ções in for mou que o PL es ta be le ce
a no va or ga ni za ção e a ma nu ten ção
do Sis te ma Na ci o nal de Ser vi ços Pos-
tais, pa ra que se jam ex plo ra dos em re-
gi me pri va do, “res pei tan do, po rém, a
Cons ti tui ção Fe de ral em seu ar ti go 21,
que es ta be le ce à União man ter o ser- 
vi ço pos tal, o que se rá de le ga do ao
Ope ra dor Pos tal De sig na do no de cor- 
rer do pro ces so de pri va ti za ção dos
Cor rei os”.

“As ati vi da des dos ser vi ços pos tais
pe la ini ci a ti va pri va da se rão ba se a das
nos prin cí pi os cons ti tu ci o nais da ati-
vi da de econô mi ca e te rão por ob je ti-
vo vi a bi li zar o cum pri men to das leis,
em es pe ci al das re la ti vas aos ser vi ços
pos tais, à or dem econô mi ca e aos di-
rei tos dos con su mi do res”, diz a no ta.

O pro je to de Lei pre vê ain da a cri a- 
ção da Agên cia Na ci o nal de Co mu ni-
ca ções, em subs ti tui ção à atu al Agên-
cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções,
que pas sa rá a re gu lar tam bém os ser- 
vi ços do Sis te ma Na ci o nal de Ser vi ços
Pos tais, al te ran do a Lei nº 9.472 de ju- 
lho de 1997.
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Na ni cos têm mai or
ver ba por can di da to

Atin gi dos pe la cláu su la de bar rei ra e sem aces so a re- 
cur sos do Fun do Par ti dá rio, três par ti dos “na ni cos”, sem
re pre sen ta ti vi da de no Con gres so, li de ram o ran king de
cus to mé dio por can di da to nes tas elei ções. São eles:
PCB, que po de rá gas tar até R$ 16,7 mil por con cor ren te;
PCO, com R$ 12,8 mil; e UP, a si gla mais re cen te a ob ter
re gis tro, com R$ 9,3 mil. Ca da uma des sas si glas re ce be- 
rá R$ 1,2 mi lhão do fun do elei to ral. No to tal, se rão dis tri- 
buí dos R$ 2 bi lhões pa ra cam pa nhas.

Na lis ta das dez si glas com mais ver ba, na mé dia, por
con cor ren te, es tão ain da o PS TU e a Re de Sus ten ta bi li- 
da de, que ele geu uma de pu ta da em 2018, mas não ob te- 
ve o nú me ro mí ni mo de vo tos pa ra es ca par da cláu su la
de bar rei ra. Se gun do le van ta men to fei to pe lo Es ta dão, o
PS TU te rá R$ 6 mil por can di da to e a Re de, R$ 5,9 mil.

A di vi são de 98% dos re cur sos do

Fun do Es pe ci al de Fi nan ci a men to

de Cam pa nha le va em con si de ra ção

o nú me ro de vo tos de ca da par ti do

na elei ção an te ri or e a

re pre sen ta ti vi da de no Con gres so.

Ape nas 2% são di vi di dos de for ma

igua li tá ria en tre as si glas com

re gis tro vá li do seis me ses an tes da

elei ção. No vo e PRTB abri ram mão

da ver ba.

A mé dia de pen de, por tan to, do nú me ro de can di da- 
tos lan ça dos por par ti do. PCB, por exem plo, só lan çou
74 em to do o País, e o PCO, 96. Ou tras si glas tam bém
sem re pre sen ta ti vi da de op ta ram por apre sen tar mais
no mes nas ur nas, co mo o Par ti do da Mu lher Bra si lei ra
(PMB), que, com 2,8 mil pos tu lan tes a car gos de pre fei- 
to, vi ce e ve re a dor, re gis tra a mais bai xa mé dia por con- 
cor ren te: R$ 436.

Já os par ti dos mais vo ta dos nas úl ti mas elei ções – PSL
e PT – te rão, em mé dia, R$ 9 mil e R$ 6,4 mil, res pec ti va- 
men te, do fun do pa ra ca da can di da to. A di fe ren ça é ex- 
pli ca da pe lo nú me ro de can di da tos. O PSL, do no da
mai or fa tia do fun do pú bli co (R$ 199,4 mi lhões) tem
21,9 mil can di da tos, en quan to o PT re gis trou 31,3 mil.

Pa ra o ci en tis ta po lí ti co Ro dri go Pran do, os nú me ros
mos tram que o País ain da ca re ce de uma re for ma po lí ti- 
ca que cor ri ja dis tor ções. Se gun do o pro fes sor do Mac- 
ken zie, os re cur sos de ve ri am ser li be ra dos a par ti dos
com re pre sen ta ti vi da de e pro pos tas con cre tas, não ape- 
nas ide o lo gi as.

“A cláu su la de bar rei ra co me ça a cor ri gir as dis tor- 
ções, mas não se rá de uma vez”, dis se. “Te mos mui tos
par ti dos e can di da tos que não têm com pro me ti men to
com a ci da de, aliás, al guns nem sa bem quais são os bair- 
ros do mu ni cí pio em que dis pu tam o car go de pre fei to
nem seus li mi tes ge o grá fi cos.”

O pro gra ma de go ver no do can di da to do PCO à Pre- 
fei tu ra de São Pau lo, Antô nio Car los, por exem plo, não
apre sen ta pro pos tas pa ra áre as es sen ci ais da ci da de, co- 
mo trans por te, ha bi ta ção e meio am bi en te. Por sua vez,
su ge re que te mas de ca rá ter na ci o nal, co mo a apli ca ção
do Enem, a le ga li za ção das dro gas ou a dis so lu ção da
Po lí cia Mi li tar, es te jam sob a com pe tên cia da Pre fei tu ra.

Dis si dên cia do PT, o PCO foi fun da do em 1995 e, des- 
de en tão, ele geu ape nas um ve re a dor, em 2004, na ci da- 
de de Ben ja min Cons tant, no Ama zo nas. O par ti do tem
co mo pre si den te há 25 anos o jor na lis ta Rui Cos ta Pi- 
men ta, que já foi can di da to três ve zes à Pre si dên cia da
Re pú bli ca, al can çan do, em 2002, 0,04% dos vo tos vá li- 
dos.

O PCB op tou por lan çar me nos can di da tos pa ra con- 
se guir in ves tir mais em no mes que pos sam dar “fru tos”
à si gla, dis se o se cre tá rio po lí ti co do par ti do, An to nio
Car los Maz zeo – que de sis tiu de con cor rer à Pre fei tu ra
de São Pau lo pa ra apoi ar Gui lher me Bou los (PSOL).

“Va mos usar o di nhei ro pa ra a in fra es tru tu ra do par ti- 
do, co mo com pra de im pres so ra e com pu ta dor, mas
tam bém pa ra fi nan ci ar cam pa nhas que acha mos que
têm con di ções de se con so li dar”, afir mou Maz zeo.

O PCB vin cu la o cus to mé dio al to por can di da to à
ideia de lan çar man da tos co le ti vos. Maz zeo dis se que
por trás de le exis tem in te gran tes de mo vi men tos co mo
de mo ra dia, saú de e edu ca ção. “Es ta mos pre o cu pa dos
em con so li dar li de ran ças. Es se pro ces so elei to ral se rá
um gran de tes te pa ra nós. O ob je ti vo é che gar a 2021
com o par ti do mais for ta le ci do.”

Na UP, que dis pu ta uma elei ção pe la pri mei ra vez es te
ano, a ver ba mai or por can di da tos não foi uma es tra té- 
gia. “Não dis pu se mos do tem po de que gos ta ría mos pa- 
ra pre pa rar as can di da tu ras, já que de ci di mos co lo car
nas ru as ape nas cam pa nhas pro gra má ti cas, que re fli- 
tam o com pro mis so do par ti do com as lu tas po pu la res”,
dis se Thi a go San tos, te sou rei ro da si gla e can di da to a
pre fei to do Re ci fe.

São Luís, quinta-feira, 15 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em live de O Imparciail,  Yglésio Moyses, candidato à prefeitura de São Luís fala sobre a
sua intenção de ter um diálogo próximo com a população

ELEIÇÕES 2020

“O que mais importa
são as pessoas”

O
pri mei ro can di da to en tre- 
vis ta do  da sé rie de li ves 
com os can di da tos a pre fei- 
to de São Luís, pe la pá gi na 

do Fa ce bo ok do O Im par ci al foi o 
Yglésio Moyses, do PROS.

O can di da to a pre fei to ini ci ou a li ve 
se apre sen tan do e se guiu pon tu an do 
su as pro pos tas de go ver no pa ra a ca- 
pi tal ma ra nhen se.

Res sal tan do em sua fa la so bre a in- 
ten ção de ter um diá lo go pró xi mo 
com a po pu la ção, Yglésio fa lou so bre 
po lí ti cas pú bli cas vol ta das à par ce la 
mais po bre da ci da de, além de es tar 
aten to quan to aos gas tos mu ni ci pais.

So bre seu po si ci o na men to po lí ti co, 
ale ga pos suir uma po si ção mais cen- 
tral, mes mo que um pou co de es quer- 
da, mas es tan do aber to às ali an ças 
que pos sam con tri buir pa ra o de sen- 
vol vi men to da ci da de, in cluin do Go- 
ver no do Es ta do e Go ver no Fe de ral.

Rai mun do Bor ges, di re tor de re da- 
ção e co lu nis ta po lí ti co, Cé lio Sér gio, 
edi tor-che fe, se rão os en tre vis ta do res 
du ran te a sé rie de li ves. Dal va Re go, 
jor na lis ta e apre sen ta do ra, se rá a ân- 
co ra e tam bém en tre vis ta do ra.

Du ran te a re a li za ção da li ve, di ver- 
sos ques ti o na men tos fo ram fei tos ao 
can di da to à pre fei tu ra de São Luís, a 
pri mei ra per gun ta foi fei ta pe lo jor na- 
lis ta Rai mun do Bor ges. O en tre vis ta- 
dor ques ti o nou qual se ria o po si ci o- 
na men to do can di da to na re a li da de 
de cri se sa ni tá ria da Co vid-19 e cri se 
econô mi ca na ca pi tal.

“Não tem co mo a gen te pro je tar 
pa ra 2021 so lu ções mui to ca ras, a 
gen te tem que de fa to pro cu rar di- 
men si o nar os re cur sos den tro do que

YGLÉSIO FALOU SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AOS MAIS  POBRES DA CIDADE

a gen te tem de es tru tu ra da saú de, e 
tor no de R$ 900 mi lhões por ano pa ra 
apli car”, res pon deu o can di da to
Du ran te a li ve, Yglésio tam bém foi 
ques ti o na do so bre o que tan to o atrai 
pa ra po lí ti ca, o can di da to ini ci ou sua 
res pos ta re lem bran do de quan do foi 
elei to a de pu ta do no ano de 2018.

“Me ele gi de pu ta do nes se ano de 
2018 e te nho fei to um man da to que 
tem me apro xi ma do mui to, mais do 
que nú me ros de pes so as, opor tu ni da- 
de de con ver sar com pes so as de en- 
ten der pes so as. Te nho me Trans for- 
ma do em uma pes soa ca da vez me- 
lhor.”, con cluiu Yglésio
Ao fa lar so bre o que mo ti vou sua can- 
di da tu ra à pre fei tu ra de São Luís, 
Yglésio en fa ti zou seu in te res se e de di- 
ca ção em aju dar às pes so as.

“Ser pre fei to da ci da de é um fe cha- 
men to, de al gu ma for ma, de uma tra- 

je tó ria que tem ca da vez mais se de di- 
ca do às pes so as e is so pra mim é o 
mais im por tan te ho je.”, dis se o can di- 
da to
Quan do ques ti o na do so bre a con si de-
rá vel re du ção que foi re a li za da no or- 
ça men to da pre fei tu ra pa ra 2021, o 
can di da to expôs sua opi nião.

“Quem tem a co ra gem de en fren tar 
uma si tu a ção co mo es sa pre ci sa es tar 
pron to pro de sa fio.”, res pon deu
Yglesio Moyses (PROS)
Yglésio é mé di co, re cém-for ma do em 
Di rei to e de pu ta do es ta du al de pri- 
mei ro man da to, ca sa do e pai de três 
fi lhos. Foi di re tor do Hos pi tal Djal ma 
Mar ques, o So cor rão 1 e em su as pro-
pos tas co mo can di da to a pre fei to de 
São Luís, ele pos sui um Pla no de Go- 
ver no que en glo ba saú de pú bli ca, 
mo bi li da de ur ba na, as sis tên cia e edu- 
ca ção.

ELEIÇÕES 2020

Dr. Julinho segue candidato em São José de Ribamar

O TCE-MA GARANTIU QUE CANDIDATO A PREFEITO DR. JULINHO (PL) SEJA RETIRADO DA LISTA DE FICHAS SUJAS. 

On tem(14), o Tri bu nal de Con tas
do Es ta do do Ma ra nhão (TCE-MA)
con fir mou a de ci são do con se lhei ro
Washing ton Luiz de Oli vei ra, e ga ran- 
tiu que o can di da to a pre fei to Ju li nho
Ma tos, o Dr. Ju li nho (PL), de São Jo sé
de Ri ba mar, se ja re ti ra do da lis ta de fi- 
chas su jas.

Atra vés da ses são ple ná ria re a li za- 
da nes ta ma nhã, o Ple no  tor nou sem
efei to acór dão  do TCE-MA que ha via
con si de ra do ir re gu lar a pres ta ção de
con tas do can di da to, du ran te a sua
pas sa gem co mo di re tor da Ma ter ni- 
da de Be ne di to Lei te, em 2007.

O ar gu men to da de fe sa

do can di da to que

apon ta va pa ra nu li da de

pro ces su al de vi do o

cer ce a men to de de fe sa

foi aca ta do pe lo

con se lhei ro Washing ton

Oli vei ra. 

O des pa cho foi con fir ma do por
uni da de pe la Cor te.

“No pre sen te ca so, a pro ba bi li da de
do di rei to por meio de uma cog ni ção
su má ria se faz in con tro ver sa. Au sên- 
cia de ci ta ção vá li da é er ro pro ces su al
que ge ra cer ce a men to de de fe sa, que
con se quen te men te cau sa pre juí zo, e
des ta for ma, con fi gu ra nu li da de. Por- 
tan to, to dos os atos de cor ren tes des te
ato nu lo são con si de ra dos in vá li dos,
con for me dis põe o art. 239 da lei

13.105/2015, que é fon te sub si diá ria
des te Tri bu nal”, des ta cou Oli vei ra,
que com ple tou:

“Com ba se nos prin cí pi os e nor mas
le gais que re gem o pre sen te ca so, em
des ta que a pre sen ça do fu mus bo ni
iu ris e pe ri cu lum in mo ra, de acor do
os ar gu men tos tra zi dos à bai la pe lo
Re que ren te – Sr. Jú lio Ce sar de Sou za
Ma tos, de ter mi no, ex clu si va men te, a
sus pen são do efei to do acór dão PL-
TCE-MA 303/2010, ori gi na dos no pro-
ces so 2933/2008, com a re ti ra da de
seu no me da Lis ta de Ges to res com
Con tas Jul ga das Ir re gu la res, em re la- 
ção ao re fe ri do acór dão, por ser de di- 
rei to. En ca mi nha-se os au tos à SE SES
pa ra ado ção das pro vi dên ci as ca bí-
veis ao cum pri men to des ta de ci são,
bem co mo a sua pu bli ca ção, e, após
tan to, que os au tos se jam apen sa dos
ao pro ces so prin ci pal, ten do em vis ta
a co ne xão en tre as de man das”.
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Mão que sal va (1)

Mão que sal va (2)

Mão que sal va (3)

“Aca ba ram com os em pre gos, aí so be o
pre ço do ar roz, né?”

Có di go de trân si to (1)

Có di go de trân si to (2)

O vo to na es cu ri dão
Os no ve can di da tos a pre fei to de São Luís es tão com

seus pro gra mas de go ver no re che a dos de pro mes sas al- 
gu mas fac tí veis e ou tras que dei xam dú vi das so bre a
pos si bi li da de de se rem re a li za das. O or ça men to de São
Luís pa ra o pró xi mo ano so freu re du ção de R$ 200 mi- 
lhões em re la ção a 2020, mes mo as sim nem tu do se rá re- 
a li zá vel em ra zão da cri se fis cal do país, do Es ta do e dos
mu ni cí pi os. Além dis so, a mai o ria dos can di da tos não
con ta com ne nhu ma ex pe ri ên cia ad mi nis tra ti va em
ges tão pú bli ca. Sa bem tan to da ci da de que pre ten dem
go ver nar quan to qual quer tu ris ta que pe la pri mei ra vez
de sem bar ca na ca pi tal. No ge ral, tra ta-se de uma elei ção
cheia de pe cu li a ri da des. No país, são mais de 10 mil
con cor ren tes mi li o ná ri os e 243 que dis se ram não ter
nem R$ 1 em bens. Um de les é re pre sen tan te do PS TU,
Hertz Di as, que de cla rou não pos suir na da de va lor,
mes mo sen do pro fes sor es ta du al e mu ni ci pal. Na elei- 
ção pas sa da, quan do dis pu tou a vi ce-pre si dên cia da Re- 
pú bli ca, seu pa trimô nio era de R$ 100 mil, sig ni fi ca que
em po bre ceu em dois anos mais do que a mai o ria dos
tra ba lha do res bra si lei ros. Pe lo país afo ra há sin gu la ri da- 
des pa ra to dos os gos tos e des gos tos. São 1.430 can di da- 
tos que têm a pa la vra “bar” no no me que apa re ce rá na
ur na; 1.468 ado ta ram “far má cia”; e dois que acha ram
uma boa ideia ser ape li da do de “clo ro qui na”, o re mé dio
mais po lê mi co na cri se da pan de mia. São po lí ti cos que
se ex põem co mo can di da tos a não le var a sé ri os su as
pro pos tas, num mo men to his tó ri co em que a elei ção
ocor re em meio à pan de mia – úni ca na his tó ria do Bra sil
–, com a eco no mia aos fran ga lhos e os em pre gos sen do
su ga dos. Se gran de par te dos can di da tos a pre fei to não
sa be o de ta lha men to das con tas mu ni ci pais se ja no Ma- 
ra nhão ou em qual quer lu gar, o que di zer os can di da tos
a ve re a dor? Mui tos ten tam lu di bri ar o elei tor com no- 
mes que na da di zem so bre as ex pec ta ti vas por um país
di fe ren te saí do das ur nas. São Luís é uma me tró po le de
1,1 mi lhão de ha bi tan tes e car re ga a con di ção de ca pi tal
com a mai or de si gual da de so ci al do Bra sil. A ri que za e a
mi sé ria ex tre ma con vi vem la do a la do com enor me “na- 
tu ra li da de”, co mo se tal fenô me no fos se ape nas uma
ques tão de pon to de vis ta de se res hu ma nos igual men te
de si guais.

O con se lhei ro do Tri bu nal de Con tas do Es ta do,
Washing ton Oli vei ra co lo cou, o que pa re ce um pon to fi- 
nal so bre a ale ga da ine le gi bi li da de, co mo fi xa su ja, do
can di da to à pre fei tu ra de São Jo sé de Ri ba mar, Jú lio Ma- 
to (PL), o Dr. Ju li nho.

Oli vei ra jul gou pro ce den te o re cur so de Ju li nho, pe la
qual man dou re ti rar o no me do po lí ti co da lis ta de ges- 
to res fi xa su ja, por pres ta ção de con tas ir re gu la res quan- 
do di ri giu a Ma ter ni da de Be ne di to Lei te em 2007. O
con se lhei ro re vi sou o ato de 2010 do pró prio TCE.

A de ci são mo no crá ti ca de Washing ton me re ceu con- 
tes ta ção do MP de Con tas do pró prio TCE, que a con si- 
de rou ile gal, a “lim pe za” da fi cha do Dr. Ju li nho. O acór- 
dão so bre a con ta do can di da to é do ple ná rio do TCE-
MA. Em te se, de ve ria pas sar pe lo mes mo co le gi a do.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, ti ran do do go ver no a
cul pa pe lo pre ço do ar roz e cul pan do os go ver na do res
com a re co men da ção “fi que em ca sa”. “Já pen sou se o ho- 
mem do cam po ti ves se fi ca do em ca sa?”, in da gou.

 
Bai xa ria. O can di da to do BEM à pre fei tu ra de

São Luís, Ne to Evan ge lis ta re cor reu à Po lí cia
Fe de ral com de nún cia cri me con tra dis se mi- 
na ção de fa ke news, en vi a das por dis pa ros em

mas sa con tra a sua pes soa. São mon ta gens com ima- 
gens por no grá fi cas con tra o can di da to.

 
Apre sen ta do res da CNN Bra sil Ga bri e la Pri o li,

Le an dro Kar nal e Mo na li sa Per ro ne es tão in- 
fec ta dos com Co vid-19. To dos re ce be ram di- 
ag nós ti co po si ti vo pa ra o co ro na ví rus, con for- 

me di vul ga ção nas re des so ci ais.  

Can di da tos a ve re a dor pe lo PSL no Ma ra nhão
es tão na “pin daí ba”, mes mo sen do a le gen da
do na da se gun da mai or bo la da do Fun do de

Cam pa nha – R$ 199,4 mi lhões. Os can di da tos es- 
pe ra vam ao me nos R$ 9 mi lhões. Só che gou a “mer re ca”
de R$ 280 mil.

Foi pu bli ca da a Lei 14.071/20, que traz uma sé rie de
al te ra ções no Có di go de Trân si to Bra si lei ro (CTB). A le- 
gis la ção é fru to do PL 3267/2019, san ci o na do on tem,
com ve tos, pe lo pre si den te Jair Bol so na ro.

De au to ria do Po der Exe cu ti vo, o tex to foi re la ta do pe- 
lo de pu ta do  Jus ce li no Fi lho (DEM-MA), co or de na dor
da ban ca da ma ra nhen se, e te ve sua ver são fi nal apro va- 
da pe la Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 22 de se tem bro.

São Luís, quinta-feira, 15 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O valor da verdade
“O que dis tin gue a nos sa épo ca é o aban- 

do no da ideia de que é pos sí vel es cre ver a
his tó ria com ve ra ci da de.” A afir ma ção foi
pro fe ri da pe lo es cri tor Ge or ge Orwell em
1943, du ran te a Se gun da Guer ra Mun di al.
Ele lem bra va que ha via, até en tão, mes mo
en tre his to ri a do res com vi sões dis cor dan tes
em re la ção a um pro ces so his tó ri co, o que
cha ma va de “ba se co mum de con cor dân- 
cia”: “fa tos neu tros, os quais nem um nem
ou tro co lo ca ri am em dú vi da”.

A ba se con sen su al, aler ta va Orwell, po de- 
ria ser des truí da se o con fron to bé li co fos se
ven ci do pe lo to ta li ta ris mo da Ale ma nha de
Adolf Hi tler. “A te o ria na zis ta ne ga es pe ci fi- 
ca men te a exis tên cia de al go de no mi na do ‘a
ver da de’; não exis te, por exem plo, al go que
se cha ma ‘ci ên cia’: há ape nas a ‘ci ên cia ale- 
mã’, a ‘ci ên cia ju dai ca’….”, di zia o au tor do
li vro 1984, an tes de avi sar: “O ob je ti vo im plí- 
ci to des sa li nha de pen sa men to é um mun do
de pe sa de lo no qual o Lí der ou al gum gru po
do mi nan te con tro la não só o fu tu ro co mo
tam bém o pas sa do. Se o Lí der afir ma que tal
even to ‘nun ca acon te ceu’, en tão nun ca
acon te ceu. As sim co mo di zer que dois mais
dois são cin co. Es sa pers pec ti va me apa vo ra
bem mais do que qual quer bom ba”, ex pli ca- 
va o es cri tor. “Hi tler po de di zer que os ju deus
co me ça ram a guer ra e, se ele so bre vi ver, es sa
se rá a his tó ria ofi ci al”, te mia. “Até on de con- 
si go vis lum brar, é a di re ção na qual es ta mos

efe ti va men te nos mo ven do, em bo ra, é cla ro,
o pro ces so se ja re ver sí vel”, com ple men ta va
Orwell, em car ta a um ami go, em 1944, ci ta- 
da no li vro So bre a ver da de.

Fe liz men te Hi tler não ven ceu a guer ra e,
as sim, não con se guiu sub ju gar a his tó ria.
Mas as re fle xões de Ge or ge Orwell se mos- 
tram ex tre ma men te atu ais em tem pos de
dis se mi na ção de uma das mai o res pra gas do
sé cu lo 21: as fa ke news. As no tí ci as fal sas,
que tan to atra pa lham os pro fis si o nais de
saú de que es tão na li nha de fren te do com- 
ba te à pan de mia, tam bém são ca pa zes de
pro mo ver da nos con si de rá veis – e ir re ver sí- 
veis – à de mo cra cia, em es pe ci al du ran te as
elei ções.

Em sua pos se na pre si dên cia do Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral, em maio úl ti mo, o mi nis- 
tro Luís Ro ber to Bar ro so ex ter nou a pre o cu- 
pa ção com os efei tos da pro li fe ra ção de in- 
for ma ções fal sas pa ra o pro ces so de mo crá ti- 
co no Bra sil e no mun do. Em seu dis cur so,
ele re co nhe ceu o pro ta go nis mo que as re des
so ci ais al can ça ram no pro ces so elei to ral,
mas aler tou pa ra as ações de pes so as e gru- 
pos ra di cais in te res sa das em ob ter en ga ja- 
men to por meio de dis cur sos im preg na dos
de ódio, por ele clas si fi ca dos co mo “ter ro ris- 
tas vir tu ais”.

Bar ro so re co nhe ceu a atu a ção li mi ta da
da Jus ti ça Elei to ral no en fren ta men to des se
ti po de ação. E pe diu que a pró pria so ci e da- 

de as su mis se o seu pa pel de com ba ter a de- 
sin for ma ção com as su as ar mas: res pon sa-
bi li da de, em pa tia. “Não dá pa ra re pas sar a
no tí cia in ve rí di ca so bre o can di da to ri val e
de pois se in dig nar quan do fa zem o mes mo
com o can di da to da pró pria pre fe rên cia”,
lem brou o pre si den te do TSE.

Pa ra o en fren ta men to, va le lem brar, é
fun da men tal que a so ci e da de va lo ri ze o tra- 
ba lho jor na lís ti co exe cu ta do com ri gor e
ido nei da de, co mo fez Bar ro so em seu pro- 
nun ci a men to. “Mais que nun ca, nós pre ci-
sa re mos de im pren sa pro fis si o nal, que se
mo ve pe los prin cí pi os éti cos do jor na lis mo
res pon sá vel, ca paz de se pa rar fa to de opi- 
nião, e de fil trar a enor me quan ti da de de re- 
sí du os que cir cu la pe las re des so ci ais”, afir- 
mou o pre si den te da Cor te Elei to ral, ao en fa- 
ti zar tam bém a con tri bui ção das prin ci pais
pla ta for mas de in ter net que se as so ci a ram
ao TSE no com ba te à dis se mi na ção de de sin-
for ma ção. Por is so, ago ra que os es ta dos bra-
si lei ros vi vem, por meio das elei ções mu ni- 
ci pais, um no vo pe río do elei to ral, va le a pe-
na re do brar a aten ção e evi tar o com par ti- 
lha men to de no tí ci as fal sas. Até por que o
elei tor tem to do o di rei to de apoi ar o seu
can di da to. Mas não de ve ter o di rei to de cri ar
– e di vul gar – os seus pró pri os fa tos. É pre ci-
so de fen der, com in ten si da de e con vic ção, o
que Orwell cha ma va de “ba se co mum de
con cor dân cia”; ou se ja, a ver da de.

Meio ambiente e eleições municipais

No úl ti mo dia 21 de se tem bro foi di vul ga- 
da pes qui sa Ibo pe com per cen tu ais de in- 
ten ção de vo tos pa ra a pre fei tu ra de São Luís
nas elei ções de 2020. Co mo sa be mos, em 15
de no vem bro ha ve rá o pri mei ro tur no das
elei ções pa ra ocu pan tes aos car gos de pre- 
fei to e ve re a dor. Con si de ran do is to e com
ba se nos per cen tu ais de in ten ção de vo tos,
de ci di ve ri fi car os pla nos de go ver no dos
qua tro can di da tos que, na pes qui sa Ibo pe,
apa re ce ram com me lho res per cen tu ais. São
eles: Edu ar do Brai de (Po de mos), com 43%;
Du ar te Ju ni or (Re pu bli ca nos), com 14%; Ne- 
to Evan ge lis ta (DEM), com 10%; e Bi ra do
Pin da ré (PSB), com 5%.

A ve ri fi ca ção dos pla nos de go ver no não
al can ça rá to das as pro pos tas ela bo ra das pe- 
los can di da tos. Fiz um re cor te e mi nha lei tu- 
ra foi de li mi ta da pe lo te ma meio am bi en te.
Na pes qui sa, usei co mo mar ca do res os se- 
guin tes ter mos: meio am bi en te, am bi en tal,
pla no di re tor. Mi nha ideia é iden ti fi car o
mo do co mo a pau ta do meio am bi en te apa- 
re ce nos pla nos de go ver no des tes can di da- 
tos. De que for ma tra tam a agen da am bi en- 
tal? São apon ta das pro pos tas con cre tas pa ra
a me lho ria da qua li da de am bi en tal? Es tas
fo ram as per gun tas que me di a ram a mi nha
lei tu ra dos pla nos. Pa ra ter aces so aos do cu- 
men tos, con sul tei o si te rum bo ra ma ro- 
car.com.br, que agre ga to dos os pla nos de
go ver no.

Co me ce mos pe lo pla no de go ver no do
can di da to Edu ar do Brai de. No su má rio, o te- 
ma meio am bi en te es tá in di ca do por “Ci da- 
de sus ten tá vel”, mas tam bém es tá pre sen te
nos itens “Zo na ru ral” e “Pro te ção ani mal”.
Nes tes tó pi cos, iden ti fi quei pro je tos re la ci o- 
na dos a edu ca ção am bi en tal, ar bo ri za ção,
pro te ção a nas cen tes de água, pre o cu pa ção
com re ci cla gem e ala ga men tos, ha ven do
men ções tam bém a te mas co mo bi o di ver si- 
da de e fon tes re no vá veis de ener gia. No tó pi- 

co de di ca do à zo na ru ral, es tá in di ca do es ta- 
be le ci men to de zo ne a men to agro e co ló gi co
e econô mi co. De tu do, cha mou mi nha aten- 
ção a pro pos ta de ins ti tu ci o na li za ção de
uma es pé cie de sis te ma de pro te ção ani mal,
com cri a ção de uma agên cia, com con se lho
e fun do, além da cons tru ção de um hos pi tal
pú bli co ve te ri ná rio, pro vi dên ci as ur gen tes
na ca pi tal ma ra nhen se. No item de di ca do a
in fra es tru tu ra e ur ba nis mo, o can di da to
men ci o na a re vi são do pla no di re tor e da lei
de zo ne a men to de São Luís, anun ci an do co- 
mo pri o ri da des “o cres ci men to or de na do de
nos sa ci da de e a pre ser va ção dos nos sos
ecos sis te mas”. O te ma tal vez se ja um dos
mais ur gen tes e de ci si vos pa ra a ci da de.

Avan ce mos pa ra o pla no de go ver no do
can di da to Du ar te Ju ni or. Em su as di re tri zes
de go ver no, o can di da to op tou por um tó pi- 
co ex clu si vo pa ra o tra ta men to do te ma
meio am bi en te. Os três itens em que se di vi- 
de o tó pi co so bre meio am bi en te fa lam de
lo gís ti ca re ver sa, re sí du os só li dos, cons ci en- 
ti za ção so bre re ci cla gem e am pli a ção de
eco pon tos, o que pas sa por um pro je to de
edu ca ção am bi en tal. Por fim, men ci o na o
com ba te à po lui ção nas prai as, com fis ca li- 
za ção de pon tos de lan ça men to de es go to in
na tu ra, ati vi da de há dé ca das pro ta go ni za da
pe la so ci e da de de eco no mia mis ta de di ca da
ao sa ne a men to bá si co, te ma, aliás, a que
tam bém es tá re ser va do um item em seu pla- 
no de go ver no. O can di da to tam bém se ocu- 
pou na re le van te ques tão dos ani mais, tra ta- 
dos no item so bre saú de, o pri mei ro das “dez
ban dei ras”. Ele pro me te “um hos pi tal ve te ri- 
ná rio pú bli co, ga ran tin do aten di men to aco- 
lhe dor pa ra ani mais e po lí ti ca de con tro le de
zo o no ses”. Não iden ti fi quei men ção ao pla- 
no di re tor.

No pla no de go ver no do can di da to Ne to
Evan ge lis ta, são tra ça das “25 me tas pa ra São
Luís”. A men ção aos Ob je ti vos de De sen vol- 
vi men to Sus ten tá vel (ODS) da ONU cha mou
mi nha aten ção. A ideia do can di da to, se gun- 
do en ten di, é ali nhar aque las 25 me tas aos
ODS, fa zen do uma abor da gem tan to trans- 

ver sal quan to ge né ri ca da pau ta eco ló gi ca.
Até ago ra, foi o úni co pla no de go ver no que
ci ta a ne ces si da de de “po lí ti cas vol ta das à
mi ti ga ção do im pac to das mu dan ças cli má- 
ti cas so bre a ilha”. No do cu men to, iden ti fi- 
quei no “Ei xo ur ba no: a ci da de pa ra as pes- 
so as” a pre vi são de re vi são do pla no di re tor
mu ni ci pal e do zo ne a men to de São Luís.
Ape sar da men ção a ci da de in clu si va, sus- 
ten ta bi li da de am bi en tal e par ti ci pa ção po- 
pu lar, a ideia é que a re vi são do pla no di re tor
te nha co mo ob je ti vo nor te a dor o es tí mu lo a
no vos in ves ti men tos imo bi liá ri os, o que me
cau sou um frio no es pi nha ço.

Se guin do a po si ção dos can di da tos na
pes qui sa Ibo pe, che guei ao pla no de go ver- 
no de Bi ra do Pin da ré. O do cu men to es tá di-
vi di do em prin cí pi os, vi são de fu tu ro, di re tri-
zes ge rais e, de pois de ela bo rar um “di ag nós- 
ti co ge ral da ci da de”, o can di da to elen ca
qua ren ta com pro mis sos de go ver no, den tre
os quais se le ci o nei aque le in ti tu la do “ges tão
so ci o am bi en tal do ter ri tó rio”. Den tre as
prin ci pais ações re la ti vas ao meio am bi en te,
es tá edu ca ção am bi en tal, ar bo ri za ção, co le- 
ta se le ti va, com pos ta gem e re ci cla gem (com
par ti ci pa ção de ca ta do res e ca ta do ras), for- 
ta le ci men to dos eco pon tos e exi gên cia de
cum pri men to de lo gís ti ca re ver sa por par te
das em pre sas. O pla no tam bém fa la da im- 
por tan tís si ma ati vi da de fis ca li za tó ria a car- 
go dos mu ni cí pi os, es pe ci al men te no que
tan ge ao li cen ci a men to e ao mo ni to ra men to
da qua li da de am bi en tal. Aqui tam bém lo ca- 
li zei po lí ti cas es pe cí fi cas pa ra saú de e bem-
es tar ani mal. A atu a li za ção do pla no di re tor
é um dos com pro mis sos do can di da to com a
co mu ni da de de São Luís.

Es te es pa ço é pe que no pa ra o po ten ci al
ana lí ti co que os pla nos de go ver no pos su- 
em. Mi nha ten ta ti va foi de ao me nos in di car
os pos sí veis ru mos que a po lí ti ca mu ni ci pal
de meio am bi en te ten de a se guir, de acor do
com o can di da to que ocu par a pre fei tu ra nos
pró xi mos qua tro anos. Fa ça mos es co lhas in- 
for ma das. É dis so que de pen de a vi da em
São Luís nos qua tro anos que vi rão.

AU RE LI A NO NE TO*
· Mem da AML e AIL ma no el.au ri ne to@gmail.com

Um ge ne ral no STF

Não se tra ta da per so na gem do es cri tor co lom bi a no Ga bri el
Gar cía Már quez, cons truí do no seu ad mi rá vel ro man ce O Ge ne ral
em seu La bi rin to, no qual o prê mio No bel de li te ra tu ra fic ci o na
so bre as an gús ti as dos úl ti mos di as de vi da de Jo sé An to nio de la
San tí si ma Tri ni dad Si món Bo lí var y Pa la ci os, his to ri ca men te co- 
nhe ci do co mo Si món Bo lí var, El Li ber ta dor. Aqui já não se es pe- 
cu la no mun do da fic ção li te rá ria, em bo ra, num equí vo co, se caia
nes sa bur les ca ten ta ção. Até por que o ge ne ral não es tá vi ven do o
tor men to do seu la bi rin to pes so al, mas nu ma pers pec ti va, quem
sa be viá vel, e bem viá vel, de ser, em fa ce do seu sa ber es tra té gi co e
lo gís ti co, ele va do a Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Im põe-me a éti ca da res pon sa bi li da de de es cla re cer aos me- 
nos in for ma dos (e há mui tos!) que es sa ideia es pe cu la ti va não se
ori gi nou da mi nha con su mi da mas sa ce fá li ca. Tu do de cor reu dos
no tó ri os acon te ci men tos atu ais, his to ri ca men te con tem po râ ne- 
os. Ve ja mos: te mos um ge ne ral, que cum pre or dens e não cria
pro ble mas de qual quer na tu re za, co mo Mi nis tro da Saú de. E, por
tu do is so, a pan de mia tem agra de ci do por con ti nu ar a sua ca mi- 
nha da des tru ti va. Ape nas ten do que lu tar con tra o bom com ba te
dos go ver na do res. No Mi nis té rio da Edu ca ção, es tá alo ja do um
pas tor de uma des sas sei tas pro tes tan tes. Na da con tra. Po de ria
ser um ba ba lo ri xá e tu do es ta ria no seu lu gar, gra ças a Deus, co mo
exal ta o can ci o nei ro po pu lar. Há, di zem, sem con tes ta ção, que
mais de três mil pos tos são ocu pa dos, na fa mo sa Es pla na da, por
ge ne rais, co ro néis, ca pi tães e etc. Ah!, ia es que cen do, ain da se tem
a ci ta dís si ma Da ma res num dos mi nis té ri os que tra ta de ques tões
re fe ren tes a di rei tos hu ma nos. É uma des sas evan gé li cas PhD em- 
per de ni das. Pen sei que o pa dre Rob son, re cen te men te ino cen ta- 
do de gra ves acu sa ções, ti ves se uma ve zi nha no rol des sas dig ni fi- 
can tes ati vi da des pú bli cas. Mas… A pre ga ção de le é em ou tros la- 
bi rin tos. Ain da não acu mu lou quan ti da de su fi ci en te de vo to de
ca bres to.

Ou tros mo ti vos, e são mui tos, que me le va ram a es ta es pe cu la- 
ção, se ori gi na ram de al guns fa tos que mar ca ram a in di ca ção do
subs ti tu to do Mi nis tro Cel so de Mel lo, que cul mi nou na es co lha
do De sem bar ga dor Kás sio Nu nes, em bo ra ine xis ten te a va ga
(quan do es cre vo es tas li nhas), pois a apo sen ta do ria ain da es tá a
se con cre ti zar. Pois bem: pri mei ra men te, o can di da to era o Mo ro,
que pres ta ra um “ex ce len te” (en tre as pas) ser vi ço à di rei ta con ser- 
va do ra, com efei tos elei to rais de vas ta do res. Mo ro, que mis tu rou
exer cí cio de ju ris di ção com ati vi da de po lí ti ca, caiu feio do ca va lo.
De ído lo da ple be ig na ra pas sou à con di ção de Ju das. Já es tá a ca- 
mi nho dos Es ta dos Uni dos, pa ra ser vir a Trump, es sa fi gu ra gro- 
tes ca que mais pa re ce pa lha ço do an ti go cir co Gar cia, só que sem
ne nhu ma gra ça. De pois, o pre fe ri do era Aras, pro cu ra dor ge ral es- 
co lhi do sem aten der a lis ta de mo crá ti ca do MPF. Fi cou no ta ti bi- 
ta te. Aí foi can ce la do pe los in te res ses do sis te ma. Ape sar de tu do,
sob os pro tes tos do fa mi ge ra do Ma la faia, res ta in di car um evan- 
gé li co da que les to tal men te e inar re da vel men te evan gé li cos. Po de
ser, na da con tra.

Mas, len do a co lu na de Moi sés Men des, pu bli ca da no si te
brasil247, do dia 6, a con clu são que che go é que, pa ra evi tar qual- 
quer inó cua dis cus são, a pró xi ma in di ca ção de ve con sa grar a fi- 
gu ra de um ge ne ral. Ora, pois, já te mos ge ne ral vi ce-pre si den te,
ge ne ral mi nis tro, por que não ter um ge ne ral no Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral? No re gi me di ta to ri al de 64, não se che gou a tan to, até
por que os pre si den tes não ti nham fi lhos en vol vi dos em ra cha di- 
nha, ou mu lhe res que re ce bi am em sua con ta de pó si to de va lo res
inex pli cá veis de al gum ou qual quer Quei roz. É cer to que mi li ta res
ocu pa ram pos tos re le van tes, co mo Pas sa ri nho, Golbery, An dre az- 
za e tan tos e tan tos ou tros. Mas, jus ti fi ca-se, era a di ta du ra. Um
sar gen to, de pen den do da lo ca li da de, po de ria va ler um co ro nel. E
vai por aí afo ra.

Bem. Va mos ao exa me da le ga li da de cons ti tu ci o nal. Já an dam
di zen do por aí e es tá na Cons ti tui ção Fe de ral, con for me aler ta o
ci ta do co lu nis ta, que, pa ra ser mi nis tro do Su pre mo, não pre ci sa
ser ad vo ga do, juiz ou pro mo tor. Não pre ci sa nem ter di plo ma su- 
pe ri or. A úni ca exi gên cia é pro var ter no tó rio sa ber ju rí di co. Es se
re qui si to cons ta no art. 101, ca put, da Cons ti tui ção da Re pú bli ca
bra si lei ra. A no me a ção do in di ca do é pro ce di da por um ato com- 
ple xo. O pre si den te da Re pú bli ca faz a es co lha e Se na do, por mai- 
o ria, apro va, e, em se gui da, é fei ta a no me a ção. Des se mo do, fá cil
de du zir-se que a es co lha e no me a ção são bem sin ge las, uma vez
que o nos so (ou de les) Se na do sem pre cum pre as or dens de les e
não nos sa, em bo ra elei tos os se na do res por nós.

Se o ge ne ral de mons trar no tó rio sa ber ju rí di co, a ques tão es tá
re sol vi da e o te re mos na Cor te Su pre ma de ci din do so bre os nos- 
sos des ti nos cons ti tu ci o nais, ain da com di rei to à re ve rên cia a
ban dei ro e, an tes das ses sões de jul ga men to, can tar-se o hi no na- 
ci o nal. Aguar de mos a fu tu ra apo sen ta do ria do Mi nis tro Mar co
Au ré lio.

São Luís, quinta-feira, 15 de outubro de 2020
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Dis tân cia, ven ti la ção e tem po

• Ris co bai xo – Ten te man ter ao me nos dois me tros de
dis tân cia de ou tras pes so as e usar más ca ra. “Não é por -
que vo cê es tá a dois me tros que po de ti rar a más ca ra e
não é por que es tá de más ca ra que po de che gar mais
per to. Mas, se ti ver que se apro xi mar ra pi da men te de al -
guém, não pre ci sa en trar em pâ ni co, não é o fim do
mun do”, diz.
• Ris co mé dio – Se ja mais rí gi do com a re gra dos dois
me tros de dis tân cia. Se pos sí vel, fi que um pou co mais
dis tan te, a de pen der dos ou tros fa to res na si tu a ção.
• Ris co al to – Dois me tros de ve ser a dis tân cia mí ni ma a
ser man ti da de al guém, mas o ide al é fi car ain da mais
afas ta do do que is so, e usan do uma más ca ra de qua li da -
de.

Tabela

Risco de contágio
em reuniões sociais

S
e rá que vai ser pos sí vel reu nir a fa mí lia — ou ao
me nos par te de la — nas fes tas de fim de ano?
Quan do exa ta men te é se gu ro par ti ci par de um
even to em meio à pan de mia de co vid-19? Com

os nú me ros de ca sos e mor tes ain da cres cen do em to do
o mun do e a di fi cul da de de man ter a po pu la ção em iso- 
la men to so ci al, um no vo es tu do ten ta aju dar as pes so as
ava li ar o ris co de ca da si tu a ção.

Pes qui sa do res da Uni ver si da de de Ox ford, no Rei no
Uni do, e do Ins ti tu to de Tec no lo gia de Mas sa chu setts
(MIT, na si gla em in glês), nos Es ta dos Uni dos, cri a ram
uma ta be la que con si de ra fa to res co mo o uso de más ca- 
ras, o tem po de con ta to com ou tras pes so as, a ven ti la- 
ção do lo cal, a quan ti da de de pes so as e até o que elas es- 
tão fa zen do — fa lar, can tar, gri tar ou per ma ne cer em si- 
lên cio. O ar ti go ori gi nal foi pu bli ca do no pe rió di co de
saú de The BMJ.

“O ris co de in fec ção é de ter mi na do

por mui tos fa to res, e to dos eles

es tão co nec ta dos”, dis se à BBC

News Bra sil Lydia Bou roui ba,

di re to ra do La bo ra tó rio de

di nâ mi ca de flui dos na trans mis são

de do en ças do MIT e uma das

au to ras do es tu do.

“Ain da não há ne nhum es tu do que de ter mi ne o ris co
ab so lu to de ca da ati vi da de, mas, com es sa ta be la, que- 
re mos que as pes so as sai bam ava li ar o ris co re la ti vo de
ca da si tu a ção. As sim elas po dem se adap tar.”

Por exem plo, se o even to ao qual vo cê foi con vi da do é
um ka ra o kê, em uma sa la fe cha da on de as pes so as es ta- 
rão gri tan do e can tan do, o me lhor a fa zer é cer ti fi car-se
de que pou cas pes so as es ta rão pre sen tes, e fi car o mí ni- 
mo de tem po pos sí vel. Sem es que cer de usar a más ca ra.

Ou sim ples men te su ge rir uma reu nião com os mes- 
mos ami gos em um lo cal aber to, on de se ja pos sí vel
man ter uma dis tân cia mai or e sem mú si ca al ta — pa ra
que não se ja ne ces sá rio gri tar.

“Is so é im por tan te por que, se vo cê dá às pes so as uma
só re gra ri go ro sa, o que aca ba acon te cen do na mai o ria
das ve zes é que al gu mas não apli cam a re gra, ou apli cam
só du ran te al gum tem po. É di fí cil pe dir à po pu la ção que
fi que em aler ta má xi mo por me ses”, opi na a pes qui sa- 
do ra.

No ar ti go, os pes qui sa do res ar gu men tam que o dis- 
tan ci a men to en tre um e dois me tros en tre pes so as co- 
mo for ma de pre ve nir a in fec ção pe lo Sars-Cov-2 é uma
ori en ta ção sim plis ta, por que se se ba seia em es tu dos do
sé cu lo 19 so bre co mo ví rus e bac té ri as se pro pa ga ri am
no ar a par tir da fa la, da tos se e dos es pir ros.

Mas is so não quer di zer que es sa re gra, usa da na mai- 
o ria dos es pa ços pú bli cos e pri va dos atu al men te, de va
ser ig no ra da. É jus ta men te o con trá rio.

Pes qui sas mais re cen tes mos tram que ví rus po dem se
es pa lhar em go tí cu las no ar por até seis a oi to me tros a
de pen der da si tu a ção. Por is so, dois me tros de ve, em al- 
guns ca sos, ser a dis tân cia mí ni ma, não a má xi ma, a se
man ter de al guém.

“A re gra dos dois me tros não con si de ra va o qua dro to- 
tal da exa la ção de par tí cu las sus pen sas no ar e de co mo
elas se mo vem. Ho je sa be mos que não é só por que vo cê
man tém es ses dois me tros de dis tân cia que es tá se gu- 
ro”, diz Bou roui ba.

Aí en tram os ou tros fa to res con si de ra dos na ta be la,
co mo o tem po que du ra o even to — ou o tem po que vo- 
cê per ma ne ce ne le, em con ta to com ou tras pes so as.

Mas o que exa ta men te se ria um tem po cur to ou lon- 
go? De acor do com a pes qui sa do ra, ain da é di fí cil res- 
pon der.

“Al guns ór gãos de saú de têm con si de ra do que de 10 a
15 mi nu tos é um tem po cur to e, aci ma dis so, um tem po
lon go. Mas não há jus ti fi ca ti va ci en tí fi ca pa ra em ba sar
es ses nú me ros. Por is so, de ci di mos não in cluí-los na ta- 
be la”, ex pli ca.

“O que sa be mos até ago ra é que, em um ca so de es tu- 
do, on de hou ve in fec ção em um res tau ran te mal ven ti la- 
do, as pes so as in fec ta das, que es ta vam sem más ca ras,
per ma ne ce ram lá ao mes mo tem po por cer ca de 45 mi- 
nu tos. Mas pre ci sa mos de mais evi dên ci as pa ra dar pe so
a es se nú me ro.”

Da mes ma for ma, de fi nir se um even to tem ocu pa ção
al ta ou bai xa não de pen de ape nas de quan tas pes so as
há no lo cal, se gun do Bou roui ba.

Tam bém é im por tan te sa ber se elas têm ar fres co su fi- 
ci en te pa ra res pi rar e es tão fo ra das zo nas de res pi ra ção
uma da ou tra — ou se ja, es tão a mais de 25 cen tí me tros
de dis tân cia da bo ca e do na riz de al guém que es tá res pi- 
ran do nor mal men te.

“Ca da pes soa de ve ter ao me nos 10 a 15 li tros de ar
fres co por se gun do. Nós não te mos co mo cal cu lar is so
no dia a dia, mas é uma me di da im por tan te pa ra os res- 
pon sá veis pe los es pa ços de even tos, res tau ran tes, es cri- 
tó ri os, etc. Eles pre ci sam sa ber se seus es pa ços pre ci sa- 
rão ser am pli a dos ou re for ma dos”, aler ta.

O mais im por tan te, se gun do a pes qui sa do ra, é ga ran- 
tir a cir cu la ção de ar lim po, de pre fe rên cia que ve nha de
fo ra: “Não é su fi ci en te ape nas mo ver o ar, co mo um ven- 

É

ti la dor ou um ar-con di ci o na do fa zem. É pre ci so tro cá-
lo, pa ra di luir as par tí cu las que nós exa la mos no ar no- 
vo”.

Por es sa ra zão é pre fe rí vel es tar em es pa ços aber tos
ou com ja ne las que per mi tam a cir cu la ção do ar. E, mes- 
mo as sim, ain da é pre ci so pres tar aten ção em co mo ele
cir cu la.

“Se vo cê abre uma ja ne la em um res tau ran te, por
exem plo, mas há uma me sa com cli en tes ali, o ar no vo
es ta rá sem pre pas san do por aque las pes so as e le van do
pos sí veis pa tó ge nos a ou tras. Vo cê tem que usar a ven ti- 
la ção na tu ral ten do cons ci ên cia do flu xo do ar”, afir ma a
pes qui sa do ra do MIT.

Co mo se com por tar em ca da si tu a ção?
Con si de rar tan tos fa to res pa ra fa zer qual quer ati vi da- 

de, mes mo com a aju da de uma ta be la, é com ple xo, mas
tem se mos tra do ne ces sá rio.

De acor do com os da dos mais re cen tes da Pes qui sa
Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os (PNAD Co vid-19),
do IB GE, o nú me ro de pes so as ri go ro sa men te iso la das
por cau sa da pan de mia no Bra sil caiu em cer ca de 2 mi- 
lhões en tre a pri mei ra e a se gun da se ma nas de se tem- 
bro.

Já os que afir ma ram ter re du zi do o con ta to, mas con- 
ti nu a ram sain do ou re ce ben do vi si tas au men tou em 2,5
mi lhões. Atu al men te, 83,2 mi lhões de bra si lei ros têm
um com por ta men to fle xí vel quan to ao dis tan ci a men to
so ci al.

O Bra sil tem mais de 147 mil mor tes e qua se 5 mi lhões
de ca sos re gis tra dos de co vid-19. De acor do com a Fun- 
da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), os ca sos ti ve ram ten dên- 
cia de es ta bi li da de em pa ta ma res al tos du ran te o mês de
se tem bro na mé dia mó vel de se te di as — fo ram re gis tra- 
das mais de 26,4 mil no vas in fec ções por dia.

Se gun do Lydia Bou roui ba, é pre ci so ter al guns cui da- 
dos bá si cos em ca da si tu a ção da ta be la:

“Sa be mos que é com pli ca do, mas ten ta mos or ga ni zar
is so de uma for ma que pos sa ser com pre en di da por to- 
dos, des de a fa mí lia que quer or ga ni zar um chur ras co
até o ge ren te de um es cri tó rio. Por que to dos va mos ter
que ad mi nis trar es sas si tu a ções”, afir ma a pes qui sa do- 
ra.

São Luís, quinta-feira, 15 de outubro de 2020
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Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

COMUNICADO DE RECURSO

A Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado, comunica que empresa(s) 
participante(s) da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020-DPE, interpôs recurso 
administrativo, na forma do artigo 109º, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, fi cando, 
desde já, todos os participantes da Tomada de Preços em epígrafe NOTIFICADOS, 
para, se assim o desejarem, apresentar CONTRARRAZÕES, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar do dia 15/10/2020. Para consulta ou aquisição de cópias, o(s) 
recurso(s) administrativo(s) se encontra(m) à disposição dos licitantes e os autos 
do processo estão com vistas franqueada aos interessados nesta Comissão. Em: 
14/10/2020.CPL/DPE-MA.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020. A Prefeitura Municipal de Palmeirândia/ 
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo menor preço 
unitário, sob o regime de fornecimento, objetivando: Formação de registro de preços para futura e 
eventual aquisição de material de expediente e limpeza, para atender as necessidades das diversas 
secretarias municipais de Palmeirândia - MA. ABERTURA: 28 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. 13 de outubro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca/ Pregoeiro.

Av. dos Holandeses, 2020, Calhau
Cep: 65071-380, São Luis/MA
PABX: (98) 4009.2020
QUALIDADE ACIMA DE TUDO
www.franere.com.br 

São Luís (MA), 15 de outubro de 2020.
Ao Promitente Adquirente/Comprador,
Nome: Haroldo Elísio Kwamme de Castro e Mara Rúbia Machado de Abreu
Ref.: Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda – Unidade 1007, 
Torre Fênix,
Condomínio Grand Park – Parque dos Pássaros

Prezado (a) Adquirente/Comprad]or (a),

GRAND PARK – PARQUE DOS PÁSSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS,pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Avenida dos 
Holandeses, n° 2020, Calhau,CEP: 65.071-380 São Luís/MA, inscrita no CGC/MF 
nº 09.218.724/0001-80, através de seurepresentante legal abaixo assinado, 
vem COMUNICAR Vossa Senhoria acerca da necessidade de seu COMPARE-
CIMENTO em nossa sede, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do 
recebimento da presente missiva, para efetivar a regularização das previsões 
do referenciado Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e 
Outras Avenças, nos termos impostos pela sentença prolatada no Processo de 
n° 17278-41.2012.8.10.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de São 
Luís/MA, sob pena de distrato.

Na hipótese de Vossa Senhoria já ter regularizado a situação financeira do seu 
imóvel,ao tempo do recebimento do presente comunicado, solicitamos seu 
contato em nossa central de atendimento através do telefone (98) 4009-2032 
ou através do e-mail atendimento@franereparceria.com.br, bem ainda no 
nosso endereço acima indicado, para que possamos proceder à regularização 
em nossos sistemas.

Ao final, seguimos aguardando posicionamento de Vossa Senhoria, colocan-
do-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento, desde já agradece-
mos sua compreensão e, nesta oportunidade, apresentamos nossos votos de 
distinta consideração.
GRAND PARK – PARQUE DOS PÁSSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-

RIOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2020.

A Prefeitura Municipal de Riachão – MA, através da Comissão Permanente de Licitação, na forma da 
Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se as alterações da Lei Federal 
13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020, e subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas 
alterações, comunica que no dia 28 de outubro de 2020 às 08:30 horas, fará licitação objetivando o 
Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de proteção individual para os profissio-
nais das Unidades Públicas de atendimento do SUAS no município de Riachão/MA, de 
interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social; na modalidade Pregão Presencial do 
tipo menor preço por item. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais) feito exclusivamente através do pagamento do Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM. E outras informações pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base 
Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão (MA), 08 de outubro de 2020. Raimundo Madeira 
Neto – Pregoeiro.

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

AVISO DE ADIAMENTO 
A Prefeitura Municipal de Viana-MA, torna público que em virtude do Decreto 
Estadual que transfere o ponto facultativo de 28 de outubro, Dia do Servidor 
Público, para o dia 30 de outubro de 2020, e o próximo dia útil subsequente, 
dia 02 de novembro de 2020, ser o dia de finados, feriado nacional, RESOLVE 
adiar a seguinte licitação: Tomada de Preços nr 09/2020, marcada anterior-
mente para o dia 30/10/2020, às 9hs, fica adiada para o dia 03/11/2020 às 9hs, 
nos termos da Lei nº 8666/93. Arlene Pereira Barros. Secretária de Administra-
ção e Planejamento. Viana (MA), 14 de outubro de 2020.

OBJETO: Constitui o objeto deste Contratação de Empresa Especializada na PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLÓGICA EM BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO, 
HISTOLOGIA, CITOLOGIA, IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS E EXAMES COM TÉCNICAS 
DE BIOLOGIA MOLECULAR, para atender às necessidades do HOSPITAL DO CÂNCER DO 
MARANHÃO DR. TARQUÍNIO LOPES FILHO, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.

DATA DA ABERTURA: 09/11/2020 às 9h, horário de Brasília-DF.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@ 
emserh.ma.gov.br.br, ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 09 de outubro de 2020

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 162/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 286.298/2020 – EMSERH

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

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 - 2020
O Município de Raposa através do Fundo Municipal de Saúde, conforme Lei Federal nº 8.666/96 de 21 de 
julho de 1.993 e suas alterações, da Lei Complementar nº 123/06, da Lei Federal nº 8.080/90 e 8.142/90, 
Portaria 1.606 GM/MS DE 11/09/2001, Portaria 2.567 GM/MS DE 25/11/2016, Resolução nº 32/2018 do 
CISNORDESTE/SC, e demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO que a partir do dia 19 de outubro de 
2020, no horário de 08h00min as 12h00min, na sua sede localizada a Avenida dos Pescadores, s/n, Caúra, 
na cidade de Raposa - MA, estarão abertas as inscrições para o Chamamento Público para credencia-
mento de prestadores de serviços médicos e de apoio diagnóstico – pessoa física e jurídica, em caráter 
complementares ao Sistema Único de Saúde, conforme determina a Lei Federal nº 8080/90, em 
Unidades Públicas Próprias ou Privadas, nos termos e condições constantes no presente Edital na forma 
do disposto no artigo 25 caput da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com os valores estabelecidos pela 
Tabela de Procedimentos CISNORDESTE-SC/2020, aprovado pela Resolução nº 49/2020  que aprova a 
Tabela de Valores para o Fundo Municipal de Saúde do município de Raposa. Esclarecimentos relativo ao 
presente chamamento público e as condições para atendimento das obrigações necessárias ao 
cumprimento de seu objeto, somente prestados quando solicitados por escrito, encaminhados à 
Coordenação de Compras, Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Avenida dos 
Pescadores - s/n - Caúra - Raposa/MA. Raposa - MA, 13 de outubro de 2020. Tatiana Lisboa Santana. 
Secretária Municipal de Saúde.

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020. 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 021/2020, com sessão iniciada no dia 27 de agosto de 2020, 
por estar de acordo com a legislação em vigor. Homologar ao seguinte proponente: ALVORADA 
CONSTRUIR LTDA, pelo valor de R$ 461.804,65 (Quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e 
quatro reais e sessenta e cinco 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, 
08 de setembro de 2020. Lucimar da Silva Sousa - Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento.

 

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

TERMO ADJUDICATÓRIO – TOMADA DE PREÇOS nº 021/2020. A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu-MA, através do Presidente da Comissão Permanente de licitação, nomeado pela 
Portaria nº 025/2020 de 06/02/2020, após analisar a Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS n° 021/2020, objetivando a Contratação de pessoa jurídica especializada para a 
construção de um campo de futebol no bairro Sagrima no município de Buriticupu/MA, 
conforme anexo I do Edital da mesma, e o Parecer técnico emitido pelo Departamento de 
engenharia do município, 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 ALVORADA CONSTRUIR LTDA, por 
ter cotado o Menor Preço Global, segundo critérios de julgamento pré-estabelecidos no ato 
convocatório. Buriticupu - MA, 02 de setembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira - 
Presidente / CPL.

 

Executadas pelo prefeito Edivaldo, obras da ciclovia e 
praças na Cidade Operária entram na fase final

Nesta semana os operários estão trabalhando na concretagem dos passeios e, paralelamente, assentando os bloquetes
de concreto na área que recebe 10 praças e 1 km de ciclovia; trabalho integra o programa São Luís em obras, da Prefeitura

A 
construção de 10 praças, que integram o plano 
de urbanização do trecho de aproximadamen-
te 1 km que compreende a ciclovia da Unida-
de 205, do bairro Cidade Operária, aproxima-

se da fase final. A ação integra o programa São Luís em 
Obras, executado pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior, 
que mantém centenas de intervenções urbanísticas em 
toda a cidade. Nesta semana, estão sendo concretados 
os passeios e, paralelamente, estão sendo assentados os 
bloquetes de concreto da ciclovia da Unidade 205. O pró-
ximo passo é o serviço de jardinagem, uma das últimas 
etapas do serviço.

“A exemplo de outros bairros, há uma grande frente de 
trabalho na Cidade Operária, implantada em nossa ges-
tão, que vai elevar a qualidade de vida dos moradores do 
bairro. São praças que estamos construindo ao longo da 
ciclovia, que está sendo transformada num espaço de la-
zer muito bonito, para que as famílias possam fortalecer 
o bom convívio da vizinhança, com aparelhos de ginás-
tica ao ar livre, áreas de lazer, caminhada e playground 
para crianças”, ressaltou o prefeito Edivaldo acrescentan-
do que no bairro, a Prefeitura trabalha ainda na execução 
de obras de drenagem profunda e pavimentação de vias.

OBRAS

A ciclovia será totalmente pavimentada com blocos de 
concreto intertravados, a exemplo do serviço que foi re-
alizado no entorno das praças Deodoro e Panteon e ou-
tras reformadas recentemente pela Prefeitura. Sarjetas 

e meio-fio, novas instalações elétricas e de iluminação 
pública completam a infraestrutura, que ainda receberá 
mobiliário novo como lixeiras e bancos, além de serviço 
de jardinagem.

O conjunto de praças terá calçadão para praticantes de 
caminhada e, em alguns pontos, aparelhos de ginástica 
para exercícios mais intensos e movimentos alternados; 
alguns exclusivos para os idosos. Todas as praças segui-
rão as normas universais de acessibilidade, com implan-
tação de piso tátil e rampas de acesso, tanto nas laterais 
externas quanto internas. Para as crianças, está prevista 
a construção de playgrounds.

Lembrando que, na Cidade Operária, a Prefeitura está 
implantando, ainda, pavimentação e drenagem profun-
da. “A ciclovia da Cidade Operária é um espaço de quase 
1 km de extensão, que será completada com 11 praças ao 
longo da via, sendo que duas dessas praças terão quadras 
poliesportivas e o restante das praças terão academia ao 
ar livre e áreas de lazer para a criançada, de maneira que 
a urbanização de todo o bairro no entorno da ciclovia 
visa dar uma melhor qualidade de vida para os morado-
res da área”, destacou o presidente do Instituto Municipal 
da Paisagem Urbana (Impur), Fábio Henrique Carvalho.

“Está ficando muito bom. Ver todas essas praças cons-
truídas e, finalmente, a ciclovia pavimentada, era uma es-
perança de todos nós que moramos nesta área”, comen-
tou Maria Dolores Vieira, que mora há cerca de 28 anos 
no local. Em frente à sua casa, a praça ainda não está 
100% pronta, mas está próximo de ser gramada, por esta 
razão, ela se adiantou plantando uma muda de acácia, já 

demonstrando que está disposta a cuidar do local. “Ou-
tro vizinho, próximo, também já plantou uma muda de 
árvore, em frente à sua casa. Por isso eu resolvi fazer o 
mesmo”, completou Dolores.

MAIS PRAÇAS

Vale lembrar que, recentemente, a Prefeitura inaugu-
rou 14 praças no Conjunto Vinhais, oferecendo à comu-
nidade estruturas modernas para lazer e entretenimento, 
com novos bancos, lixeiras e projeto de paisagismo. Al-
gumas praças ganharam aparelhos de ginástica e play-
ground. Todos os logradouros têm piso tátil e rampa de 
acessibilidade, garantindo mais qualidade de vida para 
as famílias.

No Conjunto Rio Anil, a Prefeitura entregou, no mês 
de julho, oito praças com três academias de ginástica, 
dois playgrounds, bancos e lixeiras, paisagismo com jar-
dinagem, além de coreto com mesa de jogos, paradas de 
ônibus e área para caminhada. As praças foram cons-
truídas em locais que estavam em desuso e que, antes, 
eram tidos como pontos de descarte irregular de lixo. 
Também foram entregues 18 praças no bairro Cohab.

O prefeito Edivaldo entregou, também recentemen-
te, a Praça da Bíblia, no Centro, que foi totalmente re-
construída pela Prefeitura, beneficiando também todo 
o entorno, com serviços de pavimentação, paisagismo, 
iluminação, drenagem, passeios de pedestres e canteiro 
central, incluindo acessibilidade universal.
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Neste 15 de outubro, falamos da adaptação do professor no cenário de aulas online e
salas virtuais, realidade que veio com a pandemia do novo coronavírus

De sa fio

DIA DO PROFESSOR

Ensino que ultrapassa
a sala de aula
PATRÍCIA CUNHA

O
15 de ou tu bro mar ca o Dia 
do Pro fes sor. Na Gran de 
Ilha o fe ri a do foi an te ci pa do 
pa ra a úl ti ma ter ça-fei ra, dia 

13, mas O Im par ci al ren de ho je a ho- 
me na gem a es ses pro fis si o nais de 
uma vi da to da, que for mam o ci da dão 
não só in te lec tu al men te, mas so ci al- 
men te.

Nes te ano de pan de mia, em que a 
vi da de to da uma po pu la ção foi mo di- 
fi ca da, tam bém mu dou a vi da do pro- 
fes sor, que guar da das as de vi das pro- 
por ções, te ve que se adap tar a uma 
no va for ma de en si no: a vir tu al.

Há cer ca se te me ses, des de que co- 
me çou o iso la men to so ci al no Bra sil, 
de vi do à pan de mia cau sa da pe lo no- 
vo co ro na ví rus, mui tos pro fes so res 
es tão afas ta dos das es co las, mas não 
de sua fun ção, pois eles con ti nu am 
con tri buin do com a apren di za gem e o 
de sen vol vi men to de seus alu nos ain- 
da que à dis tân cia.

O ce ná rio no vo pa ra to da a co mu- 
ni da de es co lar, exi giu es tu do, apren- 
di za do, de di ca ção, cri a ti vi da de, rein- 
ven ção pa ra con ti nu ar a re a li zar um 
tra ba lho de for ma ção de cri an ças e jo- 
vens, fu tu ros ci da dãos.

O pro fes sor de Ma te má ti ca do en si- 
no fun da men tal 2, Ewer ton Bru no 
Gui ma rães Ma cha do fa lou de re co- 
nhe ci men to e va lo ri za ção da pro fis- 
são que for ma to das as ou tras. E ga- 
ran tiu que mes mo que por um dia, é 
gra ti fi can te. “O fa to de vo cê ser re co- 
nhe ci do to dos os anos, mes mo que 
se ja um dia, mes mo a clas se não sen- 
do va lo ri za da, é gra ti fi can te. Nes te 
ano atí pi co que se ja mos mais re co- 
nhe ci dos e mais va lo ri za do do que

COM A PANDEMIA, O PROFESSOR E TEVE QUE SE  ADAPTAR A UMA FORMA DE ENSINO

an tes, ago ra que mui tos pais vi ram 
com os fi lhos em ca sa as di fi cul da des 
que os pro fes so res en fren tam pa ra 
pas sar co nhe ci men to pa ra seus fi lhos. 
Di go que há ma les que vem pa ra o 
bem, pois es sa pan de mia mos trou pa- 
ra os pais a gran de res pon sa bi li da de 
que te mos. Mui tas ve zes so mos pais, 
psi có lo gos, en si na mos va lo res e is so a 
cri an ça le va pa ra o res to da vi da”, dis- 
se o pro fes sor.

Des de que as au las pre sen ci ais fo- 
ram sus pen sas eles es tão re a li zan do 
seu tra ba lho vir tu al men te e su pe ran- 
do de sa fi os pa ra que is so ocor ra, pois 
sem pre ti ve ram a pre sen ça dos es tu- 
dan tes em sa la de au la pa ra en si nar. 
Ewer ton le ci o na há 10 anos diz que 
por ter co nhe ci men tos em tec no lo gia 
e uti li zá-la em seu tra ba lho, te ve uma 
rá pi da adap ta ção ao no vo ce ná rio, 
mas pa ra tor nar o apren di za do da 
ma te má ti ca atra ti vo te ve que apren- 
der e apro fun dar no vas fer ra men tas. 

“Se na sa la pa ra cha mar aten ção des- 
ses alu nos é di fí cil, ima gi na on li ne, e 
sem sa ber o que es ses alu nos es tão fa- 
zen do por trás da câ me ra, por que 
mui tos as sis tem com a câ me ra des li- 
ga da. As sim, fui usan do a cri a ti vi da de, 
bus can do pos si bli da des na fer ra men- 
ta da sa la vir tu al. Ti ve o re tor no po si ti- 
vo de mui tos, não de to dos por que 
tem a ques tão do aces so à in ter net e 
tam bém mui tos pais não ti nham co- 
mo dar su por te pa ra os fi lhos, pois 
mui tos já ha vi am re tor na do ao tra ba- 
lho.  Não é fá cil”, co men ta.

Se na sa la pa ra cha mar 

aten ção des ses alu nos é 

di fí cil, ima gi na on li ne

Parceria com os pais foi o diferencial
Além das au las on-li ne foi pre ci so

que dei xas sem as au las gra va das e as
trans mi tis sem atra vés de re cur sos di- 
gi tais, pa ra que os alu nos as sis tis sem
pos te ri or men te. Tam bém ti ve ram que
pas sar ati vi da des pa ra fos sem fei tas a
dis tân cia. Pre ci sa ram al te rar to do o
pla no de au la pa ra adap tá-lo ao en si- 
no re mo to, ela bo rar es tra té gi as pe da- 
gó gi cas pa ra mo ti var os alu nos a es tu- 
da rem em ca sa e bus car for mas de
ori en tá-los e ti rar dú vi das, pa ra ser
efe ti vo o pro ces so de en si no e apren- 
di za gem re mo to.

Além dis so, os pro fes so res têm ofe- 
re ci do su por te aos pais pa ra apoi a rem
a apren di za gem de seus fi lhos em ca- 
sa, tra ba lhan do em con jun to e es ta- 
be le cen do uma re la ção de pro xi mi da- 
de. “A apren di za gem de pen de mui to
do pro fes sor e cla ro do re tor no dos
alu nos, mas um ou tro fa tor pri mor di- 
al é a par ti ci pa ção dos pais. Nos pri- 
mei ros me ses foi bem com pli ca do o
re tor no dos alu nos, a ques tão da in- 
ter net, adap ta ções de les, dos pais. Ti- 
ve que pas sar pa ra eles que eles de vi- 
am en ca rar es sas au las, co mo se fos- 
sem pre sen ci ais, por que eles te ri am
mais re cur so ain da, com au las gra va- 
das. Mas pa ra is so eu pre ci sa ria al can- 
çar os pais. Se o fi lho não es tá es tu- 
dan do, eu pre ci sa va sa ber atra vés dos
pais. Con ver sei com os pais pe lo te le- 
fo ne pa ra fa lar da si tu a ção de ca da
alu no, das di fi cul da des, bus car es sa
par ce ria com os pais. Mui tos já es ta- 
vam em seus tra ba lhos e fi ca vam sem
acom pa nhar os fi lhos e a gen te sa be
que é pre ci so es se acom pa nha men to.
Tu do que es tá a meu al can ce eu es tou
fa zen do”, dis se Ewer ton Bru no.

Não só pa ra Bru no, mas pa ra to dos
os pro fes so res que vi ven ci a ram es se
no vo ce ná rio, o mai or de sa fio foi con- 
se guir mo ti var o alu no a as sis tir au la,
a man ter o rit mo. As sim, nes se 15 de

ou tu bro, o pro fis si o nal pe de re co nhe- 
ci men to e va lo ri za ção. “Mui tos pre ci- 
sa ram vi a jar, ou tros não ti nham in ter- 
net, ou tros ti ve ram de sin te res se, hou- 
ve ain da que não con se guis se se
adap tar às au las vir tu ais. Mas acho
que es sa da ta de ve co me mo ra da com
no vas opor tu ni da des pa ra to dos pro- 
fes so res. Pais e fa mi li a res pre sen ci a- 
ram o es for ço que nós, pro fes so res,
te mos, pois mui tos pas sa ram a as sis- 
tir as au las, vi ram co mo era o en si no, o
que an tes não era pos sí vel, e jo ga vam
a cul pa pe lo in su ces so do fi lho na es- 
co la no pro fes sor. Ago ra co me ça ram a
dar va lor. Es te ano, um dia do pro fes- 
sor di fe ren te, de se jo que de ago ra em
di an te se ja mos mais va lo ri za dos, e
que pais e res pon sá veis pas sem a nos
en xer gar de ma nei ra di fe ren te, pois
en si na mos seus fi lhos que vão se tor- 
nar ci da dãos e pro fis si o nais da qui a
al guns anos”.

A apren di za gem

de pen de mui to do

pro fes sor e cla ro do

re tor no dos alu nos

O Dia dos Pro fes so res foi cri a do pa- 
ra re fle tir so bre os pro ble mas da pro- 
fis são e a prá ti ca do cen te de mo do ge- 
ral, pa ra ga ran tir me lho res con di ções
de tra ba lho. A ideia sur giu em 1947,
pe lo edu ca dor Sa lo mão Bec ker, que
propôs uma reu nião en tre a equi pe do
co lé gio em que le ci o na va pa ra dis cu- 
tir es sas ques tões, e com o tem po foi
cres cen do e sen do ade ri da por di ver- 
sas es co las, até que se tor nou fe ri a do
es co lar de acor do com o De cre to Fe- 
de ral nº 52 682, de 14 de ou tu bro de
1963.

Pais e fa mi li a res

pre sen ci a ram o es for ço

que nós, pro fes so res,

te mos, pois mui tos

pas sa ram a as sis tir as

au las, vi ram co mo era o

en si no, o que an tes não

era pos sí vel, e jo ga vam a

cul pa pe lo in su ces so do

fi lho na es co la no

pro fes sor

Ou tro aci den te

BALSAS

Preso homem que
tentou matar ex-mulher

O SUSPEITO TENTOU MATAR A EX-MULHER A FACADAS

Po li ci ais ci vis, com atu a ção na De le ga cia Re gi o nal de
Bal sas de ram cum pri men to, na ma nhã da úl ti ma ter ça-
fei ra (13), a um man da do de pri são pre ven ti va con tra
um ho mem de 46 anos de ida de, por ten ta ti va de fe mi ni- 
cí dio pra ti ca da con tra sua ex-com pa nhei ra em 1º de se- 
tem bro.

Se gun do as in ves ti ga ções, o sus pei to te ria ido ao en- 
de re ço de sua ex-com pa nhei ra a pre tex to de vi si tar o fi- 
lho do ca sal que iria vi a jar. Per mi ti da a en tra da, ele sa- 
cou uma fa ca que car re ga va e es fa que ou a ví ti ma di ver- 
sas ve zes, as agres sões ape nas ces sa ram com a che ga da
de po pu la res. O sus pei to fu giu do lo cal.

A ví ti ma foi so cor ri da, foi le va da até o hos pi tal e con- 
se guiu re sis tir aos fe ri men tos. O sus pei to foi en ca mi- 
nha do pa ra a Uni da de Pri si o nal de Res so ci a li za ção
(UPR) de Bal sas e lá per ma ne ce rá até de li be ra ção do juí- 
zo da Co mar ca de Co li nas, no in te ri or do es ta do.

ACIDENTE

Duas pessoas morrem
carbonizadas 

BOMBEIROS FORAM ACIONADOS PARA APAGAR O FOGO

Na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra (13), foi re gis tra do um
gra ve aci den te na ex ten são do Km 103 da BR-135, no
mu ni cí pio de Ita pe cu ru-Mi rim. O aci den te en vol veu
um ca mi nhão e um car ro de por te mé dio, o con du tor e o
pas sa gei ro do car ro não re sis ti ram ao im pac to da co li- 
são e mor re ram car bo ni za dos no lo cal.

A cau sa do aci den te ain da não foi elu ci da da, ca so que
es tá sen do in ves ti ga do pe la Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
(PRF). As ví ti mas fa tais ain da não fo ram iden ti fi ca das.
De acor do com a Po lí cia, o con du tor do ca mi nhão ha via
se eva di do do lo cal, mas já se apre sen tou em São Luís.

Se gun do a Po lí cia, fo ram in for ma dos so bre um aci- 
den te com um car ro em cha mas, após se des lo ca rem ao
lo cal cons ta ta ram que ha via dois cor pos car bo ni za dos e
não en con tra ram o con du tor do ou tro veí cu lo.

No úl ti mo do min go (11), pas sa gei ros de um ôni bus fi- 
ca ram fe ri dos de pois do veí cu lo des pen car de um vi a- 
du to so bre a Es tra da de Fer ro Ca ra jás, na MA-019. Não
hou ve mor tes, mas du as cri an ças e dois ho mens fi ca ram
gra ve men te fe ri dos.

De acor do com tes te mu nhas, o mo to ris ta er rou a
aces so ao vi a du to e o veí cu lo aca bou caiu do ater ro. O
ôni bus tra zia um gru po de pes so as da ci da de de San ta
Inês, que iam pas sar o do min go em uma das prai as do
Rio Pin da ré.

Se gun do tes te mu nhas, as ví ti mas fo ram aten di das no
Hos pi tal Mu ni ci pal de Tu fi lân dia e de pois en ca mi nha- 
das pa ra o Hos pi tal Mu ni ci pal de San ta Inês.

São Luís, quinta-feira, 15 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Projeto Quentinha Solidária está realizando vaquinha virtual para continuar as
atividades voluntárias que já acontecem há cinco meses no Mercado Central

SOLIDARIEDADE

“Quentinha Solidária”
precisa de ajuda

T
o dos ti ve ram a ro ti na al te ra da 
de al gum mo do pe la pan de- 
mia, mas não há dú vi das de 
que as pes so as em si tu a ção 

de vul ne ra bi li da de so ci al fo ram as 
mais pre ju di ca das. Pa ra quem já era 
in vi sí vel an tes da che ga da do no vo co- 
ro na ví rus, a si tu a ção se agra vou com 
as ne ces sá ri as me di das de dis tan ci a- 
men to. Foi nes se con tex to que sur giu 
o Quen ti nha So li dá ria, pro je to que há 
cin co me ses tem ali men ta do pes so as 
em si tu a ção de rua no Cen tro de São 
Luís com a aju da de do a do res e tra ba- 
lha do res vo lun tá ri os.

A ideia é con ti nu ar dis tri buin do ali- 
men to, rou pas e dan do um pou co de 
dig ni da de a pes so as que tem mui to 
pou co, ou na da tem. A ini ci a ti va é 
apoi a da pe lo La bo ra tó rio de De sign 
So ci al da UF MA (Lab DeS), que re cen- 
te men te lan çou uma va qui nha vir tu al 
pa ra fi nan ci ar os cus tos no pre pa ro 
das re fei ções en tre gues to do sá ba do 
pa ra pe lo me nos 150 pes so as na re- 
gião do Mer ca do Cen tral. Even tu al- 
men te, tam bém são do a dos pro du tos 
de hi gi e ne e más ca ras. A me ta atu al é 
ar re ca dar R$ 3.830,00 (di nhei ro su fi ci- 
en te pa ra man ter o pro je to du ran te 
um mês e meio).

Além da con tri bui ção em di nhei ro, 
há ou tras for mas de apoi ar o Quen ti- 
nha So li dá ria. O pro je to tam bém es tá 
re ce ben do do a ções de man ti men tos 
pa ra a co zi nha e acei tan do o apoio de 
vo lun tá ri os no pre pa ro ou na en tre ga 
dos ali men tos. Ho je, o gru po con ta 
com 15 in te gran tes res pon sá veis pe lo 
tra ba lho na co zi nha, na dis tri bui ção 
de mar mi tas e na co mu ni ca ção. As 
ações são di vul ga das no Ins ta gram

Mo bi li za ção

A IDEIA É CONTINUAR DISTRIBUINDO ALIMENTO PARA PESSOAS QUE NECESSITAM

@quen ti nha so li da ri aslz e as do a ções 
po dem ser fei tas pe lo link, http://va- 
ka.me/1441260.

Cri a do com o pro pó si to de co nec- 
tar ini ci a ti vas e im ple men tar so lu ções 
pa ra ques tões re la ci o na das à pan de- 
mia, o Lab DeS foi res pon sá vel pe la 
mo bi li za ção ini ci al dos vo lun tá ri os na 
dis tri bui ção de re fei ções na re gião 
cen tral da ci da de. O la bo ra tó rio é co- 

or de na do pe lo pro fes sor De la no Ro- 
dri gues, do De par ta men to de De sign 
da UF MA, e con ta atu al men te com es- 
tu dan tes e pro fis si o nais do De sign, da 
Saú de e da Pe da go gia. O gru po atua 
em três fren tes: ob ser van do co mo as 
me di das de con ten ção da pan de mia 
afe tam di fe ren tes gru pos so ci ais, bus-
can do par cei ros pa ra a exe cu ção de 
pro je tos e di vul gan do ini ci a ti vas exis-
ten tes pa ra co nec tá-las a seus pos sí- 
veis be ne fi ciá ri os e co la bo ra do res.

Ca so no Olho d’Água

REGIÃO METROPOLITANA

Polícia investiga mortes
de adolescentes

JOÃO PEDRO FOI ENCONTRADO MORTO NA ÚLTIMA TERÇA

A po lí cia da re gião me tro po li ta na de São Luís in ves ti- 
ga dois as sas si na tos de ado les cen tes na Gran de Ilha.

O pri mei ro ca so foi de um ga ro to, iden ti fi ca do co mo
João Pe dro Mo ra es de Li ma, de 12 anos, foi en con tra do
mor to com um ti ro na ca be ça, den tro de ca sa na úl ti ma
ter ça-fei ra (13), no bair ro Mo ro póia, na ci da de de São
Jo sé de Ri ba mar. Mo ra do res ou vi ram os dis pa ros e aci o- 
na ram a po lí cia. De acor do com re la tos ini ci as so bre o
ca so o me ni no ha via ati ra do em sua pró pria ca be ça com
uma ar ma que es ta va guar da da em um guar da-rou pas.

Dan do pros se gui men to as in ves ti ga ções do ca so, o
Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca (Icrim) foi até a ce na do cri- 
me, se gun do eles, o dis pa ro atin giu a par te su pe ri or da
ca be ça do ado les cen te, que es ta va dei ta do em um so fá
no cor re dor da ca sa e a ar ma usa da não es ta va no lo cal.

Se gun do o Ins ti tu to de Cri mi na lis ta (Icrim), um mé- 
di co le gis ta es tu da rá a mor te do ga ro to pa ra che gar a
uma con clu são so bre o ocor ri do. A po lí cia já co lheu de- 
poi men tos e ain da de ve rá in ter ro gar mais pes so as pa ra
a elu ci da ção do cri me.

O se gun do ca so é o ca so de Rô mu lo de Bri to Al mei da,
de 15 anos, ví ti ma de dis pa ros de ar ma de fo go, quan do
es ta va em um ca ju ei ro, com ou tros co le gas, em um ter- 
re no lo ca li za do no bair ro Olho d’Água, no úl ti mo do- 
min go (11).

De acor do com as in ves ti ga ções da Su pe rin ten dên cia
de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP), Rô mu lo e
seus co le gas co me ça ram a de mons trar in te res se por
uma mu lher que es ta va com seu com pa nhei ro. Os ga ro- 
tos aca ba ram ofen den do o par cei ro da mu lher. Ele não
gos tou da ação dos ado les cen tes, foi até o ca ju ei ro e ati- 
rou. A ví ti ma foi le va da pa ra a Uni da de de Pron to-Aten- 
di men to (UPA) do Ara ça gi, mas aca bou não não re sis- 
tin do. A po lí cia ain da vai ou vir ou tras tes te mu nhas pa ra
es cla re cer o ca so.

Ins cri ções

BRK AMBIENTAL

Último dia para inscrição de seletivo

A BRK Am bi en tal abre ins cri ções pa ra o
Pro gra ma de Es tá gio 2021 e ofe re ce, aos es- 
tu dan tes que vão con cluir o cur so en tre os
me ses de de zem bro de 2021 e de 2023, a
opor tu ni da de de atu ar com au to no mia e
res pon sa bi li da de ao la do de lí de res da em- 
pre sa. 

Pa ra is so, além da re a li za ção de ati vi da- 
des diá ri as nas áre as em que atu am, a equi- 
pe de re cur sos hu ma nos de sen vol ve di ver- 
sas ini ci a ti vas pa ra es ti mu lar o co nhe ci- 
men to e o de sen vol vi men to des ses no vos
pro fis si o nais, co mo a re a li za ção de
workshops com te mas di ver sos e en con- 
tros com lí de res pa ra a tro ca de ex pe ri ên cia
e de sen vol vi men to de pro je tos. “Nos so
pro gra ma de es tá gio é um pro ces so in clu- 
si vo. Bus ca mos pes so as com vi vên ci as dis- 
tin tas pa ra que pos sa mos agre gar di ver sos
pon tos de vis ta em um mes mo am bi en te.
Na BRK, os es ta giá ri os po dem de sen vol ver
seu po ten ci al e co lo car em prá ti ca o apren- 
di za do aca dê mi co pro vo can do uma po si ti- 
va tro ca de ex pe ri ên cia em nos sas equi pes.
Ho je, mui tos fun ci o ná ri os que fi ze ram
pro gra mas de es tá gio an te ri o res e se des ta- 
ca ram em sua ex pe ri ên cia, es tão ocu pan do
po si ções em áre as cha ve da em pre sa”, des- 

ta ca Mar ce lo Hag ge, Ge ren te Ad mi nis tra ti- 
vo da BRK Am bi en tal no Ma ra nhão.

Lu cas Pi nhei ro e La ris sa Bri to fa zem
par te des ta his tó ria. Lu cas in gres sou na
em pre sa no pro gra ma de es tá gio de 2017,
foi con tra ta do no fi nal do pe río do, e ho je
tra ba lha na área de Meio Am bi en te da uni- 
da de Ma ra nhão. É res pon sá vel pe lo con- 
tro le e mo ni to ra men to de Li cen ças Am bi- 
en tais, ge ren ci a men to de Re sí du os Só li dos
e Subs tân ci as Quí mi cas, além das aná li ses
de pro je tos de fu tu ros em pre en di men tos a
se rem re ce bi dos pe la BRK. Lu cas, não pa ra
por aí e al me ja um car go de li de ran ça na
em pre sa e “ser re fe rên cia no que fa ço”. “O
pro gra ma de es tá gio da BRK pro por ci o na
co nhe ci men to pro fis si o nal e vi vên cia pes- 
so al, que eu le va rei pa ra a vi da, além dis so
vo cê es ta rá mais que pre pa ra do pa ra o
mer ca do de tra ba lho”, fi na li za Lu cas.

La ris sa fez o pro ces so no mes mo ano
que Lu cas, pa ra a área fi nan cei ra da BRK
no Ma ra nhão, atu an do na te sou ra ria. Em
2018 foi con tra ta da co mo ana lis ta de Pla- 
ne ja men to Fi nan cei ro, sen do res pon sá vel
pe la ela bo ra ção e aná li se de re la tó ri os ge- 
ren ci as, Bud get e Fo re cast, e acom pa nha- 
men to dos cus tos da uni da de. “Ho je eu já
pos so di zer que re a li zo par te do meu so- 
nho, que é po der atu ar na área que gos to, e
fa zer o que eu amo! Sou apai xo na da pe lo
que fa ço. E pa ra com ple tar meu so nho,
pre ten do con ti nu ar cres cen do e apren den- 
do den tro da em pre sa. E quem sa be um dia
me tor nar re fe rên cia no que fa ço!”, co me- 
mo ra La ris sa.

As ins cri ções pa ra o Pro gra ma de Es tá gio
2021 es tão dis po ní veis no si te va gas.ci a de- 
ta len tos.com.br/hot si- 
te/estagiobrkambiental2021 e vão até ho je,
dia 15 de ou tu bro. Nes te ano, por con ta da
pan de mia, as fa ses de ava li a ção e di nâ mi ca
se rão fei tas on-li ne. Os es ta giá ri os se le ci o-
na dos te rão di rei to a bol sa au xí lio, as sis- 
tên cia mé di ca e odon to ló gi ca, va le re fei- 
ção, va le trans por te, se gu ro pa ra aci den tes
pes so ais e pla no de apren di za do e de sen- 
vol vi men to.

O Pan teão

SARAU HISTÓRICO

Prefeitura homenageia poetas

SARAU HISTÓRICO  OCORRERÁ ÀS 19H NA PRAÇA BENEDITO LEITE, NA CAPITAL MARANHENSE

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio da
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Tu ris mo (Se tur),
re a li za ho je, quin ta-fei ra (15), às 18h30,
uma edi ção do Sa rau His tó ri co com o te- 
ma ‘O Pan teão’.

Na opor tu ni da de, o gru po Te o ria das
Ar tes fa rá uma apre sen ta ção te a tral com
per so na gens ilus tres da cul tu ra ma ra- 
nhen se e o can tor Pi piu apre sen ta rá mú- 
si cas clás si cas dos anos 1950/60.

O Sa rau se rá re a li za do na Pra ça Be ne di- 
to Lei te (Cen tro), res pei tan do nor mas co- 
mo o dis tan ci a men to so ci al mí ni mo e o
uso de de más ca ras. O even to é uma ini ci- 
a ti va da ges tão do pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Ju ni or pa ra in cen ti var o tu ris mo na
ca pi tal.

O Sa rau His tó ri co já con tou com di ver- 
sas edi ções on de cen te nas de pes so as pu- 
de ram pres ti gi ar os ato res e can to res ma- 
ra nhen se enal te cen do os an te pas sa dos
co mo for ma de for ta le cer a cul tu ra lo cal.
“Nós sem pre em be le za mos os nos sos
pon tos tu rís ti cos pa ra dei xar to dos que vi- 
si tam en can ta dos. Es pe ra mos que es se
even to con si ga pas sar a sua men sa gem:
res ga te da nos sa cul tu ra e va lo ri za ção do
Cen tro His tó ri co. Tam bém so li ci ta mos

que to dos que de se jem es tar no even to
per ma ne çam de más ca ra pa ra dar mais
se gu ran ça aos pre sen tes”, ex pli ca a se cre- 
tá ria mu ni ci pal de Tu ris mo, So cor ro Araú- 
jo. O sa rau in te gra o Re vi va Cen tro, pro- 
gra ma da Pre fei tu ra de São Luís que mo vi- 
men ta o Cen tro da ci da de, com o Pas seio
Se re na ta, o Ro tei ro Reg gae, o Sa rau His tó- 
ri co, a Fei ri nha São Luís e o Ar te na Pra ça.
To dos são vol ta dos pa ra dis tri buir a ri que- 
za cul tu ral da ca pi tal ma ra nhen se pa ra tu- 
ris tas e mo ra do res lo cais e fi ca ram sus- 
pen sos em de cor rên cia da pan de mia de
Co vid-19.

O gru po Te o ria das Ar tes pre pa rou um
es pe tá cu lo no qual re pre sen ta rão po e tas
e gran des no mes da li te ra tu ra e cul tu ra
ma ra nhen se que vão fa lar mais so bre a
sua vi da, mos tran do a to dos mais so bre
es sas per so na li da des que con quis ta ram o
su ces so no ce ná rio ma ra nhen se e bra si- 
lei ro. Além dis so, a noi te fi ca rá ain da mais
ani ma da com as mú si cas do Pi piu e sua
ban da, que pre pa ra ram um re per tó rio
com mú si cas pa ra to dos re lem bra rem os
tem pos áu re os de São Luís.

São Luís, quinta-feira, 15 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O primeiro gol foi marcado logo no início do 2º tempo pelo São Raimundo por Igor
Felipe. Jhonatan empatou de pênalti, sofrido por Henrique. Moto saiu do G4 do Grupo 2

As pi ran tes

NHOZINHO SANTOS

Papão empata em casa
com o São Raimundo
NERES PINTO

Ru mo ao Ama pá

O
Mo to Club re ce beu o São 
Rai mun do-RR, às 15h30, no 
Es tá dio Nho zi nho San tos, 
em par ti da vá li da pe la 5ª ro- 

da da da Sé rie D do Cam pe o na to Bra- 
si lei ro. O Pa pão do Nor te em pa tou por 
1 x 1 após ini ci ar a par ti da per den do. 
O jo go foi vá li do pe lo Gru po 2. O pri- 
mei ro gol foi mar ca do lo go no iní cio 
do se gun do tem po pe lo São Rai mun- 
do, por Igor Fe li pe. Jho na tan em pa tou 
de pê nal ti, que foi so fri do por Hen ri- 
que. Com o pla car e as vi tó ri as de Ri- 
ver-PI e Ju ven tu de Sa mas, o Mo to 
Club cai pa ra a 5ª po si ção e fi ca fo ra 
do G4.

Após o jo go de on tem, o Mo to já se 
pre pa ra pa ra a pró xi ma par ti da na 
com pe ti ção na ci o nal da CBF. O Ru- 
bro-Ne gro vai até Ma ca pá en fren tar a 
equi pe do San tos-AP,  no dia 17 (sá ba- 
do) às 16h, no Es tá dio Ze rão. A lu ta 
pe la con quis ta de pon tos den tro e fo- 
ra de ca sa é a me ta prin ci pal da co- 
mis são téc ni ca  co man da da pe lo téc- 
ni co Léo Goi a no. Ele sa be da im por- 
tân cia de ob ter os re sul ta dos pa ra que 
pos sa con se guir a clas si fi ca ção nes ta 
pri mei ra fa se. “Nos sa me ta é se guir 
pon tu an do  aqui e lá fo ra, por que sa- 
be mos que só as sim va mos ga ran tir a 
va ga. O Mo to é um ti me gran de e nós 
va mos tra ba lhar pa ra que se ja al can- 
ça do o ob je ti vo, que nes te pri mei ro 
mo men to é a pas sa gem pa ra a pró xi- 
ma fa se”, co men tou Goi a no an tes do 
jo go con tra o São Rai mun do.

Da qui a uma se ma na (dia 22/10) a 
ta be la da Sé rie D, Gru po A2, mar ca 
no vo con fron to en tre Mo to Club e

Co pa do Bra sil Sub-20

O MOTO CLUB PRECISA VENCER O SANTOS-AP NA PRÓXIMA RODADA DA SÉRIE D 

 GAUDÊNCIO CARVALHO / MOTO CLUB

San tos-AP, ago ra, no Es tá dio Nho zi- 
nho San tos, às 15h30. Até lá, a equi pe 
de ve rá es tar bas tan te mo di fi ca da com 
a che ga da de no vos re for ços pro me ti- 
dos  pe la di re to ria.

O clu be já con se guiu  re gu la ri zar os 
za guei ros Martony e Fer ron, além dos 
ata can tes Edre an e Wál la ce Li ma, e 
nas pró xi mas ho ras de ve re gis trar o 
meia Fla mel,  do fu te bol pa ra en se, po- 
rém, de sis tiu de da vin da  de Emer son 
Sil va (la te ral-di rei to), Jú ni or Le mos 
(meia) e An der son Tim (ata can te), 
atle tas que ha vi am si do anun ci a dos 
há mais de dez di as e que aca ba ram 
não sen do con fir ma dos. Os di ri gen tes 
não es cla re ce ram os mo ti vos das de- 
sis tên ci as.

O Mo to es pe ra já po der con tar na 
pró xi ma par ti da com o go lei ro João 
Pau lo, que es tá se re cu pe ran do de 
uma le são na pan tur ri lha. Ele me lho- 

rou bas tan te nas úl ti mas ho ras e po- 
de rá vi a jar pa ra a ca pi tal ama pa en se. 
En quan to is so, Ri car do Ma ra nhão 
(ata can te) ain da não tem pre vi são de 
quan do re tor na aos trei na men tos.

Após eli mi nar o Con fi an ça-SE,  a 
equi pe Sub-20 do Pa pão do Nor te te rá 
co mo pró xi mo ad ver sá rio o Vas co da 
Ga ma-RJ na se gun da fa se da Co pa do 
Bra sil. O pri mei ro jo go se rá re a li za do 
no dia 22, às 15h, no Cas te lão. A  par ti- 
da da vol ta es tá mar ca da pa ra 28 des te 
mês, no Es tá dio Ni val do Pe rei ra, em 
No va Igua çu-RJ.

Em ca so de em pa te nas du as par ti-
das, a clas si fi ca ção se rá de fi ni da na 
co bran ça de ti ros li vres di re to da mar- 
ca pe nal. O Vas co vem de eli mi nar o 
Trem-AP, na vi tó ria por 2 a 0 no Rio de 
Ja nei ro.

CASTELÃO

Sampaio segue série invicta na Segundona

Fo tos: Lu cas Al mei da

O Sam paio Cor rêa ob te ve mais
uma vi tó ria na Sé rie B do Cam pe o na- 
to Bra si lei ro. Jo gan do on tem à tar de
no Cas te lão, o Tri co lor der ro tou o Fi- 
guei ren se-SC por 3 a 0 e su biu pa ra 20
pon tos na clas si fi ca ção ge ral, igua la- 
do ao CRB-AL  que à noi te en fren tou a
Cha pe co en se. Os bo li vi a nos se dis- 
tan ci a ram da zo na de re bai xa men to e
en cer ra ram o jo go no dé ci mo lu gar.
Os gols tri co lo res fo ram mar ca dos por
Flá vio Bo a ven tu ra aos  26 mi nu tos do
pri mei ro tem po,  Caio Dan tas, aos 11
do se gun do, e Jack son com ple tou o
pla car aos 49 mi nu tos.

O pla car foi jus to de vi do à su pe ri o- 
ri da de dos bo li vi a nos, que no pri mei- 
ro tem po che ga ram a ati rar du as bo las
na tra ve e ain da ti ve ram um gol le gí ti- 

mo anu la do após ar re ma te do ata can- 
te Roney.

De pois de cum prir mais um jo go da
Se gun do na, o Sam paio Cor rêa se gue
sua tra je tó ria vi san do al can çar me- 
lhor po si ção en tre os 20 com pe ti do- 
res. O ti me tri co lor tem um com pro- 
mis so dos mais di fí ceis, fo ra de ca sa, 
quan do es ta rá en fren tan do o Pa ra ná
no pró xi mo do min go, em Cu ri ti ba.
Es ta par ti da tem seu iní cio mar ca do
pa ra as 20h30.

A equi pe pa ra na en se es tá en tre as
que vêm bri gan do pe lo G4 des de as
pri mei ras ro da das, mas os ci lan do
bons e maus mo men tos nos úl ti mos
jo gos. Ho je, so ma 23 pon tos, no ve a
me nos que o Cui a bá, atu al lí der e já
con cluiu sua par ti ci pa ção na pro gra- 
ma ção do meio de se ma na. Ape nas
trei na e aguar da o re pre sen tan te ma- 
ra nhen se.

Na sex ta-fei ra a ro da da ro da da 16
se rá com ple men ta da com o jo go en- 
tre Cru zei ro-MG e Ju ven tu de-RS, às
21h30, no Es tá dio Mi nei rão. No sá ba- 
do tem Cha pe co en se x Vi tó ria-BA , em
ter ri tó rio ca ta ri nen se, às 16h; o Con fi- 
an ça jo ga em ca sa com o Oes te, às
16h30; o CRB en fren ta o Ope rá rio-PR,
em Ma ceió, no Rei Pe lé, às 18h30; e o
Bra sil re ce be o Fi guei ren se, em Pe lo- 
tas-RS, às 18h30.

O téc ni co Léo Con dé não de sis te
dos cál cu los da equi pe se li vrar o mais
rá pi do pos sí vel do ris co de re bai xa- 
men to. No en tan to,  a pro gra ma ção é
bas tan te am pla e até mes mo o Oes te,
úl ti mo co lo ca do, ain da acre di ta que
te rá for ças pa ra uma re a bi li ta ção. “Sa- 
be mos que os jo gos na Sé rie B são
mui to com pe ti ti vos, equi pes equi li- 
bra das, e pre ci sa mos se guir tra ba- 
lhan do com se ri e da de pa ra, mais adi- 
an te, fi car me lhor po si ci o na dos na ta- 
be la”, de cla rou Con dé ao si te ofi ci al
do clu be.

A vi a gem da de le ga ção tri co lor pa ra
Cu ri ti ba de ve ocor rer nas pró xi mas
ho ras. Até on tem, no en tan to, ne nhu- 
ma in for ma ção a es se res pei to foi pu- 
bli ca da pe lo clu be, que ago ra tem o
há bi to de não di vul gar na da em  se
tra tan do do des lo ca men to pa ra ou- 
tros es ta dos. O la te ral-es quer do João
Vic tor, le si o na do no iní cio do pri mei-
ro tem po da par ti da di an te do Bo ta fo- 
go de Ri bei rão Pre to-SP, po de rá fa zer
seu re a pa re ci men to. Ele in ten si fi cou
o tra ta men to nos úl ti mos di as e apre- 
sen tou boa re cu pe ra ção. De pen de rá
de uma re vi são mé di ca pa ra vi a jar à
ca pi tal pa ra na en se.

Ou tro jo ga dor que en ca rou uma le- 
são mus cu lar des de o jo go com o Cen- 
tro Spor ti vo Ala go a no (CSA) foi o ata-
can te Gus ta vo Ra mos.

O Sam paio já es tá se pre pa ran do
pa ra es tre ar no Cam pe o na to Bra si lei-
ro de As pi ran tes, ten do co mo pri mei- 
ro ad ver sá rio o Ju ven tu de-RS, do min-
go, às 15h30, no Es tá dio Nho zi nho
San tos. A equi pe  trei na no CT Jo sé
Car los Ma ci ei ra, sob o co man do do
téc ni co Mar ce lo Men des, mem bro da
co mis são téc ni ca per ma nen te do Tri- 
co lor. (N.P)

GIGANTE DA COLINA

Vasco fecha contratação
do técnico Ricardo Pinto

VASCO USOU AS REDES SOCIAIS  PARA O ANÚNCIO DO TÉCNICO

O Vas co anun ci ou a con tra ta ção de Ri car do Sá Pin to
co mo seu no vo trei na dor em co mu ni ca do ofi ci al di vul- 
ga do on tem, quar ta-fei ra.

O por tu guês de 48 anos, que ves tiu uma ca mi sa vas- 
caí na com o no me de Ro má rio em ví deo di vul ga do pe lo
clu be, se dis se mui to hon ra do com a opor tu ni da de e
che ga pa ra subs ti tuir Ra mon Me ne zes, de mi ti do do co- 
man do da equi pe após a der ro ta por 3 a 0 pa ra o Bahia
pe lo Bra si lei rão.

Sá Pin to es ta va sem tra ba lhar des de que dei xou o Bra- 
ga, em de zem bro do ano pas sa do. O con tra to se rá vá li do
até o tér mi no do Bra si lei ro, em fe ve rei ro de 2021.

Com o no vo co man dan te, que não es ta rá à bei ra do
cam po con tra o In ter na ci o nal, do min go, em Por to Ale- 
gre, che gam três pro fis si o nais: o au xi li ar Rui Mo ta, o
pre pa ra dor fí si co João Mo rei ra e o ana lis ta de de sem pe- 
nho Igor Di as.

No co mu ni ca do, o Vas co não es pe ci fi cou a da ta de
che ga da de Sá Pin to. Ele de ve em bar car ru mo ao Rio,
des de Lis boa, ho je, quin ta-fei ra.

O Vas co se rá di ri gi do no Bei ra-Rio, no pró xi mo do- 
min go (18), por Ale xan dre Gras se li, in te ri no que co man- 
dou o ti me na der ro ta por 2 a 1 pa ra o Fla men go. O au xi- 
li ar Di o go Sis ton e o co or de na dor Edu ar do Hun ga ro es- 
ta rão ao la do do trei na dor do sub-20.

An tes de Sá Pin to, o Vas co ten tou Do ri val Jú ni or e Luiz
Fe li pe Sco la ri. Não hou ve su ces so nas tra ta ti vas.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Escolinha de Futebol
retoma atividades

A ESCOLINHA CTM SEGUE TODOS OS PROTOCOLOS DE SAÚDE

Com o iní cio da pan de mia cau sa da pe lo co ro na ví rus,
co mo mui tas ou tras ati vi da des, pro je tos so ci ais pre ci sa- 
ram ser in ter rom pi dos. Após o pe río do mais crí ti co da
pan de mia es ses pro je tos es tão re to man do su as ati vi da- 
des aos pou cos, com to do o cui da do e ori en ta ções sa ni- 
tá ri as. Um de les é a Es co li nha de Fu te bol CTM, lo ca li za- 
da na co mu ni da de do Pin daí, em São Jo sé de Ri ba mar.

A Es co li nha de Fu te bol CTM atua des de 2017, com
cri an ças e ado les cen tes, en si nan do fu te bol e ci da da nia.
É um pro je to so ci o es por ti vo exe cu ta do pe la Co mu ni da- 
de Te ra pêu ti ca do Ma ra nhão e atu al men te aten de 80
me ni nos e me ni nas com ida des en tre 7 e 17 anos. O es- 
por te tem si do uma fer ra men ta mui to efi caz pa ra ofe re- 
cer às cri an ças e ado les cen tes a pos si bi li da de de mos- 
trar en si nar as cri an ças so bre ci da da nia, in cen ti var na
es co la e no con ví vio fa mi li ar. O es por te sur ge na vi da
das cri an ças dan do no va op ção e pers pec ti va de fu tu ro,
mos tran do que exis tem mui tas for mas de ocu pa ção e
la zer.

Com a vol ta das ati vi da des es por ti vas na es co li nha, o
fo co ago ra é trei nar mui to e se pre pa rar pa ra os cam pe o- 
na tos em di ver sas ca te go ri as. Al gu mas com pe ti ções co- 
mo o Cam pe o na to Ma ra nhen se de fu te bol 7 de ba se,
cam pe o na to Ma ra nhen se sub-11 e o cam pe o na to Ma- 
ra nhen se sub-16., mo da li da des tra ba lha das pe la es co li- 
nha con tem plan do di ver sas fai xas etá ri as e tam bém o
fu te bol fe mi ni no. Na pre pa ra ção do cam pe o na to Ma ra- 
nhen se de fu te bol 7 ba se, um dos pro fes so res da es co li- 
nha CTM, Hil ti nho, mos tra to da a sua ex pe ri ên cia so bre
com pe ti ções es por ti vas, pa ra a ga ro ta da apren der a jo- 
gar com pe ti ções im por tan tes, ser vin do de re fe rên cia
pa ra seu fu tu ro.

São Luís, quinta-feira, 15 de outubro de 2020
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O referido concurso  foi unificado e todos os inscritos passam a concorrer no segmento
Música Popular Brasileira, englobando assim todos os estilos e vertentes musicais

So bre a Usi na de So nhos

CONTRA O PRECONCEITO

Edital cultural “Canta
São Luís” é alterado
SAMARTONY MARTINS

A
s re li giões de ma triz afri ca na 
po de rão par ti ci par do Fes ti- 
val Can ta São Luís pro mo vi do 
pe la Pre fei tu ra de São Luís. A 

al te ra ção no re gu la men to do edi tal 
con tem pla to das as re li giões, in clu si- 
ve as de ma triz afri ca na. A de ci são 
ocor reu após as crí ti cas re a li za das por 
en ti da des que re pre sen tam o seg- 
men to nas re des so ci ais e meio de co- 
mu ni ca ção con tra a or ga ni za ção do 
con cur so. Por meio de no ta a Pre fei tu- 
ra de São Luís co mu ni cou, on tem 
(14), que o edi tal do con cur so foi al te- 
ra do. An tes, se gun do o edi tal, as re li- 
giões ca tó li ca e evan gé li ca ti nham ca- 
te go ri as pró pri as, en quan to as de ma- 
triz afri ca na fo ram clas si fi ca das co mo 
“mú si ca po pu lar”, jun to de ou tros rit- 
mos mu si cais. Ago ra to das es tão con- 
tem pla das co mo Mú si ca Po pu lar Bra- 
si lei ra.

Os re pre sen tan tes en tre ga ram um 
do cu men to na De fen so ria Pú bli ca do 
Es ta do do Ma ra nhão. Pa ra Wen der de 
Xangô do Fó rum Es ta du al de Re li- 
giões de Ma triz Afri ca na, hou ve pre- 
con cei to quan do co lo ca ram as re li- 
giões de ma triz afri ca na no ter cei ro 
pa rá gra fo do edi tal jun to com a ca te- 
go ria de mú si ca po pu lar. “Is so é mui to 
gra ve por que as re li giões de ma triz 
afri ca nas es tão pre sen te tan to em São 
Luís quan to no res to do es ta do. E elas 
de vem ser res pei ta das”, res sal tou o lí- 
der re li gi o so. Já o pre si den te da Fe de- 
ra ção de Um ban da do Ma ra nhão afir-

LÍDERES RELIGIOSOS PROTOCOLARAM UM DOCUMENTO NA DEFENSORIA PÚBLICA
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mou que o po vo de ter rei ro se sen tiu 
dis cri mi na do com o edi tal que foi for- 
mu la do e que is so só re for ça um pre- 
con cei to ve la do às re li giões de ma triz 
afri ca na. “fi cou ex pli ci to a dis cri mi- 
na ção com re la ção as re li giões de ma- 
triz afri ca na quan do so men te as re li- 
giões ca tó li cas e evan gé li cas são con- 
si de ra das re li giões. Nós tam bém so- 
mos uma re li gião e is so não po de ser 
ne ga do”, dis se Bi né Go mes.

Des sa for ma, a Se cre ta ria Mu ni ci- 
pal de Cul tu ra in for mou que as ca te- 
go ri as fo ram uni fi ca das pa ra que to- 
dos os ins cri tos pos sam con cor rer na 
ca te go ria Mú si ca Po pu lar Bra si lei ra. 
Ve ja a no ta na ín te gra: “A Se cre ta ria 
Mu ni ci pal de Cul tu ra in for ma al te ra- 
ção no re gu la men to do Fes ti val de In- 
tér pre tes da Mú si ca- Can ta São Luís. 
An tes di vi di do em três ca te go ri as, o re- 
fe ri do con cur so foi uni fi ca do e to dos os 

ins cri tos pas sam a con cor rer no seg-
men to Mú si ca Po pu lar Bra si lei ra, en- 
glo ban do as sim to dos os es ti los e ver-
ten tes mu si cais. As mu dan ças tor nam 
o Fes ti val mais abran gen te, de mo crá-
ti co e ri co mu si cal men te e cul tu ral-
men te. As ins cri ções re a li za das an te ri- 
or às al te ra ções es tão man ti das. O no-
vo re gu la men to po de ser con sul ta- 
do no si te a par tir des ta quin ta-fei ra 
(15).”

A Pre fei tu ra de São Luís abriu,  ter- 
ça-fei ra (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 fes ti val de- 
ve pre mi ar os 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. As ins cri ções po dem ser re-
a li za das até o dia 23 de ou tu bro, por 
meio do si te do pro je to. O fes ti val se rá 
re a li za do en tre os di as 18 de no vem-
bro e 4 de de zem bro.

LITERATURA

Daniel Blume no Festival de Poesia de Dois Córregos

DANIEL BLUME É POETA , ESCRITOR E TAMBÉM É JURISTA, PROCURADOR DO ESTADO DO MARANHÃO E PROFESSOR DA (ESA-OAB)

O po e ta e es cri tor Da ni el Blu me re- 
pre sen ta rá o Ma ra nhão du ran te o
Fes ti val de Po e sia que acon te ce nes te
sá ba do (16), em Dois Cór re gos, ci da- 
de do in te ri or de São Pau lo, co nhe ci da
co mo a ter ra da po e sia. Além de po e ta
e es cri tor, Da ni el tam bém é ju ris ta,
pro cu ra dor do Es ta do do Ma ra nhão e
pro fes sor da Es co la Su pe ri or de Ad vo- 
ca cia da Or dem dos Ad vo ga dos do
Bra sil (ESA-OAB).

Com o te ma “Po e sia a ar te do en- 
con tro”, o even to, pre ten de tra zer
mais le ve za em meio à pan de mia do
co vid-19. A we bi nar reu ni rá ar tis tas
lo cais e de ou tras re giões do Bra sil pa- 
ra sa bo re ar a di ver si da de poé ti ca, es- 
ti mu lar o en con tro com as ri mas e
per mi tir que os ci da dãos gor jei em su- 
as cri a ções. Du ran te o Fes ti val, o mu- 
ni cí pio le va pa ra as ru as da ci da de, li- 
te ral men te, as cri a ções de ar tis tas já
re co nhe ci dos por sua obra e as da
pró pria po pu la ção. Em sua 13ª edi- 
ção, pe la pri mei ra vez o Fes ti val reu ni- 
rá re no ma dos ar tis tas dos 26 es ta dos
bra si lei ros e o Dis tri to Fe de ral, que

par ti ci pa rão do even to por meio de
we bi na res. Ao fi nal do Fes ti val, as po- 
e si as se rão reu ni das pa ra pos te ri or
lan ça do de um li vro. “Acre di to que a
po e sia é um ca mi nho pa ra o res ga te
dos so nhos, da ter nu ra e da es pe ran- 
ça. E que é o ca mi nho pa ra a trans for- 
ma ção hu ma na, ao ex pres sar o afe to,
a ge ne ro si da de e a paz”, afir ma Jo sé
Edu ar do Men des Ca mar go, ide a li za- 
dor e fun da dor da ONG Usi na de So- 
nhos, res pon sá vel pe lo Fes ti val e por
ou tras ini ci a ti vas li ga das à pro du ção
li te rá ria com fo co em po e sia em Dois
Cór re gos. O even to é aber to e pa ra
par ti ci par é só aces sar as re des: Ins ta- 
gram: @ins ti tu to_u si na_ de_ so nhos,
Youtube: Ins ti tu to Usi na de So nhos e
Fa ce bo ok: Usi na de So nhos.

Fun da da em 1995, e ide a li za da pe lo
em pre sá rio e po e ta Jo sé Edu ar do
Men des Ca mar go, a Usi na de So nhos
vi sa ob ter uma trans for ma ção po si ti- 
va do ser hu ma no por meio do de sen- 
vol vi men to da cri an ça e da co mu ni- 

da de atra vés das mais va ri a das for- 
mas de lin gua gem, em es pe ci al a poé- 
ti ca. Des ta for ma, es ti mu la e con tri-
bui pa ra o sur gi men to de no vos ta len- 
tos, pa ra o des per tar do in te res se pe la
lei tu ra, pa ra o de sen vol vi men to do
pen sa men to crí ti co e de pro du ções e
ma ni fes ta ções cul tu rais.

O pro je to, que foi re co nhe ci do pe la
UNES CO, ór gão das Na ções Uni das
pa ra o De sen vol vi men to da Cul tu ra,
es tá pre sen te em es co las pú bli cas e
par ti cu la res de Dois Cór re gos, por
meio da ade são a con cur sos de po e si-
as; nas in dús tri as, on de fun ci o ná ri os
são es ti mu la dos a pro du zir po e si as e
par ti ci par de con cur sos cul tu rais; na
pe ni ten ciá ria fe mi ni na, con tri buin do
com a au to-es ti ma e a so lu ção de con- 
fli tos en tre as mu lhe res en car ce ra das.

A Usi na de So nhos tam bém pro- 
mo ve o Fes ti val In ter na ci o nal de Po e- 
sia, re a li za do anu al men te en tre os
me ses de ju nho e ju lho no mu ni cí pio
de Dois Cór re gos (SP), com o apoio e
pa tro cí nio da Se cre ta ria de Es ta do da
Cul tu ra de São Pau lo.

FOTOGRAFIA

Exposição fotográfica
virtual alguns “pedaços”

ESTAÇÃO DE CAXIAS É UM DOS DESTAQUES DA EXPOSIÇÃO

 DAVID SOUSA

Ex po si ção fo to grá fi ca vir tu al em car taz no Fa ce bo ok
reú ne al guns ‘pe da ços’ das tan tas me mó ri as e his tó ri as
que o Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co de Ca xi as – IHGC
pos sui em seu acer vo e em sua com po si ção.  A ins ti tui- 
ção fi ca lo ca li za da na Ave ni da Ge tú lio Var gas, 951, Cen- 
tro.  Na ex po si ção vir tu al o in ter nau ta te rá uma no ção
mai or so bre a ar qui te tu ra e cul tu ra do mu ni cí pio.  As fo- 
to gra fi as são de Da vid Sou sa. Pa ra quem não sa be, o Ins- 
ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co de Ca xi as é uma as so ci a ção
ci en tí fi ca e cul tu ral e tem co mo fi na li da de a pro mo ção
de es tu dos, pes qui sas, de ba tes e o de sen vol vi men to e
di fu são de co nhe ci men tos da His tó ria, Ge o gra fia e Ci- 
ên ci as afins, re fe ren tes ao Bra sil, ao Ma ra nhão, e, es pe- 
ci al men te ao Mu ni cí pio de Ca xi as. O equi pa men to cri ou
uma fan pa ge pa ra di vul gar as ações do Ins ti tu to His tó ri- 
co  pa ra se apro xi mar ain da mais dos ca xi en ses que mo- 
ram em Ca xi as, as sim co mo os que es tão re si din do fo ra
da ci da de.  Sai ba mais em su as re des so ci ais:  Fa ce bo- 
ok: IHGC Ca xi as; Ins ta gram: @ihgc_cx 

Ca xi as é  um dos mai o res cen tros econô mi cos do es- 
ta do gra ças a seu gran de de sem pe nho in dus tri al, e um
im por tan te cen tro po lí ti co, cul tu ral e po pu la ci o nal do
es ta do do Ma ra nhão. Ca xi as tem uma ar qui te tu ra her- 
da da do sé cu lo XIX e iní cio do sé cu lo XX no es ti lo por tu- 
guês, em bo ra uma boa par te de seu pa trimô nio his tó ri- 
co ve nha se per den do ao lon go dos anos. Ca xi as é co- 
nhe ci da co mo “ter ra das águas cris ta li nas”, des ta can do-
se co mo uma “ci da de por ta do ra de fu tu ro”, pois, em seu
en tor no, gra vi tam mui tos mu ni cí pi os, sen do uma re- 
gião do ta da de um riquís si mo len çol freá ti co, mui ta ve- 
ge ta ção e um pe río do de chu vas bem de fi ni do no ano,
sen do o pe río do de es ti a gem co nhe ci do co mo bro bró
(uma re fe rên cia à úl ti ma sí la ba dos me ses de es ti a gemː
se tem bro, ou tu bro, no vem bro e de zem bro), fa vo re cen- 
do a in dús tria, o agro ne gó cio e o tu ris mo.

INCLUSÃO SOCIAL

Música e solidariedade
com Flávia Bittencourt

FLÁVIA BITTENCOURT E OS ARTISTAS BENEFICIADOS PELA LIVE

A for ça da ar te é ili mi ta da, e a can to ra ma ra nhen se
Flá via Bit ten court dá o exem plo de co mo usar a mú si ca
co mo uma fer ra men ta de so li da ri e da de e in clu são so ci- 
al! Es se ano, por con ta da pan de mia e sem po der fa zer
gran des shows pre sen ci ais, Flá via Bit ten court usou a
da ta de seu ani ver sá rio pa ra mar car du as ce le bra ções si- 
mul tâ ne as: a vi da e a for ça da mú si ca em prol da so li da- 
ri e da de e da in clu são. As sim sur giu a li ve de ani ver sá rio
in clu si va, que foi re a li za da pe la ar tis ta no úl ti mo dia 30
de agos to com trans mis são via YouTube. Além de show
da can to ra, te ve par ti ci pa ções es pe ci ais de di ver sos ar- 
tis tas por ta do res de al gum ti po de de fi ci ên cia: pin tor,
dan ça ri na, de co ra dor e mú si co.

Os par ti ci pan tes mos tra ram a be le za de su as res pec- 
ti vas ati vi da des ar tís ti cas e o even to ser viu pa ra dar pro- 
ta go nis mo e vi si bi li da de pa ra a ar te pro du zi da por por- 
ta do res de de fi ci ên ci as; vi san do am pli ar o olhar e a in- 
clu são que a so ci e da de pre ci sa ter pa ra com es sas pes- 
so as, e que in de pen den te de sua con di ção, po dem de- 
sen vol ver gran des ta len tos bas tan do pa ra is so ape nas
apoio e opor tu ni da des.

O even to con tou com con vi da dos es pe ci ais co mo a
Cla ris se da co mé dia Pão com Ovo e a can to ra Ma ria Cla- 
ra, da vi o lo nis ta Thaynara Oli vei ra e do mú si co / san fo- 
nei ro Je an. A li ve in clu si va de Flá via Bit ten court te ve
tam bém ca rá ter be ne fi cen te e ser viu pa ra ar re ca dar do- 
a ções de fãs, ami gos e em pre sá ri os que pos si bi li ta ram a
com pra de 10 ca dei ras de ro das que ago ra se rão en tre- 
gues ofi ci al men te a 10 por ta do res de de fi ci ên cia fí si ca. A
en tre ga das ca dei ras foi re a li za da no úl ti mo dia 7 de ou- 
tu bro no Araçacy e con tou com a pre sen ça da can to ra e
das pes so as be ne fi ci a das.

São Luís, quinta-feira, 15 de outubro de 2020
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