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 Neto Evangelista ganha 
apoio de Wellington e  Partido 
de Adriano se junta a Braide
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Sílvio Antonio HOJE    15-10

Policial planejava sequestro de gerente de banco no Maranhão
PÁGINA 10

CORRIDA PELA PREFEITURA

PÁGINA3

Sônia Guajajara é 
um dos destaques 

na FLUP 2020

Maranhense participará do 
ciclo de debates promovido pelo 
Coletivo Legítima Defesa que de-
bates sobre experiências ame-
ríndias e negras na Festa Lite-
rária das Periferias. PÁGINA 12

SÉRIE B
Embalado,  Sampaio 
segue para Curitiba

SÉRIE D
Moto Club anuncia 

mais dispensas  

TURISMO
Artistas participam de  
press trip no Maranhão

Os artistas Rafael Zulu, Aline Becker, 
Juliana Paes, Léo Santana e Loren Im-
prota foram convidados para partici-
par de algumas press trips de 8 a 23 de 
outubro idealizadas para potencializar 
o destino turístico do Maranhão
PÁGINA 12

Maranhense 
luta por cinturão 
inédito do MMA

Maranhense Caio Borralho 
vai encarar o goiano Wildemar 
Besouro. Ele  luta hoje pelo Cin-
turão inédito pesos médios e fica 
mais próximo UFC. PAGINA 13

PÁGINA 13

PÁGINA 13

S   A   Ú   D   E 
Os riscos da 
bichectomia

Os redes sociais estão repletas de 
fotos de antes e depois de celebrida-
des que supostamente passaram por 
bichectomia. O visual de maçãs do 
rosto ultra-esculpidas está na moda 
há anos, mas as selfies e a cultura dos 
influenciadores nas redes sociais de-
ram um impulso sem precedentes a 
essa cirurgia, conhecida e praticada 
há décadas. PÁGINA 5

Acordo garante que Bancas de revistas localizadas no Renascença poderão permanecer no bairro, porém em novo local, após 
a resolução de impasse com a Blitz Urbana de São Luís, que cumpria, nesta quinta-feira (15), uma decisão administrativa 
emitida pelo Ministério Público maranhense, visando a reordenação do espaço público naquela região. PÁGINA 7

 Acordo garante realocação de bancas 
de revistas no bairro do Renascença
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Aplicações do Banco do Nordeste superam R$ 30 bilhões em 2020 do total. O banco
ficou ao lado dos empreendedores em um momento difícil e de muitos desafios

Apoio aos pe que nos

FNE Emer gen ci al

De sem pe nho no Ma ra nhão

Que da na ar re ca da ção

INVESTIMENTOS

Maranhão recebeu R$
3,4 bilhões do BNB

A
s apli ca ções glo bais do Ban co
do Nor des te al can ça ram, em
2020, na po si ção do úl ti mo
dia 13 de ou tu bro, va lor to tal

de R$ 30 bi lhões, cor res pon den tes a
3,7 mi lhões de ope ra ções. Do va lor to- 
tal in ves ti do na área de atu a ção do
BNB, que abran ge os no ve es ta dos da
Re gião e o nor te de Mi nas Ge rais e do
Es pí ri to San to, R$ 20,3 bi lhões são re- 
cur sos oriun dos do prin ci pal fun ding
da Ins ti tui ção, o (FNE), por meio do
qual fo ram con tra ta das 475 mil ope- 
ra ções.Se gun do o pre si den te do BNB,
Ro mil do Ro lim, “ape sar da cri se sa ni- 
tá ria e das li mi ta ções im pos tas pe lo
ce ná rio com ple xo, o Ban co do Nor- 
des te, se guin do as ori en ta ções do Go- 
ver no Fe de ral, con se guiu tra ba lhar na
pon ta, fi can do ao la do dos em pre en- 
de do res em um mo men to di fí cil e de
mui tos de sa fi os, co mo man ter as em- 
pre sas com saú de fi nan cei ra e ga ran- 
tir o em pre go da po pu la ção”. Ro lim
acres cen tou que “nos so com pro mis so
é apli car to do o or ça men to até o fi nal
do ano”. Os in ves ti men tos na eco no- 
mia re gi o nal be ne fi ci a ram os se to res
de Co mér cio e Ser vi ços, com R$ 6,1
bi lhões, pa ra o to tal de 34,9 mil ope ra- 
ções; Ru ral, com R$ 4,2 bi lhões, equi- 
va len tes a 153 mil ope ra ções; In dus- 
tri al, com R$ 1,5 bi lhão, cor res pon- 
den tes a 4,1 mil ope ra ções; Tu ris mo,
com R$ 405,4 mi lhões, pa ra 1,7 mil
ope ra ções; e Agroin dús tria, com R$
386 mi lhões apli ca dos em 330 ope ra- 
ções. Na In fra es tru tu ra, as apli ca ções
so ma ram R$ 4,6 bi lhões.O Se miá ri do,
re gião es tra té gi ca na pro gra ma ção do

FNE, re ce beu in ves ti men tos no va lor
de R$ 10,6 bi lhões, no pe río do, su pe ri- 
or a 50% do to tal de re cur sos apli ca- 
dos pe lo Fun do Cons ti tu ci o nal na
área de atu a ção do Ban co. Em ter mos
de ope ra ções con tra ta das nes ta re- 
gião es pe cí fi ca, fo ram 351 mil ope ra- 
ções, equi va len tes a 73,9% do to tal
con tra ta do em to das re giões.

Na per for man ce dos dez pri mei ros
me ses de 2020, o seg men to de mi cro e
pe que nas em pre sas (MPE) des ta ca-se
com in cre men to de 26,6% nas apli ca- 
ções em com pa ra ção com igual pe río- 
do do exer cí cio an te ri or. Fo ram R$ 3,7
bi lhões con tra ta dos pa ra um to tal de
46,6 mil ope ra ções. O Cre di a mi go do
Ban co do Nor des te, mai or pro gra ma
de mi cro fi nan ça ur ba na da Amé ri ca
do Sul, con tra tou, até 13 de ou tu bro
des te ano, R$ 8,6 bi lhões (in cluin do
R$ 1 bi lhão oriun do do FNE), re gis- 
tran do cres ci men to de 3,4% em re la- 
ção a igual pe río do de 2019. No to tal, o
pro gra ma so mou 3,2 mi lhões de ope- 
ra ções, be ne fi ci an do em pre en de do- 
res in for mais e mi cro em pre en de do- 
res in di vi du ais (MEI). Já o Agro a mi go,
pro gra ma de mi cro fi nan ça ru ral do
Ban co do Nor des te, apli cou R$ 2,1 bi- 
lhões, pa ra o to tal de 410,9 mil ope ra- 
ções, en quan to o Pro naf iso la da men- 
te fi nan ci ou R$ 383,3 mi lhões, mi ni- 
mi zan do os efei tos da cri se sa ni tá ria
no cam po.

No âm bi to do pro gra ma FNE Emer- 

gen ci al, lan ça do pe lo Go ver no Fe de- 
ral em abril pa ra mi ni mi zar os efei tos
da pan de mia na eco no mia re gi o nal, o
Ban co do Nor des te con tra tou os R$ 3
bi lhões pre vis tos pa ra in ves ti men to e
ca pi tal de gi ro em so cor ro às em pre- 
sas e em pre en de do res, lo ca li za dos
nos mu ni cí pi os em que foi de cre ta do
es ta do de emer gên cia. A li nha emer- 
gen ci al te ve to da a me ta apli ca da,
com ta xas de 2,5% ao ano e ca rên cia
até 2021. Além dis so, o Ban co sus pen- 
deu as par ce las, am pli an do o pra zo de
pa ga men to dos fi nan ci a men tos con-
tra ta dos an tes da pan de mia.

O Ma ra nhão re ce beu R$ 3,4 bi lhões
de in ves ti men tos nos dez pri mei ros
me ses de 2020, so man do-se to das as
fon tes de re cur sos ope ra ci o na li za das
pe lo Ban co do Nor des te, o que cor res- 
pon de a 13% de to do o vo lu me apli ca- 
do pe la ins ti tui ção fi nan cei ra no ano.
So men te com in ves ti men tos do FNE,
fo ram apli ca dos R$ 2,1 bi lhões, re fe- 
ren tes a 49,3 mil ope ra ções de cré di to
com di ver sos seg men tos econô mi cos,
a exem plo das mi cro e pe que nas em-
pre sas, que ob ti ve ram fi nan ci a men- 
tos na or dem de R$ 354,7 mi lhões pa-
ra 3,5 mil em pre en di men tos, e pro du- 
to res ru rais, que re ce be ram R$ 224,7
mi lhões por meio do Agro a mi go do
Ban co do Nor des te. Já o pro gra ma
Cre di a mi go apli cou R$ 950,9 mi lhões
no Es ta do, a par tir de um to tal de 296
mil ope ra ções de cré di to com mi cro- 
em pre en de do res ur ba nos e MEIs (Mi-
cro em pre en de do res In di vi du ais).

MUNICÍPIOS

Gastos com saúde e assistência social batem recorde

ASSISTÊNCIA A DOENTES DA COVID-19 EM HOSPITAL DE CAMPANHA DE SP: ESFORÇO MUNICIPAL.

Ape sar de re gis tra rem for te que da
na re cei ta pró pria e nos re pas ses da
União no pri mei ro se mes tre, em meio
à cri se pro vo ca da pe la pan de mia de
co vid-19, os mu ni cí pi os es tão am pli- 
an do os gas tos com saú de e as sis tên- 
cia so ci al, con for me da dos do anuá rio
Mul ti Ci da des, di vul ga do pe la Fren te
Na ci o nal de Pre fei tos (FNP), nes ta
quin ta-fei ra (15/10).

“Os mu ni cí pi os in ves tem ca da vez
mais nas área so ci ais e res pon dem por
54% das des pe sas das pre fei tu ras no
pri mei ro se mes tre de 2020, da do que
é um re cor de his tó ri co”, des ta cou Gil- 
ber to Per re, se cre tá rio-exe cu ti vo da
FNP, em en tre vis ta ao Cor reio. “Es se
ti po de des pe sa tem dei xa do me nos
es pa ço pa ra ou tras áre as da ze la do ria
do mu ni cí pio. Elas es tão sen do com- 
pri mi das por que há uma de man da
cres cen te na área so ci al, co mo re fle xo
do de sem pre go e da pan de mia”, ex- 
pli cou.

Con for me os da dos da en ti da de, os
R$ 42,2 bi lhões dos re cur sos fe de rais
des ti na dos aos mu ni cí pi os fo ram dis- 
tri buí dos de for ma con cen tra da no
pe río do de ju lho a se tem bro, “re ve lan- 
do de fa sa gem en tre re cur so e de man- 

da pe la des pe sa”. No ca so do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os
(FPM), os re pas ses fo ram an te ci pa- 
dos, con tu do, não hou ve uma pri o ri- 
da de pa ra as ci da des que de man da- 
vam mais re cur sos por que eram mais
po pu lo sas.

“O go ver no fe de ral de mo rou de- 
mais pa ra fa zer os re pas ses aos mu ni- 
cí pi os dos re cur sos no com ba te à pan- 
de mia. No ca so do Fun do de Par ti ci- 
pa ção dos Mu ni cí pi os, que foi a pri- 
mei ra me di da do go ver no, o ti ro fa- 
lhou. As ci da des que mais pre ci sa vam
de re cur sos no iní cio da pan de mia
eram as gran des e mé di as na que le,
por que ha via mai or nú me ro de mor- 
tes e o aten di men to aos pa ci en tes é
mais one ro so. Os mu ni cí pi os mais
po pu lo sos pre ci sa vam de mais re cur- 
sos. Lo go, a pri mei ra aju da, via FPM
foi de si gual”, la men tou.

O anuá rio des ta ca, em 107 pá gi nas,
que os re cur sos da União che ga ram
tar di a men te. “A dis tri bui ção te ve bai- 
xís si ma efi ci ên cia alo ca ti va, já que
atri buiu pe sos que não re fle ti am a es- 
tru tu ra de aten di men to mé di co-hos- 
pi ta lar dis po ní vel nos mu ni cí pi os”,
in for mou o re la tó rio. Des sa for ma,

en quan to um mu ni cí pio com até 20
mil ha bi tan tes re ce beu, em mé dia, R$
1,1 mi lhão por lei to (ou R$ 88,01 per
ca pi ta), os mes mos in di ca do res pa ra
uma ci da de com mais de 500 mil mo- 
ra do res fo ram de R$ 64,8 mil e R$
35,46. Lo go, con si de ran do o nú me ro
de lei tos, uma pe que na ci da de re ce- 
beu 17,1 ve zes mais do que uma gran- 
de.

Um dos prin ci pais tri bu tos dos mu- 
ni cí pi os, o Im pos to So bre Ser vi ços
(ISS) re gis trou que da de 15,8%, no se-
gun do tri mes tre des te ano, em re la ção
ao mes mo pe río do de 2019, con for me
da dos do anuá rio di vul ga do ho je pe la
FNP. De acor do com Per re, es sa que da
só não foi mai or por que al guns ser vi- 
ços, co mo tec no lo gia e fi nan cei ros,
apre sen ta ram bom de sem pe nho na
ar re ca da ção.

Os re pas ses do FPM, que é a mai or
fon te de re cei ta de ci da des me nos po-
pu lo sas, a ar re ca da ção en co lheu
18,1%, no se gun do tri mes tre em re la- 
ção ao mes mo in ter va lo do ano pas sa- 
do. No pri mei ro se mes tre, a que da foi
de 9,7%.

Di vi são de re cur sos

ELEIÇÕES 2020

Número de candidatos
negros chega a 49,9%

As elei ções mu ni ci pais de 2020 re gis tram o mai or nú- 
me ro de can di da tos ne gros, se gun do es ta tís ti cas do Tri- 
bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE). Jun tos, pre tos e par dos
são con si de ra dos ne gros, de acor do com clas si fi ca ção
uti li za da pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís- 
ti ca (IB GE), e re pre sen tam 49,94% das can di da tu ras, ao
to ta li zar 276.091 re gis tros.

Le van ta men to fei to pe la Agên cia Bra sil, com da dos
do TSE dis po ni bi li za dos na úl ti ma sex ta-fei ra (9), mos- 
tra que do to tal de can di da tos com re gis tros va li da dos
pe la Jus ti ça Elei to ral, 218.071 (39,45%) se de cla ra ram
par dos e 58.017, pre tos (10,49%). Es ta é pri mei ra vez,
des de o iní cio da co le ta de in for ma ções de ra ça, em
2014, que os can di da tos bran cos não re pre sen tam a
mai o ria dos con cor ren tes às va gas ele ti vas.

Se gun do o TSE, os can di da tos bran cos cor res pon dem
a 48% (265.353) no plei to de 2020. Os da dos são va riá- 
veis, já que de pen dem da va li da ção das can di da tu ras
pe los juí zes elei to rais e po dem mu dar mes mo de pois
das elei ções. Ao to do, 552.840 can di da tu ras fo ram re gis- 
tra das pe lo tri bu nal. Nas elei ções mu ni ci pais de 2016,
52,4% dos can di da tos eram bran cos e 47,8%, ne gros.

Ape sar da mu dan ça no pa no ra ma ra ci al dos can di da- 
tos, as mu lhe res per ma ne cem em lar ga des van ta gem.
Do to tal de can di da tos ne gros, 186.881 são ho mens e
89.210 são mu lhe res. De acor do com da dos di vul ga dos
pe lo Mo vi men to Mu lhe res Ne gras, em 2016 o nú me ro
de elei tas, tan to pa ra ve re a do ras quan to pa ra pre fei tas,
não che gou a 5%.

A prin ci pal fai xa etá ria dos can di da tos es tá en tre 40 e
49 anos. O par ti do com mai or nú me ro de ne gros é o
PSD, com 19.590 can di da tos, se gui do pe lo PP, com
17.735, e o PT, com 17.692 re gis tros de can di da tos.

Em se tem bro, o ple ná rio do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF) de ci diu que par ti dos po lí ti cos te rão que di vi dir
re cur sos do Fun do Es pe ci al de Fi nan ci a men to de Cam- 
pa nha (FEFC) e o tem po de rá dio e te le vi são en tre can- 
di da tos bran cos e ne gros nas elei ções mu ni ci pais des te
ano.

Pa ra o mi nis tro Ri car do Lewan dows ki, a no va re gra
não vai tra zer pre juí zos pa ra os par ti dos. Ele dis se que a
me di da con tri bui pa ra a cons tru ção de “uma so ci e da de
fra ter na, plu ra lis ta e sem pre con cei tos, fun da da na har- 
mo nia so ci al, li vre de quais quer for mas de dis cri mi na- 
ção”.

SENADO

Chico Rodrigues é
afastado da vice-liderança

CHICO RODRIGUES ERA VICE-LÍDER DO GOVERNO NO SENADO.

O pre si den te Jair Bol so na ro pe diu ho je (15) o afas ta- 
men to do se na dor Chi co Ro dri gues (DEM-RR) da fun- 
ção de vi ce-lí der do go ver no no Se na do.

A men sa gem aos mem bros da Ca sa foi pu bli ca da em
edi ção ex tra do Diá rio Ofi ci al da União. De acor do com
o tex to, a dis pen sa foi a pe di do do pró prio se na dor.

On tem (14), a Po lí cia Fe de ral (PF) e a Con tro la do ria-
Ge ral da União (CGU) de fla gra ram a Ope ra ção Des vid-
19, pa ra in ves ti gar des vi os de apro xi ma da men te R$ 20
mi lhões em re cur sos pú bli cos pro ve ni en tes de emen das
par la men ta res, que se ri am des ti na dos à Se cre ta ria de
Saú de de Ro rai ma pa ra o com ba te à pan de mia de co vid-
19. Ro dri gues foi um dos al vos da ação e, du ran te as bus- 
cas e apre en sões em Boa Vis ta, os agen tes en con tra ram
di nhei ro vi vo em pos se do se na dor.

Nes ta quin ta-fei ra, em ví deo pu bli ca do nas re des so- 
ci ais, o pre si den te Bol so na ro dis se que a ação da PF e da
CGU é “um exem plo tí pi co” de que não há cor rup ção em
seu go ver no e de que os ór gão pú bli cos con ti nu am com- 
ba ten do a cor rup ção, “se ja de quem for”.

“Vo cês es tão qua se há dois anos sem ou vir fa lar em
cor rup ção no meu go ver no. O meu go ver no são os mi- 
nis tros e es ta tais e ban cos ofi ci ais. Es se é o meu go ver no.
Al guns acham que to da a cor rup ção tem a ver com o go- 
ver no. Não. Nós des ti na mos de ze nas de bi lhões pa ra es- 
ta dos e mu ni cí pi os, tem as emen das par la men ta res, e,
de vez em quan do, não é mui to ra ro, a pes soa faz uma
mal ver sa ção des ses re cur sos”, dis se Bol so na ro.

“A CGU es tá de olho, a PF es tá de olho, e to man do de- 
ci sões. La men to os des vi os de re cur sos, se ria bom que
não hou ves se, afi nal de con tas, quan do se des vi am re- 
cur sos da saú de, ino cen tes mor rem”, com ple tou o pre- 
si den te.

São Luís, sexta-feira, 16 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Wellington, ex-candidato a prefeito de São Luís pelo PSDB, anunciou apoio a Neto
Evangelista e o Partido de Adriano se junta a Braide na corrida para sucessão municipal

ELEIÇÕES 2020

Neto e Braide ganham
novos apoios  
NATASHA OLENKA
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

F
al tan do exa ta men te um mês 
pa ra a vo ta ção do pri mei ro 
tur no, as elei ções de 2020 pa ra 
pre fei to e ve re a dor de São Luís 

ga nham um no vo ca pí tu lo. O de pu ta- 
do Wel ling ton do Cur so anun ci ou, na 
tar de des ta quin ta-fei ra (15), apoio ao 
can di da to de Ne to Evan ge lis ta (DEM). 
O anún cio foi fei to em uma co le ti va 
de im pren sa re a li za da no Ho tel Lu zei- 
ros. Du ran te o pro nun ci a men to Wel- 
ling ton fez um his tó ri co de sua tra je- 
tó ria po lí ti ca, jus ti fi can do su as ali an- 
ças e mo ti va ções.

So bre o pro ces so de es co lha a 
quem apoi a ria nes tas elei ções, o de- 
pu ta do res sal tou que foi cui da do so, 
ou viu a po pu la ção e man te ve diá lo go 
com a mai o ria dos can di da tos a pre- 
fei to, mas op tou por aque le que acre- 
di ta ser o me lhor pa ra São Luís. “A de- 
mo ra pa ra de ci dir foi em de cor rên cia 
de um pro ces so de ma tu ra ção. A par- 
tir de ho je vol to às ru as, vol to à cam- 
pa nha. Con ver sei com to dos os can di- 
da tos, li to dos os pla nos de go ver no. 
Mas meu po si ci o na men to é pe lo po vo 
de São Luís, meu can di da to em São 
Luís, é o Ne to Evan ge lis ta. A de ci são 
não é só mi nha, é dos meus elei to res” 
re la tou.

No úl ti mo mês de agos to, Wel ling- 
ton de sis tiu da can di da tu ra a pre fei to, 
pois seu par ti do, PSDB, li de ra do por 
Ro ber to Ro cha op tou por apoi ar a 
can di da tu ra do can di da to Edu ar do 
Brai de (Po de mos). So bre o can di da to 
a pre fei to do Po de mos, Wel ling ton fa- 
lou: “Eu es pe ra va o mí ni mo de Edu ar-

Par ti do Ver de de cla ra apoio 
a Brai de

“A DECISÃO NÃO É SÓ MINHA, É DOS MEUS ELEITORES” DISSE  WELLINGTON

do Brai de. Eu o apoi ei em 2016. A de- 
ci são do PSDB pe lo apoio a Brai de foi 
uni la te ral, an ti de mo crá ti ca” dis se.

Qua se no fi nal da co le ti va Wel ling- 
ton acres cen tou, que “foi fi el ao 
PSDB”, mas dis se que, após as elei- 
ções de 2018, não par ti ci pou de “ne- 
nhum acor do pa ra 2020” – nu ma re fe- 
rên cia ao ar gu men to de Ro cha, de que 
a ali an ça com Edu ar do Brai de (Po de- 
mos) fo ra se la da há dois anos. E já adi- 
an tou: “Sou can di da to a pre fei to em 
2024. Eu não de sis ti de São Luís”.

Já na úl ti ma quar ta-fei ra (14), o 
Par ti do Ver de (PV) e seus can di da tos a 
ve re a dor de cla ra ram apoio ao can di- 
da to a pre fei to de São Luís, Edu ar do 
Brai de (Po de mos). O de pu ta do es ta- 
du al, Cé sar Pi res (PV), par ti ci pou do 
even to. O can di da to Edu ar do Brai de 
de cla rou que é gra to ao apoio e con fi- 
an ça do gru po. A pre si den te mu ni ci- 
pal do PV, Bár ba ra So ei ro, re for çou a 
mo ti va ção da es co lha do par ti do por 

Brai de. “De ci di mos o me lhor ca mi- 
nho. O nos so fo co é ele ger nos sos ve- 
re a do res e o nos so can di da to a pre fei- 
to, Edu ar do Brai de”, des ta cou.

A ex-can di da ta a vi ce-pre fei ta do 
PV, Vall Nas ci men to, tam bém de cla-
rou apoio à can di da tu ra de Brai de. 
“Nós que re mos voz. Nós que re mos 
vez. É por is so que es ta mos aqui jun to 
com Edu ar do Brai de, nos so pró xi mo 
pre fei to”, res sal tou. No úl ti mo dia 27, 
o de pu ta do es ta du al Adri a no Sarney 
de sis tiu da can di da tu ra à pre fei tu ra 
de São Luís ale gan do que não te ria 
tem po de pro pa gan da ou par ti ci pa-
ção em de ba tes ne ces sá ri os pa ra 
apre sen tar pro pos tas aos elei to res.

A equi pe de O Im par ci al en trou em 
con ta to com a as ses so ria de Adri a no 
Sarney que afir mou: “O pre si den te es-
ta du al do par ti do dei xou o di re tó rio 
mu ni ci pal de ci dir de for ma li vre a 
quem apoi ar nas elei ções mu ni ci pais. 
O de pu ta do es ta du al não par ti ci pou 
do even to, já que a or ga ni za ção do 
even to cou be ao di re tó rio mu ni ci pal” 
dis se.

LIVE COM CANDIDATOS

“As prioridades mudaram”, declara Neto Evangelista

NETO EVANGELISTA  FALOU SOBRE SUAS EXPERIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E SEU DESEJO DE SE DEDICAR À SUA CIDADE NATAL 

A se gun da en tre vis ta 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 e
pe lo Por tal do O Im par ci al. O se gun do
can di da to en tre vis ta do foi o Ne to
Evan ge lis ta, do DEM.

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.

Ini ci an do a sa ba ti na, Ne to Evan ge- 
lis ta des ta cou os mo ti vos que o le vam
a que rer ser pre fei to de São Luís, fa- 
lan do so bre su as ex pe ri ên ci as ad mi- 
nis tra ti vas e seu de se jo de se de di car à
sua ci da de na tal.

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,
sen do ques ti o na do ao can di da to so- 
bre o cor te de or ça men tos que o mu- 
ni cí pio so fre rá em 2021, prin ci pal- 
men te di an te a pan de mia da Co vid

19:
“As pri o ri da des mu da ram, as di fi- 

cul da des fi nan cei ras vão ser mai o res,
mas com pla ne ja men to e pri o ri da des
a gen te con se gue sem dú vi da ne nhu- 
ma fa zer a re cu pe ra ção ne ces sá ria
que a ci da de pre ci sa”, res pon deu o
can di da to
So bre a sua co li ga ção de par ti dos de
vá ri as fren tes, com po si ci o na men tos
di rei ta e es quer da, o can di da to fa lou
so bre o diá lo go ne ces sá rio en tre os
par ti dos pa ra be ne fi ci ar São Luís:

“En ga na-se quem pen sa que uma
ci da de do ta ma nho da nos sa só se ad- 
mi nis tra com ges tão, é ne ces sá rio vo- 
cê ter ges tão e é ne ces sá rio vo cê ter
po lí ti ca”, con cluiu Evan ge lis ta.
O can di da to foi ques ti o na do du ran te
sua en tre vis ta so bre co mo re sol ver o
pro ble ma de ren da de São Luís, di an te
o gran de êxi to ru ral que a ci da de pas- 
sa nas úl ti mas dé ca das. Ne to Evan ge- 
lis ta fa lou en tão so bre su as es tra té gi as
de pla no de go ver no, co mo por exem- 
plo, in ves tir na cul tu ra po pu lar lu do- 
vi cen se:

“Cul tu ra não se faz só em um pe río- 
do, cul tu ra se faz o ano in tei ro”, sen do

uma for ma de es ti mu lar o tu ris mo e o
au men to de ren da na ca pi tal ma ra- 
nhen se.
Além dis so, fa lou so bre o seu pro gra- 
ma “Mais Ren da São Luís” e so bre a
in ten ção de trans for mar a ca pi tal em
uma ci da de por tuá ria.

Quan do ques ti o na do so bre a pro- 
ble má ti ca da Ca e ma não che gar às co-
mu ni da des dos bair ros de São Luís, o
can di da to afir ma so bre a im por tân cia
do mar co do sa ne a men to e o pre juí zo
que a em pre sa traz ao es ta do:

“Eu vou as su mir a pre fei tu ra de São
Luís em 2021, vou dar a pri mei ra
opor tu ni da de pra Ca e ma me dar um
pla ne ja men to na mi nha mão, co mo
fis cal do con tra to que tem en tre pre-
fei tu ra e Ca e ma, pra que ela pos sa
cum prir o Mar co do Sa ne a men to
(por que ago ra tem me tas), se ela não
apre sen tar as con di ções fi nan cei ras
de en tre gar o que o mar co ‘tá’ exi gin- 
do, eu não te nho pro ble ma ne nhum
em rom per o con tra to e to mar con ta
des se ser vi ço”, e con ti nua, “Pra mim o
que in te res sa é o ser vi ço ser en tre gue
pa ra as pes so as”, con cluiu.
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Na ni cos sem TV (1)

Na ni cos sem TV (2)

Re for ço a Ne to

“Eu não ima gi na va que seu au to ri ta ris mo
che gas se a tan to”

En cren ca (1)

En cren ca (2)

Ran king ver go nho so
Pro fes sor é a pro fis são fon te de to das as pro fis sões. É

a fon te do sa ber, do co nhe ci men to, da ami za de e do
amor ao pró xi mo. É a le gi ti ma ção da ci da da nia com o
com pro mis so da trans for ma ção do ser hu ma no pe lo co- 
nhe ci men to. Nes sa pers pec ti va, o pro fes sor é agen te da
mu dan ça do mun do des de as pri mei ras li ções até as
mais ele va das pes qui sas ci en tí fi cas em be ne fí cio da hu- 
ma ni da de. De ve ria ser a pro fis são mais va lo ri za da em
qual quer país em qual quer idi o ma. Co mo se ri am as ci- 
vi li za ções sem a pre sen ça do pro fes sor?

Pois bem, on tem foi o dia do pro fes sor. Foi uma da ta
que, no Bra sil, in fe liz men te, os mes tres não ti ve ram
mui to o que co me mo rar. O País li de ra o ran king glo bal
de agres sões con tra edu ca do res. É ina cre di tá vel que
uma no tí cia tão fu nes ta se ja man che te no dia con sa gra- 
do aos mes tres. A in for ma ção foi ba se a da em pes qui sa
da Or ga ni za ção pa ra Co o pe ra ção e De sen vol vi men to
Econô mi co (OC DE). O Bra sil tem 2,6 mi lhões de do cen- 
tes, o que re pre sen ta 1,2% de sua po pu la ção.

O país, co mo o mun do to do, vi ve um mo men to ex- 
cep ci o nal na his tó ria da edu ca ção. Des de fe ve rei ro os
alu nos e pro fes so res per ma ne cem em ca sa, nu ma si tu a- 
ção ja mais vis ta. O ano le ti vo es tá che gan do ao fim e
ape nas al gu mas es co las es tão fun ci o nan do com au la
pre sen ci al e hí bri da, en quan to as es co las pú bli cas em
sua gran de mai o ria não con tam com su por te tec no ló gi- 
co pa ra per mi tir au las à dis tân cia. Os pró pri os pro fes so- 
res não ti ve ram tem po nem co mo apren der en si nar por
apli ca ti vos ou ou tra fer ra men ta re mo ta.

En quan to tu do is so es tá acon te cen do, o Bra sil, com
seus in di ca do res edu ca ci o nais dis tan tes de sua ex pres- 
são econô mi ca e da ex ten são ter ri to ri al, é apon ta do
com um de pri men te ran king de vi o lên cia con tra pro fes- 
so res – ina cei tá vel em ple no sé cu lo 21. Em São Pau lo,
48% dos do cen tes afir mam ter so fri do vi o lên cia ver bal e
5% agres são fí si ca. No Dis tri to Fe de ral, mais de 40% das
agres sões vêm de alu nos e 20% de pais de es tu dan tes,
con for me o Sin di ca to dos Pro fes so res (Sin pro-DF). É
uma no tí cia cru el de mais pa ra uma ca te go ria de tan ta
no bre za.

Se a cam pa nha elei to ral de 2020, com inú me ras re- 
gras sa ni tá ri as em vi gor já di fi cul ta a re la ção dos can di- 
da tos com os elei to res, o que di zer en tão dos que dis pu- 
tam a pre fei tu ra de São Luís sem di rei to ao ho rá rio de rá- 
dio te le vi são?

 

Fo ram “pu ni dos” pe la bai xa re pre sen ta ti vi da de de
seus par ti dos no Con gres so, os can di da tos Jei sa el Marx
(Re de), Hertz Di as (PS TU) e Síl vio Antô nio (PRTB). Eles
es tão in do em bus ca do elei tor li te ral men te com a ca ra e
a co ra gem.

Com a pré-can di da tu ra à pre fei tu ra de São Luís ri fa da
pe la di re ção es ta du al do PSDB, o de pu ta do Wel ling ton
do Cur so de ci diu on tem apoi ar a can di da tu ra do co le ga
da As sem bleia Le gis la ti va, Ne to Evan ge lis ta, do DEM.

 

Do mi nis tro Mar co Au ré lio a Luiz Fux no jul ga men to
de An dré do Rap, lí der do PCC, que te ve a pri são pre ven ti- 
va res ta be le ci da, mas es tá fo ra gi do.

 
Em li ve com jor na lis tas de O Im par ci al, o can di- 

da to do DEM à pre fei tu ra de São Luís, Ne to
Evan ge lis ta, pro me te re ver o con tra to da pre- 
fei tu ra com o go ver no do Es ta do, re la ti vo à Ca- 

e ma que, por lei, per ten cen te ao mu ni cí pio.
 

Ne to ga ran te que, se elei to, fis ca li zar com ri gor
as ope ra ções re a li za das na ca pi tal ma ra nhen- 
se pe la Com pa nhia de Sa ne a men to do Ma ra- 
nhão e res pon sa bi li zá-la pe los er ros que pra ti- 

ca. Se ne ces sá rio, po de até rom per o con tra to com
o go ver no.

 
O se na dor Chi co Ro dri gues (DEM-RR) foi exo- 

ne ra do on tem da vi ce-li de ran ça do go ver no,
um dia após ser fla gra do pe la Po lí cia Fe de ral
com R$ 30 mil es con di do na cu e ca e até en tre

su as ná de gas. A de mis são saiu em edi ção ex tra do
Diá rio Ofi ci al da União. O STF já o afas tou do man da to.

A de ci são do con se lhei ro do Tri bu nal de Con tas do
Es ta do, Washing ton Oli vei ra, de anu lar o pro ces so que
co lo cou co mo fi xa su ja o mé di co Jú lio Ma tos, can di da to
a pre fei to de São Jo sé de Ri ba mar, pro me te no vo em ba- 
te.

O Dr. Ju li nho foi con si de ra do fi xa su ja em 2010 pe los
mem bros do TCE. Ago ra, em de ci são mo no crá ti ca,
Washing ton anu lou a con de na ção e lim pou o no me do
can di da to. Mas o MPC do pró prio TCE re cor reu da de ci- 
são, mas não o afe tou. Ju li nho li de ra as pes qui sas em Ri- 
ba mar.

São Luís, sexta-feira, 16 de outubro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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IGOR MAR TINS CO E LHO AL MEI DA
Pro fes sor Uni ver si tá rio

» CAR LOS AR TE XES
Di re tor-ge ral do De par ta men to Na ci o nal
do Sesc

Professor, o trabalhador

Co mo qua se to do es tu dan te da gra- 
du a ção em Di rei to, meu ob je ti vo era
uma car rei ra ju rí di ca “tra di ci o nal” de- 
pois de for ma do. O iní cio da atu a ção
pro fis si o nal ra ti fi cou quão equi vo ca- 
da é for ma ção ju rí di ca no país. Na da
que eu já não co nhe ces se de pois de
cin co anos na fa cul da de, mas im pres- 
si o nou o des co nhe ci men to na apli ca- 
ção de con cei tos bá si cos do Di rei to –
is so sem fa lar na par ce la clas sis ta, ra- 
cis ta e pre con cei tu o sa do Sis te ma de
Jus ti ça. Per ce bi que a cons tru ção de
uma cul tu ra ju rí di ca de afir ma ção de
di rei tos pre ci sa va agir em ou tra fren- 
te: a da edu ca ção. Foi aí que me tor nei
pro fes sor.

A des co ber ta vo ca ci o nal da do cên- 
cia não veio na que le de se jo in fan til, e
tam pou co no prag ma tis mo da ado- 
les cên cia. Qual o per cen tu al de pes- 
so as en tre 5 a 17 anos que, no Bra sil,
so nha ser pro fes sor ou pro fes so ra? O
en vol vi men to com pes qui sa e da ex- 
ten são no am bi en te uni ver si tá rio
plan tou a se men ti nha da do cên cia,
que fi cou em es ta do de la tên cia até ter
a qua li fi ca ção que en ten dia ne ces sá- 
ria pa ra con tri buir com o pro ces so
for ma ti vo dos jo vens ba cha réis.

Sou pro fes sor na que le que tal vez
se ja o pi or ce ná rio nos úl ti mos 20
anos. Des cré di to na ci ên cia, des va lo- 
ri za ção pro fis si o nal, per se gui ção ide- 
o ló gi ca (os in cons ti tu ci o nais pro je tos
de “Es co la Sem Par ti do”) e pre ca ri za- 
ção do tra ba lho atra vés da “pe jo ti za- 
ção” (cons ti tui ção de uma pes soa ju- 
rí di ca pa ra pa ga men to em for ma de
pres ta ção de ser vi ço com ob je ti vo de
não pa gar di rei tos tra ba lhis tas) são al- 
gu mas das di fi cul da des en fren ta das
por mi lha res co le gas no país.

Pa ra ga ran tir o mí ni mo de dig ni da- 
de re mu ne ra tó ria, em 2008 foi ins ti- 
tuí do o Pi so Na ci o nal do Ma gis té rio. A

lei es ta be le ce um va lor mí ni mo que
União, Es ta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu- 
ni cí pi os de vem pa gar a to do pro fis si- 
o nal do ma gis té rio. Em 2020, o va lor
es ti pu la do é de R$ 2.886,24. Po rém,
não exis tem ga ran ti as de que es se va- 
lor é re ce bi do por to da clas se. Se gun- 
do a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra- 
ba lha do res em Edu ca ção, oi to Es ta- 
dos não con se guem pa gar o pi so na ci- 
o nal es ti pu la do e não exis tem da dos
con so li da dos so bre o per cen tu al de
mu ni cí pi os na mes ma si tu a ção.

No en si no su pe ri or, o pro ces so de
trans for ma ção da edu ca ção pre sen ci- 
al em en si no à dis tân cia ca mi nha a
pas sos lar gos. Em de zem bro de 2019 o
MEC pu bli cou a Por ta ria n. 2.117 (as- 
si na da pe lo en tão Mi nis tro Abraham
Wein traub). A nor ma pos si bi li tou às
Ins ti tui ções de En si no a in tro du ção
de ofer ta de car ga ho rá ria na mo da li- 
da de de En si no à Dis tân cia na or ga ni- 
za ção pe da gó gi ca e cur ri cu lar de seus
cur sos de gra du a ção pre sen ci ais até o
li mi te de 40% da car ga ho rá ria to tal do
cur so. Pro fes so res

que an tes ti nham 40, 50 alu nos por
tur ma po dem pas sar a ter mais de
uma ou du as cen te nas de es tu dan tes
em su as dis ci pli nas. O re sul ta do? So- 
bre car ga pro fis si o nal sem cor res pon- 
den te re per cus são sa la ri al.

Se a si tu a ção já não era das mais fa- 
vo rá veis, a pan de mia da Co vid-19
des mas ca rou e po ten ci a li zou mui tos
dos pro ble mas que es ta vam es con di- 
dos de bai xo do ta pe te. De mis sões em
mas sa, re du ção abrup ta de car ga ho- 
rá ria e sa lá ri os, as sé dio mo ral e au- 
sên cia de su por te tec no ló gi co-fi nan- 
cei ro pa ra o en si no vir tu al re ve lam a
fa ce de um sis te ma vol ta do pa ra a
mas si va pro du ti vi da de em de tri men- 
to da qua li da de. Es ti ma ti vas da Fe de- 
ra ção Na ci o nal de Es co las Par ti cu la- 
res dão con ta de que mais de 300 mil
pro fes so res do en si no bá si co fo ram
de mi ti dos du ran te a pan de mia. No

Es ta do de São Pau lo, cer ca de 1.800
pro fes so res uni ver si tá ri os fo ram de- 
mi ti dos. Em en tre vis ta ao “El País Bra-
sil”, uma pro fes so ra re la ta que foi de-
mi ti da atra vés de uma ja ne la pop-up
quan do in gres sou na pla ta for ma vir- 
tu al pa ra ini ci ar uma au la.

Na edu ca ção pú bli ca a si tu a ção
não é di fe ren te. No ve me ses de pois da
pa ra li sa ção das au las por con ta da
pan de mia, pou cos fo ram os Es ta dos e
Mu ni cí pi os que per mi ti ram o re tor no
se gu ro de dis cen tes e do cen tes no
am bi en te es co lar. O fos so da in fra es- 
tru tu ra en tre a edu ca ção pú bli ca e
pri va da tor nou-se ain da mais pro fun- 
do. Sem es tru tu ra pa ra o en si no vir tu- 
al, a re de pú bli ca fi cou pa ra li sa da du- 
ran te qua se to do es se pe río do. Ape- 
nas nas úl ti mas se ma nas co me çou o
mo vi men to de re tor no às ati vi da des
do cen tes na re de pú bli ca. En quan to
al gu mas re des es ta du ais e mu ni ci pais
re to ma ram as ati vi da des pre sen ci ais
de for ma es ca lo na da, ou tras tem in- 
ves ti do na dis tri bui ção de ta blets e
chips de in ter net pa ra os alu nos e pro- 
fes so res.  Não so mos he róis. Em al- 
guns ca sos é dom. Em ou tros, ne ces si- 
da de. É bem ver da de que a do cên cia
im põe gran de res pon sa bi li da de pois
tra ba lha mos com a for ma ção dos in-
di ví du os e de uma so ci e da de crí ti ca,
mais fra ter na e jus ta. Mas a cons ci ên-
cia do com pro mis so que as su mi mos
não de ve ser con fun di da com vo to de
po bre za. A ro man ti za ção da pro fes so- 
ra que per cor re, du ran te ho ras, vá ri os
quilô me tros a pé e no sol quen te pa ra
exer cer a ati vi da de do cen te só ser ve
pa ra ga ran tir a ma nu ten ção do es ta do
de ex plo ra ção que mui tos de nós so-
fre mos. A do cên cia de ve ser en ca ra da
co mo aqui lo que ela é: uma ati vi da de
pro fis si o nal que me re ce o de vi do re- 
co nhe ci men to so ci al e fi nan cei ro. So- 
mos tra ba lha do res e tra ba lha do ras.
Di to is to, vi da lon ga às mes tras e aos
mes tres.

A tecnologia social e a alimentação dos mais pobres

As ce nas de to ne la das de ali men tos
sen do des car ta das ao la do de co mu- 
ni da des em si tu a ção de in se gu ran ça
ali men tar não fa zem par te ape nas do
ar qui vo de ima gens das nos sas te vês e
jor nais. No Bra sil, du as re a li da des ain- 
da con vi vem en tre si: o au men to da
fo me e os al tos ín di ces de des per dí cio
de ali men tos. La do a la do, tais re gis- 
tros são ina cei tá veis, so bre tu do em
meio à atu al cri se econô mi ca e de
saú de pú bli ca. Da dos re cen tes da Or- 
ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU)
pa ra a Agri cul tu ra e Ali men ta ção
(FAO) mos tram que a fo me au men tou
no Bra sil en tre 2017 e 2019. No ano
pas sa do, ain da an tes da pan de mia,
43,1 mi lhões de bra si lei ros pre ci sa- 
vam de apoio pa ra se ali men tar. Si tu a- 
ção que cer ta men te se agra vou no
atu al ce ná rio. Mas, nas co me mo ra- 
ções de 16 de ou tu bro, da ta do Dia
Mun di al da Ali men ta ção, en con tra- 
mos mo ti vos pa ra con fi ar que es te
qua dro po de ser re ver ti do.A cres cen te
cons ci ên ca so ci al, o tra ba lho das re- 
des de pro te ção so ci al e o au men to de

ações de so li da ri e da de nos fa zem se- 
guir con fi an tes. A con ces são do Prê- 
mio No bel da Paz ao Pro gra ma de Ali- 
men tos da ONU cer ta men te vai aju- 
dar, tam bém, a am pli ar a mo bi li za ção
mun di al em tor no des se pro ble ma tão
ur gen te. O Me sa Bra sil Sesc, a mai or
re de de ban cos de ali men tos da Amé- 
ri ca La ti na, foi cri a do há 26 anos pa ra
mi ni mi zar o pro ble ma his tó ri co do
des per dí cio e com ba ter a in su fi ci ên- 
cia nu tri ci o nal dos bra si lei ros. O de- 
sa fio era (e ain da é) des ti nar às pes so- 
as em ris co so ci al ali men tos que ain da
es tão pró pri os pa ra o con su mo, mas
não pa ra a co mer ci a li za ção, co mo
aque les com em ba la gem fo ra do pa- 
drão ou fru tas, le gu mes e hor ta li ças
des car ta dos nas fei ras ou gran des re- 
des de su per mer ca dos por não cha- 
ma rem a aten ção do con su mi dor.

Pa ra le var es se pro pó si to adi an te,
foi cri a da gran de re de de so li da ri e da- 
de que con ta, por um la do, com par- 
cei ros do a do res e, por ou tro, com en- 
ti da des que aten dem di a ri a men te
pes so as em si tu a ção de vul ne ra bi li da- 
de. En tre as du as pon tas, es tá o Me sa
Bra sil Sesc, que, por meio de lo gís ti ca
pró pria, ga ran te a qua li da de das do a- 
ções des de a co le ta até a dis tri bui ção.

O pro gra ma aten de a mais de 6 mil
ins ti tui ções e ONGs ca das tra das em
to do o país. Na pan de mia, es sa só li da
en gre na gem so ci al foi fun da men tal
pa ra dar va zão ao gran de mo vi men to
de so li da ri e da de que se for mou no
país. Fo ram mui tos os no vos par cei- 
ros que en con tra ram no pro gra ma
um meio de aju dar os que se vi ram
ain da mais fra gi li za dos com o iso la- 
men to so ci al ou o de sem pre go. Ca da
um, a seu mo do, con tri buiu co mo po-
de, se ja nas li ves cul tu rais, que ar re ca- 
da ram re cur sos, se ja na mo bi li za ção
de fun ci o ná ri os e cli en tes, co mo vi- 
mos em gran des re des va re jis tas.

Ra pi da men te, o pro gra ma se adap- 
tou ao no vo flu xo. En tre ja nei ro e
agos to des te ano, as do a ções cres ce- 
ram 29% se com pa ra do com o mes mo
pe río do do ano pas sa do. Co mu ni da-
des de nor te a sul do país, in cluin do
ci ga nos, in dí ge nas, qui lom bo las, ri- 
bei ri nhos, cai ça ras, co le to res de ma-
te ri ais re ci clá veis re ce be ram os ali- 
men tos co mo com ple men ta ção ou,
em mui tos ca sos, até co mo a prin ci pal
re fei ção do dia. O Me sa Bra sil Sesc
con quis tou o re co nhe ci men to da
FAO. Seu pro pó si to de de fe sa da vi da
me re ce o re co nhe ci men to de to dos.

» MÁR CIA ABRAHÃO MOU RA
Rei to ra da Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB)

O in can sá vel
apren di za do dos
mes tres

Há qua se oi to me ses, quan do o co ro na ví rus che gou ao Bra sil,
não era pos sí vel ima gi nar co mo a vi da mu da ria de mo do ra di cal.
A pan de mia fe chou es co las e uni ver si da des. Lan ça dos ao en si no
não pre sen ci al, os pro fes so res se vi ram em po si ção iné di ta e de sa- 
fi a do ra. Co mo tor nar pos sí veis as au las du ran te o iso la men to so- 
ci al?  Com com pu ta do res e ce lu la res, os do cen tes pas sa ram a in- 
ves ti gar e apli car no vas téc ni cas de en si no e apren di za gem em to- 
dos os ní veis. Com pre en de ram o con tex to e se guem apren den do
a bus car ca mi nhos pa ra um mo men to atí pi co. Nes te 15 de ou tu- 
bro, o pre sen te é tão tec no ló gi co quan to hu ma no.

Na Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB), trans cor ri dos dois me ses
des de a re to ma da do ca len dá rio aca dê mi co, o sal do é po si ti vo — e
mui to gra ças à in ten sa de di ca ção de nos sos pro fes so res. Já nas
pri mei ras se ma nas, quan do a co mu ni da de uni ver si tá ria ain da se
adap ta va à re a li da de, fi cou cla ro o em pe nho pa ra fa zer o se mes tre
acon te cer de mo do re mo to. Mais ain da: os pro fes so res se de di ca- 
ram a en ca rar o que pa re cia im pos sí vel até en tão.

Em ju nho, pes qui sa re a li za da pe lo Co mi tê de Co or de na ção
das Ações de Re cu pe ra ção (Ccar) da UnB trou xe um pa no ra ma de
co mo es ta vam nos sos pro fes so res quan do o as sun to era o uso de
fer ra men tas tec no ló gi cas. Trin ta por cen to (ou cer ca de 900 do- 
cen tes) di zi am ter co nhe ci men to ruim ou pés si mo do Mo o dle, a
prin ci pal pla ta for ma on-li ne da uni ver si da de. Além dis so, 34%
não sa bi am pro du zir ví de os e 64% não ha vi am fei to ne nhum trei- 
na men to pa ra o uso de re cur sos vir tu ais.

An tes mes mo dos re sul ta dos da pes qui sa, in ves ti mos em for- 
ma ção. Mais de 1,5 mil pro fes so res pas sa ram por trei na men to bá- 
si co pa ra li dar com o Mo o dle. Tam bém pro mo vi do pe lo nos so
Cen tro de En si no a Dis tân cia, o pro je to Ro tas de In te gra ção Uni- 
ver si tá ria com ple men tou a pre pa ra ção, com li ves e ou tros me ca- 
nis mos pa ra tro ca de ex pe ri ên ci as. Cri a mos tu to ria es pe cí fi ca pa- 
ra que es tu dan tes de gra du a ção, sob a co or de na ção de um pro fes- 
sor, pu des sem aju dar co le gas do cen tes e dis cen tes.  En quan to is- 
so, a UnB fer vi lha va na in ter net. Na pós-gra du a ção, 742 de fe sas de
te ses e dis ser ta ções ocor re ram des de mar ço. Em bo ra com ati vi- 
da des de en si no sus pen sas, a pes qui sa e a ex ten são não pa ra ram.
Hou ve pro fu são de ini ci a ti vas de com ba te à co vid-19. A UnB tem,
ho je, qua se 200 pro je tos re la ci o na dos ao co ro na ví rus. O Hos pi tal
Uni ver si tá rio co lo cou-se pron ta men te na li nha de fren te. Es ta- 
mos par ti ci pan do do tes te de uma das va ci nas. E ini ci a ti vas si mi- 
la res a es sas se re pe tem nas uni ver si da des pú bli cas.

Na pri mei ra ava li a ção fei ta pe lo Con se lho de En si no, Pes qui sa
e Ex ten são após a re to ma da do ca len dá rio aca dê mi co, fi cou cla ro
o com pro me ti men to da co mu ni da de. Nas re des so ci ais, es tu dan- 
tes elo gi am os pro fes so res por fa zer o con teú do che gar ao des ti no:
via Mo o dle, Si gaa, Te ams, chats, fó runs, What sApp e ou tros ca- 
nais. Com au xí lio dos téc ni cos da uni ver si da de, apoio com pre en- 
si vo dos pró pri os alu nos ou su por te dos pa res, do cen tes apren de- 
ram a gra var au las com ce lu lar, bus can do me lhor luz e en qua dra- 
men to cor re to. Co nhe ce ram fer ra men tas de edi ção e de re a li za- 
ção de en con tros vir tu ais. Ex plo ra ram inu me rá veis pos si bi li da- 
des di gi tais. Aco lhe ram um ad mi rá vel mun do no vo com cor re ção
e co ra gem.

Ain da não co nhe ce mos os efei tos des te se mes tre tão di fe ren te.
A in te ra ção olho no olho, sem a me di a ção das te las, é ri ca e ne ces- 
sá ria. Ao mes mo tem po, a si tu a ção dei xou do cen tes mais pró xi- 
mos do mun do dos es tu dan tes, tão acos tu ma dos a li dar com tec- 
no lo gia. O fu tu ro, acre di to, se rá de en si no hí bri do, tor nan do re a li- 
da de a tão so nha da in te gra ção en tre edu ca ção a dis tân cia e pre- 
sen ci al. E is so vis lum bra a che ga da de no vas pos si bi li da des di dá- 
ti co-pe da gó gi cas.

Não se tra ta, é cla ro, de ro man ti zar uma si tu a ção dra má ti ca.
Mas é ine gá vel que pro fes so res — den tro e fo ra da UnB – têm en- 
cur ta do dis tân ci as. Quan do a te la se con ver te em sa la de au la,
olhos fa zem so bres sair de ta lhes, ou vi dos es cu tam com acui da de.
A co ne xão po de fa lhar ou cair, o som po de sal tar ou su mir re pen ti- 
na men te. O que im por ta é o com pro mis so re no va do ca da vez que
es tu dan tes aden tram a ca sa de pro fes so res. Uma in te ra ção di fe- 
ren te se er gue.

É o que te nho ob ser va do e ve jo se mul ti pli car. Pro fes so res in- 
can sá veis es tão à pro cu ra da me lhor ma nei ra de trans mi tir co- 
nhe ci men to e com par ti lhar to le rân cia, in clu são e afe to. Pa ra béns,
co le gas de pro fis são. Va mos em fren te, com a trans pa rên cia que
nos per mi te fe li ci da de e es pe ran ça nes te mo men to de do lo ro sa
pan de mia. Te nho cer te za de que, jun tos, sai re mos des ta ex pe ri- 
ên cia com ain da mais fô le go pa ra pro mo ver uma edu ca ção ver da- 
dei ra men te trans for ma do ra pa ra nos sos es tu dan tes e nos so país.

São Luís, sexta-feira, 16 de outubro de 2020
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Ab sor ver im pac to

“Não é tão sim ples”

En ve lhe ci men to pre ma tu ro

Cirurgia

Os riscos da
bichectomia

A
s re des so ci ais es tão re ple tas de fo tos de an tes e
de pois de ce le bri da des que su pos ta men te pas- 
sa ram por bi chec to mia.

O vi su al de ma çãs do ros to ul tra-es cul pi das
es tá na mo da há anos, mas as sel fi es e a cul tu ra dos in- 
flu en ci a do res nas re des so ci ais de ram um im pul so sem
pre ce den tes a es sa ci rur gia, co nhe ci da e pra ti ca da há
dé ca das.

Es ta mos fa lan do de bi chec to mia, ou re mo ção das bo- 
las de Bi chat (bol sas de te ci do adi po so que to dos te mos
nas bo che chas). É uma ten dên cia no ta da por es pe ci a lis- 
tas de vá ri os paí ses, em bo ra se ja di fí cil ob ter nú me ros.
O ob je ti vo es té ti co des se pro ce di men to é afi nar o ros to e
mar car mais as ma çãs.

Em bo ra se ja uma ci rur gia re la ti va men te sim ples e
pou co in va si va, al guns es pe ci a lis tas aler tam que há
uma cer ta “ba na li za ção” do seu uso e que a ope ra ção é
mais com ple xa do que mui tas clí ni cas de me di ci na es té- 
ti ca que rem mos trar.

Além dis so, mui tos es pe ci a lis tas ques ti o nam o pro ce- 
di men to es té ti co se o pa ci en te não tem ros to ex ces si va- 
men te ar re don da do: no cur to pra zo po de ser efi caz pa ra
mar car mais as ma çãs do ros to, mas em lon go pra zo po- 
de cau sar uma apa rên cia de en ve lhe ci men to pre co ce.

“Pes so al men te, não sou mui to fa vo rá vel à re a li za ção
des ta ci rur gia”, dis se Pla cer.

Vo cê sa be por que te mos es sas

bol sas de gor du ra em nos sas

bo che chas?

As bo las de Bi chat são bol sas de te ci do adi po so que se
en con tram em uma ca ma da pro fun da da fa ce, sob as
ma çãs do ros to e en tre os mús cu los mas se ter e bu ci na- 
dor.

Eles atu am co mo uma es pé cie de al mo fa da ou amor- 
te ce dor en tre os mús cu los fa ci ais que, en tre ou tras coi- 
sas, par ti ci pam dos mo vi men tos de mas ti ga ção (e da
ama men ta ção nos re cém-nas ci dos).

Es sas bol sas têm o no me do ana to mis ta fran cês que
as iden ti fi cou no fi nal do sé cu lo 18, Xa vi er Bi chat.

O ta ma nho e vo lu me va ri am de pes soa pa ra pes soa
de vi do a ra zões ge né ti cas, e po dem dar ao ros to uma
apa rên cia ar re don da da que não tem na da a ver com ex- 
ces so de pe so.

Em bo ra não cum pram uma fun ção es tru tu ral em
nos so ros to, sua lo ca li za ção es tá in ti ma men te li ga da a

uma área de li ca da da fa ce, pró xi ma a vá ri as ter mi na ções
do ner vo fa ci al, o duc to pa ro tí deo, por on de a sa li va cir- 
cu la da glân du la pa ró ti da pa ra a bo ca, e dos prin ci pais
va sos san guí ne os da fa ce.

Es pe ci a lis tas em ci rur gia odon to ló gi ca e re cons tru ti- 
va uti li zam as bo las de Bi chat há dé ca das co mo mais um
re cur so em seu re per tó rio de téc ni cas ci rúr gi cas.

Mas o in te res se nos úl ti mos anos em sua re mo ção é
pu ra men te es té ti co e, de acor do com Pla cer, vem prin ci- 
pal men te de mu lhe res jo vens, que não têm ne ces sa ri a- 
men te bo che chas des pro por ci o nal men te gran des ou
ros tos ex ces si va men te ar re don da dos.

A re mo ção é fei ta por meio de uma in ci são de um ou
dois cen tí me tros de com pri men to no in te ri or da bo ca,
na al tu ra dos mo la res su pe ri o res, em ope ra ção que, de- 
pen den do da ex pe ri ên cia do ci rur gião, po de le var me- 
nos de uma ho ra e é ge ral men te re a li za da sob anes te sia
lo cal.

As clí ni cas de es té ti ca que pro mo vem es ta ci rur gia
des ta cam que é um pro ce di men to rá pi do, mi ni ma men- 
te in va si vo, com pós-ope ra tó rio fá cil, re sul ta dos per ma- 
nen tes e sem ci ca tri zes ex ter nas.

Elas ven dem um so nho es té ti co: trans for mar de for- 
ma fá cil e rá pi da (e re la ti va men te aces sí vel, em tor no de
US$ 1.500 de pen den do do país), um ros to ar re don da do
e sem de fi ni ção em um ros to mais fi no e es ti li za do, com
ma çãs do ros to acen tu a das.

Po de ser mui to ten ta dor, mas “não é tão sim ples
quan to pa re ce”.

Es sa é a men sa gem de uma cam pa nha in for ma ti va
que a So ci e da de Bra si lei ra de Ci rur gia Plás ti ca pro mo- 
veu nas re des so ci ais em 2019, es pe ci fi ca men te pa ra
pre ve nir pro ble mas as so ci a dos às bi chec to mi as.

Além das pos sí veis com pli ca ções as so ci a das a qual- 
quer ci rur gia, co mo san gra men to ou in fec ção, os prin ci- 
pais ris cos de uma bi chec to mia de bai xa qua li da de são
pos sí veis le sões no ner vo fa ci al ou sec ção aci den tal do
duc to sa li var.

Uma le são gra ve no ner vo fa ci al, por exem plo, po de
le var à per da ir re ver sí vel de mo vi men to da fa ce.

É por is so que as as so ci a ções de pro fis si o nais da Ci- 
rur gia Plás ti ca, Re cons tru ti va e Es té ti ca de vá ri os paí ses
in sis tem que é es sen ci al pro cu rar um mé di co es pe ci a- 
lis ta qua li fi ca do e bem trei na do pa ra re a li zar es sas ope- 
ra ções.

Em bo ra a re ti ra da das bo las de Bi chat pos sa ser efi caz
pa ra quem bus ca ma çãs do ros to e con tor nos fa ci ais
mais de fi ni dos, mui tos es pe ci a lis tas aler tam que, a lon- 
go pra zo, po de ter um efei to in de se ja do em ou tro so nho
es té ti co: re tar dar o en ve lhe ci men to.

Na fa ce exis tem mui tos com par ti men tos de gor du ra,
lo ca li za dos em di fe ren tes ca ma das, al gu mas mais su- 
per fi ci ais que ou tras.

Com a ida de, há uma per da de gor du ra fa ci al, que é
jus ta men te um dos prin ci pais si nais de en ve lhe ci men- 
to. Por is so, Pla cer diz que a bi chec to mia “é pre ju di ci al a
lon go pra zo, por que vo cê mes mo já es tá an te ci pan do o
pro ces so de en ve lhe ci men to” .

A So ci e da de Bra si lei ra de Ci rur gia Plás ti ca faz um
aler ta se me lhan te, ar gu men tan do que a bi chec to mia
po de ge rar dis tor ções anatô mi cas im por tan tes que po- 
dem pi o rar com o en ve lhe ci men to.

“Vo cê es tá re mo ven do uma gor du ra

da qual no fu tu ro gos ta rá, por que é

is so que fa ze mos con tra o

en ve lhe ci men to: pre en cher”,

aler tou Pla cer.

É por is so que ela não é mui to fa vo rá vel à re mo ção
das bo las de Bi chat em uma fa ce con si de ra da “nor mal”,
que não se ja “su per re don da”.

São Luís, sexta-feira, 16 de outubro de 2020
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Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

Objeto: “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade de Hemoterapia e 
Hematologia destinados ao Hemocentro Coordenador/HEMOMAR”; Abertura: 30/10/2020 às 10h 
(horário de Brasília); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 
(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, 
localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA. CEP: 65.076-820; E-mail: 
csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 13 de outubro de 2020
GISELLE REJANE LOUZEIRO GOMES

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2020
PROCESSO Nº 242662/2019/SES

A Secretaria de Estado da Segurança Pública, através de sua Comissão Setorial de Licitação – CSL, 

torna público que a Licitação em epígrafe, cujo objeto refere-se a contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação (desjejum, almoço e 

jantar), com disponibilização de todos os insumos, acompanhamento técnico, sendo os alimentos 

providos em “quentinhas” para atender os servidores que trabalham nas Unidades Policiais em regime de 

plantão, na capital, de interesse da Secretaria de Estado da Segurança Pública-SSP/MA, marcada para o 

dia 16 de outubro de 2020, às 9h, fica adiada até a ulterior deliberação, face a Impugnação feito ao 

Edital por empresa interessada.

São Luís/MA, 14 de outubro de 2020

Rosirene Travassos Pinto
Presidente da CSL - SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020-SSP/MA
PROCESSO Nº 109008-2020 - SSP/MA

A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar n.º 6218/2017, por meio 

da Portaria nº 503, de 01 de setembro de 2020, do Chefe da Assessoria Jurídica/SEDUC, publicada no 

Diário Oficial nº 164, de 02 de setembro de 2020, faz saber à CARLOS ALBERTO MUNIZ, Professor III, 
matrícula nº 2065910, lotado na Unidade Regional de Educação de São Luís, que estão correndo em 

seus termos legais, os autos do Processo Administrativo Disciplinar que trata de possível Abandono de 

Cargo praticado pelo mencionado servidor.

Por constar nos Autos que foram infrutíferas as tentativas de localizar o servidor supramencionado para 

notificação sobre o processo em epígrafe, após esta Comissão ter envidado todos os esforços para 
seu comparecimento, este fica, pelo presente Edital, citado a comparecer, sob pena de revelia, perante 

esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, sediada na sala da CPAD/SEDUC, localizada na 

Rua das Figueiras, s/n, Jardim São Francisco, nesta cidade, a fim de apresentar em banca suas 

testemunhas e, posteriormente, ser interrogado sobre o fato que lhe é imputado no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da última publicação deste. Para ciência do Servidor Arguido, conforme manda o artigo 256, 

inciso II, Parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado em 

Jornal de Grande Circulação.

São Luís, 05 de outubro de 2020

Lúcia Maria Bandeira Magno Cardoso
Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CPAD
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 6218/2017

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP/MA, através de seu (sua) Pregoeiro (a) e Equipe de 

Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que às 9h do dia 29 de outubro de 2020, no 

Auditório Central da SSP, Delegado Leofredo Ramos, situada à Avenida dos Franceses, S/N, Vila 

Palmeira, CEP: 65.036-283, São Luís – Maranhão, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 

11/2020-SSP/MA, do tipo Menor Preço, cujo objeto é a aquisição de capelas de exaustão de gases, 

devidamente instaladas, para o atendimento do Serviço de Química Forense do Instituto Laboratorial de 

Análises Forenses – ILAF/SSP. A licitação reger-se-á pelas disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, 

Decreto Federal n° 3.555/2000, Decreto Estadual n° 24.629/2008, Lei Estadual nº 10.403/2015, 

aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e 

seus anexos estão à disposição dos interessados no site da Secretaria de Estado da Segurança Pública- 

SSP, disponível em www.ssp.ma.gov.br, Portal de Compras Governamentais do Governo do Estado do 

Maranhão www.compras.ma.gov.br (SIGA) e Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação 

Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 

Esclarecimento adicional, preferencialmente, via e-mail (gejuspcsl@bol.com.br) ou diretamente na 

Comissão Setorial de Licitação, na Avenida dos Franceses, S/N, Vila Palmeira, nesta Capital. Telefones 

para contato (98) 3214-3745 e 3214-3746.

São Luís, 13 de outubro de 2020

Rosirene Travassos Pinto

Presidente da CSL e Pregoeira Oficial - SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020-SSP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0114257/2020-SSP/MA

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, realizará às 9h do dia 09 de novembro de 2020, na sala de 

sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, n.º 

1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade REGIME 

DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, no regime de 

empreitada por PREÇO GLOBAL de interesse desta SECID, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS 
EM UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS DAS FAMÍLIAS DOS EMASCULADOS – BARREIRINHAS, 
CHAPADINHA, PENALVA E GUIMARÃES, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DAS 
CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO (SECID-MA), DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO 
E SEUS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL. O certame será realizado nos termos da 

Lei nº 12.462/2011 e suas alterações, em virtude da vigência da Lei nº 14.065/2020, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no site da Secretaria de Estado das 

Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede da SECID no 

endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, gratuitamente, mediante a

entrega de “pen drive”.

São Luís - MA, 13 de outubro de 2020

SAMUEL SERRA DA SILVEIRA NETO
Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E

DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL N.º 007/2020 – SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0134361/2020/SECID

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
037/2020 – Em cumprimento art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, e em conformidade com o Parecer 
Jurídico, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO, em favor de SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR EIRELI; 
CNPJ: 32.016.383/0001-82, domiciliada Av. João Castelo, 01, Fomento, CEP. 65.200-000, Pinheiro/MA, 
perfazendo-se o valor de R$ 111.287,10 (cento e onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos) 
objetivando Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamentos de proteção 
individual (EPI), para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo corona vírus 
(COVID-19), a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Palmeirandia/MA, no combate ao 
COVID 19. Dê-se ciência e o empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento de Menor 
preço/Emergencial. Publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 24 da Lei 
8666/93, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. Palmeirândia-MA,  Palmeirândia (MA), 14 de 
outubro de 2020. José João Oliveira Padilha Secretário Municipal de Saúde.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
037/2020 – Em cumprimento art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, e em conformidade com o Parecer 
Jurídico, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO, em favor de SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR EIRELI; 
CNPJ: 32.016.383/0001-82, domiciliada Av. João Castelo, 01, Fomento, CEP. 65.200-000, Pinheiro/MA, 
perfazendo-se o valor de R$ 18.709,26 (dezoito mil, setecentos e nove reais e vinte e seis centavos) 
objetivando Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamentos de proteção 
individual (EPI), para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo corona vírus 
(COVID-19), a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Palmeirândia/MA, no combate ao 
COVID 19. Dê-se ciência e o empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento de Menor 
preço/Emergencial. Publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 24 da Lei 
8666/93, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. Palmeirândia/MA, 14 de outubro de 2020. 
Ciramar de Jesus Ferreira Melo Secretaria Municipal de Assistência Social.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
038/2020 – Em cumprimento art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, e em conformidade com o Parecer 
Jurídico, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO, em favor de JR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI; CNPJ: 
26.530.351/0001-06, domiciliada Rua 04, 13, Quadra 15, Parque Sabiá, CEP 65.056-203, São Luís/MA. 
Perfazendo-se o valor de R$ 677.180,48 (Seiscentos e setenta e sete mil, cento e oitenta reais e quarenta e 
oito centavos) objetivando Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamen-
tos hospitalares, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo corona vírus 
(COVID-19), a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Palmeirandia/MA, no 
combate ao COVID 19. Dê-se ciência e o empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento de 
Menor preço/Emergencial. Publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 
24 da Lei 8666/93, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. Palmeirândia-MA,  Palmeirândia 
(MA), 14 de outubro de 2020. José João Oliveira Padilha Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020. A Prefeitura Municipal de Palmeirândia/ 
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por 
item, sob o regime de fornecimento, objetivando: Formação de registro de preços para futura e eventual 
aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de 
Palmeirândia - MA. ABERTURA: 29 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. 14 de outubro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca/ Pregoeiro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO

MATRÍCULA

0313770155 2020 6 00003 229 0000950 00

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

Chaves, faz saber a quem interessar que CARLOS MAGNO FERREIRA DE 

JESUS JUNIOR e MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ALMEIDA. Ele 

brasileiro, solteiro, autônomo, filho de Carlos Magno Ferreira Jesus e 

Jaqueline Parga de Jesus. Ela, brasileira, solteira, autônoma, filha de 

Marcos Vinicius Sergio de Almeida Netto e Glausney Helene Pereira de 

Almeida. Requerem habilitação para casamento, quem tiver 

conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva (Arts. 

1.521 e 1.523 do Código Civil) poderá apresentá-lo por escrito perante 

este Cartório.

São Luís, 15 de outubro de 2020

Ivonete dos Santos Baldez

Escrevente Autorizada.

Cartorio 5º zona 

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

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do 
Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público que fará realizar licitação na 
Modalidade CONCORRÊNCIA, sob o Regime de Empreitada por preço unitário, do tipo Menor preço 
global, às 09h00min (Nove horas) do dia 17 de novembro de 2020 na sala da Comissão Permanente de 
licitações cujo objeto é a Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica com micro revestimento 
em diversas áreas no município de Buriticupu/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamen-
te ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$50,00 (cinquenta reais). Feito exclusiva-
mente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, 
Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@g-
mail.com. Buriticupu/MA, 07 de outubro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente da CPL.

 

Prefeitura de São Luís segue com 
pagamento do Auxílio Renda para 
famílias em vulnerabilidade

Benefício é ofertado pela gestão do prefeito Edivaldo a mais de 12 mil famílias 
em situação de risco como parte da política de enfrentamento à Covid-19

A 
Prefeitura de São Luís, por meio da Secre-
taria Municipal da Criança e Assistência 
Social (Semcas) segue com o pagamen-
to do Auxílio Renda, em repasse único 

das duas parcelas de R$ 40,00, totalizando R$ 80,00. 
O benefício faz parte da política da gestão do pre-
feito Edivaldo Holanda Junior para enfrentamento 
da pandemia de Covid-19 voltada para famílias em 
situação de vulnerabilidade social. Dos mais de 12 
mil beneficiados das três parcelas já pagas, cerca de 
10.400 sacaram o benefício. O pagamento obedece 
ordem cronológica e alfabética.

De acordo com a secretária da Semcas, Andréia 
Lauande a determinação é dar continuidade às ações 
sempre tendo como foco a população que mais pre-
cisa. “Com o repasse a gestão do prefeito Edivaldo 
ajuda, assim, tanto na compra dos alimentos dessas 
famílias, quanto na economia local. É importante 
ressaltar, que os recursos financeiros dessas duas 
parcelas são oriundos do Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente, após uma resolu-
ção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e Adolescente (CMDCA), que deliberou pelo repas-
se”, explicou a gestora.

O auxílio de R$ 40,00 é ofertado para mais de 12 mil 
famílias que vivem na extrema pobreza, e se enqua-
drem nos perfis de beneficiária do programa Bolsa 
Família, ter renda familiar per capta mensal até R$ 
89,00, ter como chefe do grupo familiar a mãe, ter 
na sua composição familiar crianças de 0 a 3 anos 
de idade e possuir o Cadastro Único atualizado nos 
últimos dois anos.

COMO ACESSAR

Para confirmar se tem acesso ao benefício essas 
pessoas precisam acessar o site da Prefeitura (http://
auxiliorenda.saoluis.ma.gov.br/) e procurar a opção 
Acessar Auxílio. Na página, basta preencher o CPF, 
se a pessoa for beneficiária ela digita as demais in-

formações solicitadas e se estiverem todas corretas, o sis-
tema irá emitir o número do protocolo e senha necessários 
para o saque do benefício nos caixas eletrônicos de autoa-
tendimento do Banco do Brasil, caixas 24h, e agências cor-
respondentes do banco.

ONDE E COMO RECEBER

Nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, o benefici-
ário deverá escolher na tela principal a opção “saque sem 
cartão”, na segunda tela escolher a opção “próxima”, em se-
guida selecionar “benefícios emergenciais”. Será solicitado 
o número do protocolo e em seguida a senha. Após digitar 
tudo corretamente o recurso será liberado. Os beneficiá-
rios também terão à disposição para dúvidas a Central de 
Relacionamento do Banco do Brasil (telefone: 4003 0107).

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

Dia 16/10/2020 - letra A

Dia 19/10/202 - B-C

Dia 20/10/2020 - D-E

Dia 21/10/2020 - F-G-H

Dia 22/10/2020 - I-J

Dia 23/10/2020 - K-L

Dia 26/10/2020 - M

Dia 27/10/2020 - N-O-P-Q

Dia 28/10/2020 - R-S

Dia 29/10/2020 - T-U-V-W-Y-Z

Campanha de vacinação 
antirrábica ao Itaqui-Bacanga

A 
Prefeitura de São Luís, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde (Semus), dará 
prosseguimento, nesta sexta-feira (16), à 
campanha de vacinação contra a raiva em 

animais domésticos. A partir das 14h, a imunização 
acontecerá no Distrito Itaqui-Bacanga e contará com 
a participação de 200 profissionais, entre médicos ve-
terinários e agentes de saúde - que farão a aplicação 
das doses de casa em casa e obedecendo aos critérios 
de distanciamento físico com os moradores. A vaci-
nação no Itaqui-Bacanga prosseguirá no sábado (17) 
das 8h30 ao meio-dia. De acordo com o cronograma 
oficial, devido aos vários bairros que compõem este 
distrito, as ações serão retomadas no dia 23 deste mês. 
Ação reforça a política de prevenção em saúde públi-
ca da gestão do prefeito Edivaldo.

Na primeira parte dos trabalhos, que ocorreu no Dis-
trito Centro nos dias 9 e 10 deste mês, 14.318 animais 
receberam as doses contra a doença. Deste total, 8.903 
cães e 5.415 gatos foram protegidos. “Na primeira par-
te dos trabalhos, nossos vacinadores registraram alto 
índice de cobertura. A população entendeu o recado 
e a importância do ato de proteger os seus animais, 
que segue orientação do prefeito Edivaldo”, destacou 
a secretária titular da Semus, Natália Mandarino.

A campanha contra a raiva foi aberta no dia 9 deste 
mês com ato na Praça da Bíblia com a participação da 
gestora titular da Semus e da coordenadora da Uni-
dade de Vigilância em Zoonozes (UVZ), Luz Marina 
Xavier. Além do Distrito Centro e Itaqui-Bacanga, os 
animais de outras localidades (distritos Coroadinho, 
Cohab, Bequimão, Tirirical e Vila Esperança) recebe-
rão as doses.

Os vacinadores que atuam na campanha estão cre-
denciados e trajando camisas alusivas às ação. A cam-
panha é realizada desde 2013, atingindo um número 
expressivo de animais, com cobertura vacinal acima 
de 80% de cães e gatos domiciliados.

RAIVA

A raiva apresenta dois ciclos de transmissão: o urba-

no, que ocorre principalmente entre cães e gatos, com mais 
incidência em países do terceiro mundo, e o silvestre, que 
ocorre entre morcegos, macacos e raposas. Na zona rural, a 
doença afeta animais de produção como bovinos, equinos e 
outros mamíferos, o que reforça controle e vigilância cons-
tante dos órgãos de competência.

Distrito Sanitário - 2: ITAQUI - BACANGA (3 dias) 16, 17 
e 23/10/2020

Distrito Sanitário - 3: COROADINHO (3 dias) 24, 29 e 

30/10/2020;
Distrito Sanitário - 4: COHAB 

(3 dias) 31/10, 05 e 06/11/2020
Distrito Sanitário - 5: BEQUI-

MÃO (2 dias) 07 e 12/11/2020;
Distrito Sanitário - 6: TIRIRICAL 

(4 dias) 13, 14, 19 e 20/11/2020;
Distrito Sanitário - 7: VILA 

ESPERANÇA (3 dias) 21, 27 e 
28/11/2020

ANIMAIS
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De acordo com a Prefeitura de São Luís, a instalação das bancas era irregular, por
terem sido construídas sobre um canteiro da Avenida do Vale

Pom peia

OPERAÇÃO

Bancas do Renascença
são remanejadas

N
a ma nhã des ta quin ta-fei ra 
(15), uma ope ra ção da Blitz 
Ur ba na da Pre fei tu ra Mu ni- 
ci pal deu um pra zo de cin co 

mi nu tos pa ra que os pro pri e tá ri os de 
ban cas de re vis tas ins ta la dos na Ave- 
ni da do Va le, no bair ro do Re nas cen- 
ça, saís sem do lo cal on de es tão há 
mais de 18 anos. A ope ra ção foi co or- 
de na da pe la Pro mo to ria de Con tro le 
Ex ter no de Com ba te à Vi o lên cia Po li- 
ci al.

“Ama nhã não sei o que 

vou co mer”, afir mou 

Ma ri lu ce da Sil va Ai res, 

pro pri e tá ria de uma das 

ban cas de re vis ta 

re ma ne ja das em meio a 

ope ra ção. 

Va le res sal tar que, a re ti ra da des sas 
ban cas ocor reu em meio a pan de mia 
de co vid-19.

De acor do com o pro mo tor Cláu dio 
Gui ma rães, a re ti ra da das ban cas é 
uma de ci são ad mi nis tra ti va, a pre fei- 
tu ra de São Luís aca tou um pe di do do 
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão.  
Além dis so, de acor do com a pre fei tu- 
ra de São Luís, a ins ta la ção das ban cas 
era ir re gu lar, por te rem si do cons truí- 
das so bre um can tei ro de ave ni da, o

ACORDO FEZ COM QUE BANCAS SEJAM MUDADAS DE LOCAL DENTRO DO BAIRRO

que di fi cul ta trá fe go de pe des tre no 
lo cal.

Se gun do a se cre tá ria mu ni ci pal de 
Co mu ni ca ção So ci al, Con cei ção Cas- 
tro, a Pre fei tu ra es ta va acom pa nhan- 
do uma ação do MP e que a mes ma já 
ha via se pron ti fi ca do a ce der aos do- 
nos das ban cas um no vo lo cal, ao la do 
do Mo nu men tal (ane xo do Tro pi cal 
Shop ping Cen ter). Nes se lo cal os em- 
pre en de do res po de ri am per ma ne cer 
de for ma de fi ni ti va.

Em reu nião com as pro pri e tá ri as 
das ban cas na ma nhã de quin ta, o de- 
fen sor-ge ral do Es ta do Al ber to Pes soa 
Bas tos in ter veio em fa vor das pro fis si- 
o nais jun to às au to ri da des do Mu ni cí- 
pio e, tam bém, aci o nou o Nú cleo de 
Di rei tos Hu ma nos (DPE) da ins ti tui- 
ção so li ci tan do ur gen te atu a ção no 

im bró glio.
O de fen sor pú bli co Je an Car los Pe- 

rei ra do Nú cleo de Di rei tos Hu ma nos 
da De fen so ria Pú bli ca do Es ta do afir- 
mou que os em pre en di men tos se rão 
trans fe ri dos pa ra um lo cal pro vi só rio 
ao la do do Mc Do nalds. “A ins ta la ção 
de fi ni ti va des sas ban cas se rá fei ta no 
es ta ci o na men to em fren te shop ping 
Mo nu men tal, que é uma área pú bli- 
ca”, dis se Je an Car los. A de ci são foi um 
acor do en tre a SMMT, Blitz Ur ba na, 
Va ra de di rei tos di fu sos co le ti vos, Pro- 
mo to ria do Meio am bi en te do con tro-
le ex ter no da ati vi da de po li ci al e as 
pro pri e tá ri as das ban cas.

A re da ção de O im par ci al en trou 
em con ta to com o Mi nis té rio Pú bli co 
do Ma ra nhão e não ob te ve re tor no até 
o en cer ra men to da ma té ria.

MEDO DE MALDIÇÃO

Turistas devolvem peças roubadas de Pompeia

OS CANADENSES PASSARAM 15 ANOS COM AS PEÇAS E ALEGAM QUE ELAS TROUXERAM MÁ SORTE PARA A VIDA DELES

Acha dos ar que o ló gi cos rou ba dos
em Pom peia, na Itá lia, fo ram de vol vi- 
dos por “da rem má sor te”. Di ver sos
ar te fa tos ar que o ló gi cos fo ram de vol- 
vi dos ao Par que Ar que o ló gi co de
Pom peia. Com os ob je tos, es ta vam
du as car tas em que os la drões di zem
que re sol ve ram de vol ver as pe ças por
elas es ta rem “amal di ço a das”.

Se gun do as car tas, os ob je tos fo ram
rou ba dos du ran te uma vi si ta às es ca- 
va ções, em 2005. “Eu pe guei al guns
pe da ços quan do vi si tei Pom peia, em
2005. Eu era jo vem e es tú pi do. Eu que- 
ria ter um pe da ço da his tó ria que nin- 
guém pu des se ter. Eu re al men te não
pen sei ou per ce bi o que es ta va re ce- 
ben do. Pe guei um pe da ço da his tó ria
que se cris ta li zou ao lon go do tem po e
que em tem tan ta ener gia ne ga ti va.
Pes so as mor re ram de uma for ma hor- 
rí vel e eu pe guei pe ças re la ci o na das a
es sa ter ra de des trui ção. É des de en- 

tão que o azar tem to ca do co mi go e
com mi nha fa mí lia”, es cre veu a tu ris- 
ta ca na den se, iden ti fi ca da so men te
co mo Ni co le.

No re la to, di vul ga do pe lo jor nal ita- 
li a no La Re pu bli ca, a ca na den se diz
que uma sé rie de coi sas ruins acon te- 
ce ram na vi da de la e que ela re la ci o na
is so aos ar te fa tos. “Es tou ago ra com
36 anos e ti ve cân cer de ma ma du as
ve zes, a úl ti ma vez que ter mi nou com
uma mas tec to mia du pla. Mi nha fa mí- 
lia e eu tam bém ti ve mos pro ble mas
fi nan cei ros. So mos bo as pes so as e
não que ro pas sar es sa mal di ção pa ra
mi nha fa mí lia ou fi lhos. meus fi lhos.
Por is so me per do em pe lo ges to fei to
anos atrás, eu apren di mi nha li ção”,
afir mou. A ou tra car ta foi es cri ta por
Alas tain e Kimberly G., tam bém ca na- 
den ses. Ne la, eles tam bém fa lam que
os ar te fa tos fo ram rou ba dos em 2005
e tam bém se di zem amal di ço a dos.

“Olá, eu de vol vo es sas pe dras que mi- 
nha es po sa e eu pe ga mos en quan to
vi si tá va mos Pom peia e o Mon te Ve sú- 
vio em 2005. Nós as pe ga mos sem
pen sar na dor e no so fri men to que es- 
sas po bres al mas ex pe ri men ta ram
du ran te a erup ção do Ve sú vio e a ter rí- 
vel mor te que ti ve ram. Pe di mos des-
cul pas e pe ço des cul pa por ter fei to
es ta es co lha ter rí vel! Que su as al mas
des can sem em paz “, es cre ve ram.

A ci da de de Pom peia fi cou co ber ta
de cin za vul câ ni ca de pois da erup ção
do mon te Ve sú vio em 79 d.C.

O de sas tre cau sou mi lha res de
mor tes e os ma te ri ais li be ra dos do
vul cão fi ze ram com que a ci da de fos se
pre ser va da qua se to tal men te ao lon- 
go dos sé cu los. En tre os des tro ços, fo- 
ram en con tra dos di ver sas ví ti mas hu- 
ma nas.

A im por tân cia do in cen ti vo à edu ca ção

Sai ba a im por tân cia
de in se rir a li te ra tu ra
na vi da das cri an ças

No Bra sil, a ta xa de anal fa be tis mo é al ta. De acor do
com da dos da Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi- 
cí li os (Pnad) Con tí nua Edu ca ção di vul ga da pe lo Ins ti tu- 
to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), em ju lho
des te ano, o nú me ro de pes so as não al fa be ti za das pas- 
sou de 6,8% em 2018, pa ra 6,6% em 2019. Mes mo com a
que da, o nú me ro ain da é al to.

Por is so, é tão im por tan te pro mo ver o aces so aos li- 
vros pa ra as cri an ças. Sa be mos que a edu ca ção é um di- 
rei to ga ran ti do a to dos, mas in fe liz men te mui tos bra si- 
lei ros não con se guem fre quen tar es co las ou ter um
exem plar em ca sa pa ra ler.

Már cia Men des é es cri to ra e pro fes so ra e te ve con ta to
com li vros tar di a men te. Mes mo com es sa re a li da de, ela
cres ceu cul ti van do a sua pai xão pe la li te ra tu ra. Atu al- 
men te, a edu ca do ra con tri bui pa ra mu dar a re a li da de de
di ver sas cri an ças que não pos su em con di ções de ter
aces so ao mun do má gi co dos li vros. Már cia trans for- 
mou a pai xão pe la es cri ta em um tra ba lho de for ma ção
de pro fes so res com a li te ra tu ra. E es tá fa zen do mais…

In ti tu la do “Um li vro pa ra cha mar de meu”, o pro je to
de sen vol vi do por Már cia re ce be do a ções de edi to ras e
de pes so as co muns que que rem con tri buir pa ra mu dar
es ta ce na de ex clu são li te rá ria. Os qua se 500 li vros já ar- 
re ca da dos são re pas sa dos pa ra os pe que nos de for ma
gra tui ta. In te res sa dos em con tri buir com a in ci ta va po- 
dem en trar em con ta to pe lo ins ta gram da ide a li za do ra
do pro je to @mar ci a casm.

“Quan do pe que na, eu sen tia fal ta de ler. Sem pre ti ve
ami gas que ti nham aque las en ci clo pé di as e li vros de li- 
te ra tu ra. As his tó ri as che ga vam até a mim atra vés da
con ta ção de cau sos, dos cor déis que eu via na fei ra li vre
do mu ni cí pio em que eu mo ra va. A fal ta dos li vros na
mi nha vi da não ti rou a mi nha von ta de de ler, mas de
cer ta for ma con tri buiu pa ra que eu me sen tis se me nos.
Eu não en ten dia o porquê eu não os ti nha em ca sa. Pe la
fal ta de um li vro pa ra cha mar de meu na in fân cia, sur giu
a von ta de de cri ar o pro je to, por que eu ain da en con tro
mui tas cri an ças que não têm um li vro em ca sa, prin ci- 
pal men te um li vro de li te ra tu ra”, re ve la a au to ra.

A es cri to ra de fen de a pro mo ção da edu ca ção pa ra as
cri an ças, in de pen den te do meio em que elas es tão in se- 
ri das. “Meus pais se es for ça ram mui to pa ra que eu nun- 
ca fos se pa ra es co la sem li vros, por is so ale go que o meio
que vo cê vi ve não é de ter mi nan te. O fa to de não ter ti do
na in fân cia aces so a li vros, de sua ca sa não ter exem pla- 
res di ver sos, não sig ni fi ca que vo cê não te rá con di ções
de avan çar na lei tu ra”.

Au to ra de três obras li te rá ri as de di ca das ao pú bli co
in fan til, Már cia Men des lan ça nes te sá ba do a mais re- 
cen te obra in ti tu la da A Ga ta que não era Xa drez. Com
ilus tra ções de Mar ce lo Car di nal, a obra é ins pi ra da no li- 
vro Era uma vez o Ga to Xa drez, de au to ria de Bia Vi le la.
O lan ça men to acon te ce es te sá ba do, 17 de ou tu bro, às
17 ho ras, em uma li ve li te rá ria no ca nal do Youtube
ENDTV BRA SIL. “A pan de mia nos en si nou a re pen sar a
for ma de di vul ga ção do nos so tra ba lho e es tá aju dan do
a ser ain da mais aces sí vel”.

A edu ca do ra de fen de que a es co la

tem pa pel fun da men tal nes te

pro ces so de de mo cra ti za ção da

lei tu ra. “Não me re fi ro ape nas a

pro mo ver o aces so, a so men te

en tre gar o li vro, mas sim fo men tar

es se gos to pe la lei tu ra, o

en can ta men to pe las pa la vras”,

con clui.

Es ti mu lar o de sen vol vi men to da cri a ti vi da de pa ra as
cri an ças é im por tan te pa ra que elas cres çam e te nham
gos to pe la edu ca ção. “Eu não ve jo um en si no na es co la
que não se ja atra vés da li te ra tu ra, d ar te, do te a tro, da
brin ca dei ra por que es sa é a for ma in tui ti va que a cri an- 
ça se co mu ni ca com o mun do e o en ten de”, des ta ca o
es cri tor e pro fes sor de Fi lo so fia Sau lo Dou ra do.

Fi lho de pro fes so res, Sau lo, 31 anos, es te ve sem pre
in se ri do no mun do da li te ra tu ra. Quan do pe que no,
brin ca va na bi bli o te ca do pai e mer gu lha va nos li vros
que ali es ta vam guar da dos. “Meu pai é pro fes sor de ma- 
te má ti ca, mas afi ci o na do por li vros de li te ra tu ra. Ele co- 
le ci o na va di ver sos li vros, re vis tas e en ci clo pé dia. Mas
quem sen tou co mi go pa ra ler es ses li vros foi mi nha mãe,
que é pe da go ga e, na épo ca, era pro fes so ra de edu ca ção
in fan til”, re lem bra.

A par tir da lei tu ra e da es cri ta, as cri an ças po dem de- 
sen vol ver a cri a ti vi da de. Mas pais e es co las pre ci sam es- 
tar aten tos pa ra aju dar os pe que nos nes sa mis são. Mui- 
tas ve zes, é atra vés das ins ti tui ções de en si no que a li te- 
ra tu ra en tra na vi da dos pe que nos que não tem aces so à
edu ca ção de qua li da de. “Por is so, é im por tan te ter li vros
de li te ra tu ra pa ra al fa be ti zar. O li vro en quan to ob je to
po de não ser mais tão atra en te e in te ra ti vo quan to ago ra
uma te la que se mos tra de uma ma nei ra se du to ra pa ra
uma cri an ça, mas não po de ser subs ti tuí do”, de fen de
Dou ra do.

São Luís, sexta-feira, 16 de outubro de 2020
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Dia do Comerciário

A Fe co mér cio-MA in for ma que o co mér- 
cio lo jis ta de São Luís, São Jo sé de Ri ba mar,
Pa ço do Lu mi ar e Ra po sa não abri rá as por- 
tas nes ta se gun da-fei ra, 19 de ou tu bro. É o
fe ri a do do Dia do Co mer ciá rio, con for me
pre vê a cláu su la 51ª da Con ven ção Co le ti va
de Tra ba lho as si na da pe la Fe co mér cio e o
Sin di co mer ciá ri os. Se rá um dia de des can so
re mu ne ra do pa ra os tra ba lha do res do co-
mér cio de São Luís. Pa ra béns a ca te go ria.

Live de Os Foliões

O blo co Os Fo liões, um dos mais pre mi a- 
dos do Ma ra nhão, re a li za no pró xi mo dia 1º
de no vem bro, a sua pri mei ra li ve. Com
trans mis são pe lo ca nal TV Fo liões, do
YouTube, a li ve te rá co mo te ma “Do Pas sa do
ao Pre sen te, Eu Con to a Mi nha His tó ria”. En-
tre os con vi da dos es tão Cé sar Nas ci men to,
Be to Pe rei ra, Iná cio Pi nhei ro, Pe pê Jú ni or,
Ca cau Ama ral, Ivan Co ra ci nha, Jo ta Jr, Sil vio
Du ar te, en tre ou tros.

Quem es te ve cur tin do as ma ra vi -
lhas de São Luís e Len çóis Ma ra nhen -
ses foi a mu sa fit ness ca ta ri nen se
Ali ne Bec ker que fi cou ba da la da na -
ci o nal men te pe lo na mo ro com o ga lã
glo bal Ra fa el Zu lu, com quem aliás,
es ta va jun to. Vi e ram a con vi te do se -
cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo, Ca tu -
lé Jú ni or (Leia-se Go ver no do Es ta -
do), pa ra uma press trip, com a fi na li -
da de de vi ven ci a rem um ro tei ro tu -
rís ti co no Ma ra nhão e di vul gar e po -
ten ci a li zar o nos so des ti no. Foi no úl -
ti mo fim de se ma na, com pas sei os
em São Luís, Bar rei ri nhas e Atins. Na
Ilha fo ram hós pe des do ma ra vi lho -
so, exu be ran te e pa ra di sía co Blue
Tree Towers, on de Ali ne é vis ta na fo -
to.

Pa ra béns aos ir mãos,
em pre en de do res, Ro -
dol fo e Gus ta vo Al mei -
da, que es tão em fa se
de ex pan são da re de
Su per Clí ni ca, com a
inau gu ra ção re cen te
da uni da de Rua Gran -
de, on de ocu pa um be -
lís si mo ca sa rão co lo ni -
al de fa cha da de azu le -
jo. A Su per Clí ni ca é pi -
o nei ra no país no aten -
di men to po pu lar com
al tís si ma qua li da de de
ser vi ços e aten di men -
to. E vem mais no vi da -
des por aí.

A Es tá cio, um dos mai -
o res e mais res pei ta -
dos gru pos do se tor
edu ca ci o nal do Bra sil,
ce le brou on tem o Dia
do Pro fes sor, da ta, ho -
me na ge an do e con tan -
do a his tó ria de su pe -
ra ção e ins pi ra ção de
uma de su as gran des
pro fes so ras: Ma ria
Ima cu la da Chao Ca ba -
nas, de 67 anos de vi da
e 49 de do cên cia. Ela
in for ma que de ci diu le -
ci o nar pa ra des mi ti fi -
car e en si nar ma te má -
ti ca de uma ma nei ra
mais pra ze ro sa.

Guarnicê on line

To da a pro gra ma ção e fil mes da 43ª edi ção do
Fes ti val Guar ni cê de Ci ne ma es tão dis po ní veis
on-li ne no si te, on de po dem ser en con tra dos os
fil mes com ple tos das Mos tras Com pe ti ti vas e
Mos tras Es pe ci ais Na ci o nais e Mos tras Ma ra-
nhen ses. No si te, o usuá rio po de ver as pro du-
ções de cur ta e lon ga-me tra gem e ter aces so a
con teú do ex tra, com os trail lers, in for ma ções
so bre as pro du ções e até ví de os dos re a li za do res
co men tan do su as res pec ti vas pro du ções. Ou tra
op ção pa ra as sis tir à pro gra ma ção, é um app
que po de ser bai xa do em smartpho nes.

Em Caxias

Na pró xi ma quin ta-fei ra, 22, Ca xi as se di a rá o
II Se mi ná rio Anu al de For ta le ci men to dos Co- 
mi tês de Ba ci as Hi dro grá fi cas do Es ta do do Ma- 
ra nhão. O ob je ti vo é qua li fi car os co mi tês pa ra
sua atu a ção co mo ór gãos do Sis te ma de Re cur- 
sos Hí dri cos, que tem en tre su as atri bui ções o
exer cí cio di re to dos prin cí pi os ba si la res da Po lí- 
ti ca das águas ma ra nhen ses no que diz res pei to
à ar ti cu la ção in te rins ti tu ci o nal, a ges tãoO even- 
to é re a li za do pe lo Con se lho Es ta du al de Re cur- 
sos Hí dri cos (CO NERH), ór gão su pe ri or da Po lí- 
ti ca Es ta du al de Re cur sos Hí dri cos.

Dia Mundial do Pão

A ABI MA PI (As so ci a ção Bra si lei ra das In dús- 
tri as de Bis coi tos, Mas sas Ali men tí ci as e Pães &
Bo los In dus tri a li za dos) ini cia as co me mo ra ções
do Dia Mun di al do Pão, ce le bra do  nes ta sex ta.
Pa ra a cam pa nha de 2020, a en ti da de tra ba lha rá
o mo te “Ali men te o que há de me lhor em vo cê” e
a hash tag #DiaMundialdoPão2020, com um ví- 
deo pro ta go ni za do pe la apre sen ta do ra Ti ci a ne
Pi nhei ro. O mo te da cam pa nha re tra ta o pa ra le- 
lo de ali men tar a al ma, ofe re cen do às pes so as
co mo um ges to de ca ri nho in for ma ções, di cas
pa ra me lho res prá ti cas de con su mo.

Pra curtir

Os mu ni cí pi os que
qui se rem aces sar os
re cur sos da Lei Al dir
Blanc têm até sex ta-
fei ra, 16, pa ra ca das -
tra rem seus pla nos
de ação den tro da
Pla ta for ma + Bra sil.

O Mi nis té rio do Tu ris -
mo já re pas sou mais
de R$ 2,6 bi lhões pa -
ra apoi ar a cul tu ra de
es ta dos e mu ni cí pi os.

Os ven ce do res do
Prê mio Mais IDEB de -
vem fi car aten tos ao
pra zo pa ra a aber tu ra
da con ta di gi tal, so -
men te com a cri a ção
da con ta a ins ti tui ção
fi nan cei ra po de rá
efe tu ar o pa ga men to
aos be ne fi ciá ri os.

O pra zo en cer ra no
dia 31 de ou tu bro e
es tu dan tes, pro fes so -
res e ges to res es co la -
res, ven ce do res do
Prê mio, de vem abrir
a con ta Pag Bank, de
for ma gra tui ta, pa ra
re ce be rem a pre mi a -
ção.

Mais de 50% dos pre -
mi a dos já re a li za ram
a aber tu ra do Pag Se -
gu ro e ti ve ram o pa -
ga men to efe ti va do.

O Rock in Rio anun ci -
ou Ive te San ga lo, 48,
e Anit ta, 27, en tre as
atra ções do fes ti val
que acon te ce rá no
pró xi mo ano, em Lis -
boa. As du as se apre -
sen ta rão no Pal co
Mun do nos di as 20 e
27 de ju nho, res pec ti -
va men te.

O even to es ta va pro -
gra ma do pa ra acon -
te cer nes te ano, mas
foi adi a do de vi do à
pan de mia.

São Luís, sexta-feira, 16 de outubro de 2020
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A alta no setor vem após a queda registrada em abril. Os números dos quatro últimos
meses ainda não foram suficientes para reverter os ocorridos neste ano

Ma ra nhão: vo lu me de ser vi -
ços au men ta 4,6%

Mês a mês

Úl ti mos 12 me ses

AUMENTO

Setor de serviços no
Maranhão avança 4,6%

O
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o- 
gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE)
di vul gou a Pes qui sa Men sal
de Ser vi ços (PMS), re fe ren te

ao mês de agos to.
 Tra ta-se de um pa no ra ma con jun- 

tu ral do se tor de ser vi ços da eco no mia
bra si lei ra.

No Ma ra nhão, em agos to des te
ano, na com pa ra ção com mês ime di a- 
ta men te an te ri or, ju lho, com ajus te
sa zo nal, o ín di ce de vo lu me de ser vi- 
ços cres ceu 4,6%, de pois de, no mês
an te ri or, da da es sa ba se de com pa ra- 
ção tem po ral, o vo lu me de ser vi ços
ter fi ca do es tá vel: 0,0%.

Após a que da re gis tra da em abril,
-14,2%, nos dois me ses em sequên cia,
hou ve au men to: maio (1,9%) e ju nho
(6,0%). 

Os nú me ros dos qua tro úl ti mos
me ses ain da não fo ram su fi ci en tes
pa ra re ver ter os três tom bos ocor ri dos
no ano, pois, além de abril, o vo lu me
de ser vi ços no Ma ra nhão re traiu-se
nos me ses de ja nei ro, -0,1%, e fe ve rei- 
ro, -0,3%.

Das 27 Uni da des da Fe de ra ção
(UFs), no va men te, em seis de las hou- 
ve que da no vo lu me de ser vi ços, sen- 
do que a mai or re tra ção foi de tec ta da
no TO (-5,5%). As du as me lho res per- 
for man ces fo ram es ti ma das pa ra AP
(+7,0%) e AC (+6,2%).

Na com pa ra ção mês/mês igual ao
ano an te ri or, agos to de 2020/agos to
de 2019, no Ma ra nhão, foi de tec ta da
uma que da de 4,9%, rit mo me nor de
re cuo do que o ob ser va do no mês an- 
te ri or, ju lho de 2020, nes sa mes ma ba- 

se de co te ja men to tem po ral: 9,8%.
Pa ra es se ín di ce de com pa ra ção,

mês/mês igual do ano an te ri or, no
Ma ra nhão, ape nas no mês de mar ço
hou ve au men to no vo lu me de ser vi- 
ços, 3,8%. 

Em mar ço de 2019, tan to na com- 
pa ra ção mês/mês ime di a ta men te an- 
te ri or e mês/mês igual ao ano an te ri- 
or, hou ve que da no vo lu me de ser vi- 
ços, o que tor na a com pa ra ção de
mar ço de 2020 com es se mês do ano
an te ri or de fá cil en ten di men to ao ge- 
rar um nú me ro po si ti vo. Pa ra es se in- 
di ca dor de com pa ra ção no tem po, 26
UFs apre sen ta ram ta xa ne ga ti va no
vo lu me de ser vi ços.

Ape nas Rondô nia não te ve que da,
po rém, fi cou no pa ta mar da es ta bi li- 
da de: 0,0%. As mai o res que das fo ram
ob ser va das no Rio Gran de do Nor te
(-22,9%) e Bahia e Ala go as, am bos
com re tra ção no vo lu me de ser vi ços
na or dem de 23,4%. 

Den tre to das as UFs do Nor des te, o
Ma ra nhão te ve me nor que da no vo lu- 
me de ser vi ços na com pa ra ção
ago.2020/ago.2019.

As cons tan tes ocor rên ci as ne ga ti- 
vas no Ma ra nhão no co te ja men to
mês/mês igual ao ano an te ri or vem
im pli can do um acu mu la do ne ga ti vo
no ano de 2020 em re la ção ao ano de
2019. Com ano de 2020 fe cha do em
agos to, co te ja do com 2019, en cer ra do
no mes mo mês, o vo lu me de ser vi ços
caiu 6,9% no Ma ra nhão.

Das 27 uni da des fe de rais, a úni ca
que apre sen tou uma ta xa po si ti va no
ano de 2020, fe cha do em agos to, na
com pa ra ção com mes mo pe río do de
2019, tam bém en cer ra do em agos to,
até o mo men to, foi RO, +3,5%.

As seis mai o res re tra ções no vo lu- 
me de ser vi ços no ano fo ram ob ser va- 

das em UFs lo ca li za das na re gião Nor- 
des te, sen do que as du as mai o res que-
das fo ram ob ser va das na BA (-18,6%)
e em AL (-19,6%). Den tre to das as UFs
do Nor des te, o Ma ra nhão apre sen tou
a me nor que da.

Na ba se tem po ral de com pa ra ção
que le va em con si de ra ção os úl ti mos
12 me ses (se tem bro de 2019 a agos to
de 2020 co te ja do com se tem bro de
2018 a agos to de 2019), o Ma ra nhão
apre sen tou um vo lu me ne ga ti vo de
ser vi ços de -4,0%.

À me di da que nú me ros na com pa- 
ra ção mês/mês igual do ano an te ri or,
no Ma ra nhão, fo ram ne ga ti vos, o ín- 
di ce tem po ral que le va em con ta os
úl ti mos 12 me ses ini ci ou cur va des-
cen den te.

Até abril de 2020, na ba se de com- 
pa ra ção tem po ral em que se le va em
con ta os úl ti mos 12 me ses, a ta xa do
vo lu me de ser vi ços, no Ma ra nhão, re- 
sis tia com nú me ro po si ti vo. Des de ja- 
nei ro de 2019 até abril de 2020, as ta-
xas acu mu la das a ca da 12 me ses
eram, com efei to, po si ti vas, su pe ran-
do um lon go pe río do de ta xas ne ga ti- 
vas acu mu la das a ca da 12 me ses, que
per du rou de mar ço de 2015 a de zem- 
bro de 2018.

O ín di ce de vo lu me de ser vi ços nes- 
sa ba se de com pa ra ção tem po ral, úl ti- 
mos 12 me ses, no Ma ra nhão, -4,0%,
ain da se en con tra num pa ta mar de
me nor que da do que no Bra sil, cu jo
in di ca dor tem po ral fi cou na ca sa de
-5,3%. 

Nes sa ba se de com pa ra ção tem po- 
ral, 25 Uni da des Fe de rais, com mês
en cer ra do em agos to/2020, têm acu- 
mu la do re tra ção no vo lu me de ser vi-
ços.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Estação Conhecimento celebra 9 anos em Arari
A Es ta ção Co nhe ci men to (EC) de

Ara ri com ple tou, no dia 15 de ou tu- 
bro, 9 anos le van do edu ca ção, es por te
e cul tu ra pa ra cri an ças e jo vens de 6 a
17 anos da re de pú bli ca de en si no. A
da ta, em que tam bém se co me mo ra o
Dia do Pro fes sor, se tor na ain da mais
sig ni fi ca ti va quan do ob ser va do o au- 
men to da no ta do Ideb – Ín di ce de De- 
sen vol vi men to da Edu ca ção Bá si ca na
re gião, que su pe rou a me ta pre vis ta
pa ra o ano, al can çan do 5,6 na edu ca- 
ção dos anos ini ci ais.

A Fun da ção Va le, ide a li za do ra e
man te ne do ra da Es ta ção Co nhe ci- 
men to, ce le bra es se re sul ta do, pois
im ple men ta pro je tos edu ca ci o nais no
mu ni cí pio. 

Nes sa en tre vis ta com a ge ren te da
Fun da ção Va le, Pa mel la De-Cnop, ela

nos con ta um pou co mais so bre a atu- 
a ção da EC e dos pro je tos de sen vol vi- 
dos pe la ins ti tui ção.

O que é a Es ta ção Co nhe ci men to e
co mo se dá a sua atu a ção?

A Es ta ção Co nhe ci men to (EC) Ara ri
bus ca ser re co nhe ci da co mo um cen- 
tro de ex ce lên cia re gi o nal de bo as
prá ti cas com fo co no de sen vol vi men- 
to de pes so as e res pei to às vo ca ções
pro du ti vas lo cais. A EC ofe re ce ati vi- 
da des em três ei xos (edu ca ção, cul tu- 
ra e es por te), no tur no com ple men tar
a es co la. Por meio de su as pro gra ma- 
ções, con tri bui pa ra o de sen vol vi- 
men to so ci al das co mu ni da des aten- 
di das, ten do co mo prin ci pal pú bli co
cri an ças e ado les cen tes de 6 a 17 anos.
Além dis so, uma equi pe mul ti dis ci pli- 
nar faz o acom pa nha men to psi co ló gi- 
co, de ser vi ço so ci al, pe da gó gi co e nu- 
tri ci o nal. Ao to do, são 5 Es ta ções Co- 
nhe ci men to nos es ta dos do Ma ra- 
nhão, Pa rá, Mi nas Ge rais e Es pi ri to
San to.

Qual a con tri bui ção da EC pa ra a
edu ca ção do mu ni cí pio?

A EC Ara ri ofer ta ati vi da des de au- 
xí lio na exe cu ção das ati vi da des es co- 
la res, no me a do Pa ra Ca sa, e apoia o
pro ces so de le tra men to e nu me ra- 
men to das cri an ças e jo vens. Es sas
ati vi da des fa zem par te do pro gra ma
cha ma do Mul ti le tra men tos, que pro- 
mo ve o de sen vol vi men to de prá ti cas
pe da gó gi cas ino va do ras que per mi- 
tem aos edu can dos li dar com di fe ren- 
tes lin gua gens, tan to nas lei tu ras que
fa zem de mun do co mo nas for mas de
se ex pres sa rem. Des ta ca-se que, pa ra
o con tex to de Ara ri, pro pi ci ar às cri an- 
ças e ado les cen tes aces so à múl ti plas
lin gua gens é um ca mi nho fun da men- 
tal pa ra a su pe ra ção das vul ne ra bi li- 
da des so ci ais.

A EC tam bém é co nhe ci da por fo- 
men tar prá ti cas es por ti vas edu ca ci o- 

nais. Co mo es se tra ba lho é de sen vol- 
vi do?

O pro gra ma Es por te Edu ca ci o nal
en ten de o es por te co mo uma lin gua- 
gem pa ra o de sen vol vi men to in te gral
de cri an ças e ado les cen tes, com fo co
na in clu são so ci al, per mi tin do a
adap ta ção de re gras, es tru tu ras, es pa-
ços e ges tos mo to res de acor do com a
re a li da de das cri an ças e ado les cen tes
e do ter ri tó rio ara ri en se.
Jo gos, dan ças, brin ca dei ras, ex pres-
sões cor po rais, mo da li da des es por ti- 
vas, gi nás ti cas e prá ti cas cor po rais na
na tu re za com põem o iti ne rá rio for- 
ma ti vo das cri an ças e ado les cen tes,
que são com ple men ta dos por fes ti- 
vais, pas sei os, tor nei os, pa les tras e
ofi ci nas. 

As prá ti cas de Es por te Edu ca ci o nal
se apro pri am de to do o es pa ço fí si co
da EC além das in fra es tru tu ras co mo
cam po de fu te bol, pis ci nas, aca de mia
e cam po de areia.

O que é re a li za do no ei xo da cul tu- 
ra?

O Pro gra ma de Cul tu ra é re sul ta do
de uma vi são que ar ti cu la as di fe ren- 
tes lin gua gens e pro du ções ar tís ti co-
cul tu rais pa ra pro mo ver apren di za- 
gens. Com des ta que pa ra a cul tu ra
ma ra nhen se e ara ri en se, o pro gra ma
re co nhe ce e va lo ri za as ma ni fes ta ções
lo cais, co mo é o ca so do bum ba boi,
tam bor de cri ou la, tam bor de mi na,
ca cu riá, dan ça do ca ro ço, cor dão de
Reis e as tra di ci o nais fes ti vi da des ju-
ni nas. 

Es sas pro du ções cul tu rais es tão
pre sen tes na vi da das cri an ças, ado- 
les cen tes e jo vens da EC e são ex pe ri- 
en ci a das a par tir das his tó ri as, da lín- 
gua fa la da, das cren ças, dan ças, ves- 
tuá ri os, cos tu mes, por meio da cu li- 
ná ria, do ar te sa na to, da li te ra tu ra, das
fes tas tra di ci o nais, den tre ou tras ex- 
pres sões.

• Tro car re sí du os re ci clá veis por des con tos na con ta de
ener gia, por meio do pro gra ma E+ Re ci cla gem.  Pa ra
par ti ci par o ti tu lar da con ta de ve le var os ma te ri ais lim -
pos e se cos, co mo pa pel, plás ti co, em ba la gem te tra pak
e me tal pa ra se rem pe sa dos e con ta bi li za dos co mo des -
con to na pró xi ma con ta de ener gia;
• Tro car lâm pa das flu o res cen tes e in can des cen te (que
con so mem mais ener gia) por lâm pa das LED (que são
mais econô mi cas), gra tui ta men te. Mas, aten ção: pa ra
que a tro ca se ja re a li za da, é pre ci so que o cli en te le ve até
três lâm pa das que es te jam fun ci o nan do, pa ra po der re -
a li zar a tro ca.
• Ca das tros na Pro mo ção Ener gia em Dia: pro mo ção
que sor teia to dos os me ses prê mi os pa ra quem es ti ver
em dia com a con ta de luz

FERRY-BOAT

Deficiência na prestação
de serviços em  reunião

A REUNIÃO SERÁ COM O MPMA COM AS EMPRESAS DE FERRY

Em ra zão de re cla ma ções so bre o de clí nio da qua li da- 
de e os atra sos nos ho rá ri os das vi a gens dos ser vi ços
pres ta dos pe las em pre sas res pon sá veis pe los ferry-bo- 
ats, o Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão pro mo ve rá, na
pró xi ma se gun da-fei ra (19), uma reu nião en tre o pro cu- 
ra dor-ge ral de jus ti ça, Edu ar do Ni co lau, a co or de na do- 
ra do Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal do Con su mi dor, Lí tia
Ca val can ti e pro mo to res de jus ti ça da Bai xa da ma ra- 
nhen se.

A reu nião, de ini ci a ti va do pro cu ra dor-ge ral, ana li sa- 
rá as pec tos do pro ble ma pa ra o en ca mi nha men to de
ações que re quei ram a me lho ria do trans por te que
cons ti tui o prin ci pal meio de li ga ção da ca pi tal ma ra- 
nhen se a es ta re gião do in te ri or do es ta do.

A co or de na do ra do CA Op-Con su mi dor res sal tou que
al guns ferry-bo ats fo ram re ti ra dos de cir cu la ção, ge ran- 
do, por tan to, uma si tu a ção de de man da não aten di da.
Lí tia Ca val can ti tam bém des ta cou os pro tes tos re a li za- 
dos pe los mo ra do res da re gião do Cu ju pe. “Co mo for ma
de pro tes to, ocor re ram blo quei os de ave ni das no Cu ju- 
pe, por que o atra so che ga ser de até qua tro ho ras. As sim,
ou vi re mos os pro mo to res da Bai xa da, por que co mo eles
vi ven ci am mais de per to aque la re a li da de, eles po de rão
trans mi tir os an sei os e de man das da po pu la ção que uti- 
li za o ferry ro ti nei ra men te e que es tão ten do os seus di- 
rei tos, en quan to con su mi do res, pre ju di ca dos”, dis se Lí- 
tia Ca val can ti.

Já foi ins tau ra do um inqué ri to ci vil so bre a ques tão,
que es tá sen do tra ba lha do por Lí tia Ca val can ti.

TARIFA SOCIAL BAIXA RENDA

Residencial Ribeira
recebe ação de cadastros

AÇÃO NO RESIDENCIAL RIBEIRA ACONTECE NESTE SÁBADO

Acon te ce ama nhã, sá ba do (17), uma ação da Equa to- 
ri al Ma ra nhão em par ce ria com a De fen so ria Pú bli ca no
Re si den ci al Ri bei ra com o ob je ti vo de ca das trar as fa mí- 
li as de bai xa ren da no pro gra ma Ta ri fa So ci al de Ener gia
Elé tri ca (TSEE), do Go ver no Fe de ral, que con ce de des- 
con tos de até 65% na con ta de ener gia.

Du ran te to da a ma nhã (a par tir das 8h), até as 16h,
agen tes da Equa to ri al Ma ra nhão es ta rão re a li zan do di- 
ver sos ser vi ços pa ra a co mu ni da de, ao la do da As so ci a- 
ção de Mo ra do res do Con do mí nio Re si den ci al Ri bei ra.
Pa ra par ti ci par, é ne ces sá rio que o ti tu lar da con ta da
con ta de ener gia le ve a úl ti ma con ta de luz, o seu NIS
(Nú me ro da Iden ti fi ca ção So ci al) e a iden ti da de.

Além dos ca das tros na Ta ri fa So ci al pa ra fa mí li as de
bai xa ren da, a Equa to ri al Ma ra nhão tam bém vai:

A De fen so ria Pú bli ca es ta rá pre sen te no lo cal pa ra ti- 
rar dú vi das, au xi li ar em pos sí veis ne go ci a ções e com pe- 
di dos de ca das tros na Ta ri fa So ci al Bai xa Ren da.

São Luís, sexta-feira, 16 de outubro de 2020
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Outra novidade da Caixa Econômica é a prorrogação, até o fim do ano, da possibilidade
de carência para início do pagamento das parcelas dos novos contratos imobiliários

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Caixa  facilita compra
da casa própria

A
Cai xa Econô mi ca Fe de ral 
anun ci ou cin co no vas me di- 
das pa ra o se tor ha bi ta ci o nal: 
re du ção de ju ros dos fi nan ci- 

a men tos; pror ro ga ção de ca rên cia; 
pa ga men to par ci al da pres ta ção; fei- 
ras de ca sa pró pria on-li ne; e em prés- 
ti mo de for ma di gi tal.

O ban co re du ziu no va men te os ju- 
ros na li nha de cré di to in de xa da à Ta- 
xa Re fe ren ci al, des ta vez em 0,50 pon- 
to per cen tu al. Ago ra, a ta xa mí ni ma 
se rá de TR + 6,25% e má xi ma, de TR 
8%. Os cli en tes já po dem aces sar as 
no vas ta xas, que pas sam a va ler a par- 
tir de 22 de ou tu bro pa ra no vos fi nan- 
ci a men tos, no si mu la dor ha bi ta ci o- 
nal da Cai xa.

Ou tra no vi da de é a pror ro ga ção, 
até o fim do ano, da pos si bi li da de de 
ca rên cia pa ra iní cio do pa ga men to 
das par ce las dos no vos con tra tos imo- 
bi liá ri os. Na aqui si ção de imó veis no- 
vos, os cli en tes pes so as fí si cas po de- 
rão ini ci ar o pa ga men to do en car go 
men sal, com pos to de ju ros e amor ti- 
za ção, após seis me ses da con tra ta- 
ção. Nes se pe río do, pa ga rão ape nas 
se gu ros e ta xa de ad mi nis tra ção do 
con tra to.

Tam bém se rá per mi ti do o pa ga- 
men to par ci al da pres ta ção, en tre 50% 
e 75% do va lor, por até seis me ses, pa- 
ra mu tuá ri os que apre sen ta rem di fi- 
cul da de pa ra re to mar o pa ga men to 
in te gral das par ce las ha bi ta ci o nais. O 
per cen tu al de pen de rá do per fil do cli- 
en te. Se gun do a ins ti tui ção fi nan cei- 
ra, mais de 620 mil pes so as po dem ser 
be ne fi ci a das com as me di das.

O ban co es ta tal tam bém pro mo ve- 
rá a re a li za ção de fei ras ha bi ta ci o nais

Mar ca

TAMBÉM SERÁ PERMITIDO PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTAÇÃO DE ATÉ 75% DO VALOR

on-li ne. O no vo for ma to vir tu al bus ca 
aten der às no vas ne ces si da des do cli- 
en te e do mer ca do. A Cai xa se rá o 
agen te fi nan cei ro ofi ci al des sas fei ras, 
que, se gun do a ins ti tui ção, vão “pro- 
por ci o nar aos cli en tes as me lho res 
con di ções pa ra a com pra da ca sa pró- 
pria”.

Além dis so, a par tir da pró xi ma se- 
gun da-fei ra, o ban co pas sa a ofe re cer 
a to dos os cli en tes a pos si bi li da de de 
con tra tar o fi nan ci a men to imo bi liá- 
rio de for ma 100% di gi tal pe lo apli ca- 
ti vo Cai xa Ha bi ta ção. O apli ca ti vo es tá 
dis po ní vel pa ra to dos os sis te mas 
ope ra ci o nais e de for ma gra tui ta. O 

cli en te só pre ci sa rá ir à agên cia pa ra a 
as si na tu ra do con tra to.

A Cai xa anun ci ou, ain da, que atin- 
giu, em ou tu bro, a mar ca his tó ri ca de 
R$ 500 bi lhões em cré di to ha bi ta ci o- 
nal. O sal do da car tei ra de cré di to ha- 
bi ta ci o nal do ban co cres ceu 13,4% 
des de ja nei ro de 2019, quan do to ta li- 
za va R$ 441 bi lhões. A par ti ci pa ção de 
mer ca do do ban co na con tra ta ção de 
fi nan ci a men tos imo bi liá ri os com re- 
cur sos do Sis te ma Bra si lei ro de Pou- 
pan ça e Em prés ti mo (SB PE) evo luiu 
de 24,8% pa ra 44,9%.

MARANHÃO

PM planejava sequestro de gerente de banco

DENTRE OS INTEGRANTES DO BANDO CRIMINOSOS ESTÁ UM POLICIAL MILITAR SUSPEITO DE PLANEJAR O SEQUESTRO DA VÍTIMA

Na ma nhã da úl ti ma quar ta-fei ra
(14), a Su pe rin ten dên cia Es ta du al de
In ves ti ga ções Cri mi nais (SEIC) da Po- 
lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por meio do
De par ta men to de Com ba te ao Rou bo
a Ins ti tui ções Fi nan cei ras (DCRIF),
efe tu ou a pri são de três pes so as sus- 
pei tas de in te grar fac ção cri mi no sa
com atu a va na prá ti ca de rou bos a
ban co, na mo da li da de “sa pa ti nho”,
em to do os es ta do do Ma ra nhão.

De acor do com a po lí cia, den tre os
en vol vi dos es tá um po li ci al mi li tar
sus pei to de pla ne jar o se ques tro do
ge ren te do Ban co do Bra sil de Co li nas,
in te ri or do Ma ra nhão, e tam bém de
sua fa mí lia. O cri me pla ne ja do é co- 
nhe ci do co mo “sa pa ti nho”. De acor do

com a po lí cia, o PM fa zia o le van ta- 
men to so bre o ge ren te do ban co,
iden ti fi cou sua re si dên cia, ho rá rio de
tra ba lho e ho rá rio de che ga da em ca- 
sa. Além dis so, pla ne ja va ro tas de fu- 
ga, re ti ra da de vi a tu ras de po li ci a- 
men to lo cal pa ra fa ci li tar a atu a ção do
res tan te do gru po.

Ain da se gun do a po lí cia, es tá en- 
vol vi da tam bém uma mu lher cu ja
fun ção se ria in ter me di ar a tro ca de in- 
for ma ções en tre o po li ci al e mem bros
da fac ção pre sos no com ple xo pri si o- 
nal de Pe dri nhas. A fun ção da sus pei- 
ta tam bém era de pres tar au xí lio ma- 
te ri al aos en vol vi dos. Além dis so, ela é
com pa nhei ra do lí der da fac ção cri- 
mi no sa, que es tá pre so no com ple xo

pri si o nal de Pe dri nhas. Ele de ci di ria
quan do e co mo o cri me ocor re ria.

A po lí cia con se guiu de sar ti cu lar a
or ga ni za ção cri mi no sa e o cri me não
acon te ceu. As pri sões ocor re ram na
ci da de de Co li nas, in te ri or do Ma ra-
nhão e Ma ra bá, in te ri or do Pa rá, jun- 
ta men te com apoio da Po lí cia Ci vil do
Pa rá, por meio da De le ga cia de Po lí cia
de São Do min gos do Ara guaia.

Após o cum pri men to dos man da- 
dos de pri são, ex pe di dos pe la 1ª Va ra
Cri mi nal da Co mar ca de São Luís pe la
pra ti ca do cri me de or ga ni za ção cri- 
mi no sa, to dos os sus pei tos fo ram en- 
ca mi nha dos as res pec ti vas uni da des
pri si o nais, on de per ma ne ce rão à dis- 
po si ção da jus ti ça cri mi nal.

Cui da dos den tro de ca sa

Di cas de lim pe za

• Hi gi e ni za ção de col chões: Man ter seu col chão lim po
evi ta a pro li fe ra ção dos áca ros, cri ses alér gi cas e res pi ra -
tó ri as. Te nha uma boa noi te de so no e sem es pir ros!
• Hi gi e ni za ção de ta pe tes: A lim pe za ga ran te uma mai -
or du ra bi li da de e be le za pa ra os ta pe tes, além da saú de
das pes so as e o equi lí brio do am bi en te.
• Hi gi e ni za ção de car pe tes: Eli mi ne as su jei ras que ca -
em no car pe te ou que são tra zi das pe los cal ça dos, os
odo res do am bi en te, bac té ri as, fun gos e áca ros.
• Hi gi e ni za ção de es to fa dos: Com a hi gi e ni za ção, vo cê
pre vi ne a pro li fe ra ção de áca ros e fun gos e pro ble mas
res pi ra tó ri os.

Qua tro ro das

• Lim pe za de ca dei ri nhas: As ca dei ri nhas são mui to
usa das pe las cri an ças e po dem acu mu lar po ei ras e ou -
tros agen tes alér ge nos;
• Hi gi e ni za ção in ter na: A hi gi e ni za ção con sis te em
uma lim pe za de ta lha da, in cluin do te to es to fa do, pai nel,
la te ral de por tas, car pe te e por ta-ma las, re al çan do a cor
dos te ci dos. O ser vi ço po de ser re a li za do em qual quer ti -
po de car pe te ou es to fa men to, de fi bras na tu rais ou sin -
té ti cas. O re sul ta do é uma fra grân cia agra dá vel e pro te -
ção con tra di ver sos ti pos de fun gos e bac té ri as.
• Oxi-sa ni ti za ção: A oxi-sa ni ti za ção é um pro ces so que
eli mi na to tal men te odo res de sa gra dá veis, co mo chei ro
de ci gar ro, vô mi to, der ra ma men to aci den tal de lí qui dos
e ali men tos. O pro ces so tam bém di mi nui a con ta mi na -
ção do sis te ma de re fri ge ra ção, me lho ran do a qua li da de
do ar e pre ser van do a saú de dos usuá ri os, além de aca -
bar com ger mes e bac té ri as.
• Hi gi e ni za ção do ar-con di ci o na do: A hi gi e ni za ção
lim pa pro fun da men te o sis te ma de cir cu la ção de ar,
pro te gen do-o con tra di ver sos ti pos de fun gos, mo fos e
bac té ri as que pro vo cam odor. Ao re a li zar o ser vi ço, o
mo to ris ta eli mi na pro ble mas co mo o mau chei ro e o
chei ro de mo fo do veí cu lo. Lim po, o equi pa men to tam -
bém fun ci o na me lhor, man ten do a tem pe ra tu ra de se ja -
da no in te ri or do au to mó vel. Re co men da-se a exe cu ção
des te ser vi ço a ca da três me ses.

PRO BLE MAS RES PI RA TÓ RI OS

Cui da dos de lim pe za
de vem cres cer 40%
na pri ma ve ra

O tem po se co tem si do o vi lão pa ra mui tos bra si lei ros
que so frem com pro ble mas res pi ra tó ri os. E com a che- 
ga da da pri ma ve ra a in ci dên cia de aler gi as no tra to res- 
pi ra tó rio ten de a se agra var, já que na es ta ção das flo res
o ex ces so de pó len é li be ra do pe las flo res e ao en trar em
con ta to com as vi as res pi ra tó ri as pro vo ca a te mi da re ni- 
te alér gi ca, que afe ta adul tos e cri an ças.

Po rém, há bi tos sim ples de vem ser to ma dos pa ra pre- 
ve nir as do en ças res pi ra tó ri as da es ta ção, a co me çar por
den tro de ca sa. Com gran de par te das pes so as den tro de
ca sa tra ba lhan do ho me of fi ce, além das cri an ças que
tam bém en fren tam o iso la men to so ci al oca si o na do pe la
pan de mia do no vo co ro na ví rus, os cui da dos de lim pe za
de vem ser re do bra dos pa ra ame ni zar os efei tos das aler- 
gi as des sa es ta ção.

Re cen te men te, uma em pre sa es pe ci a li za da em lim- 
pe za eco ló gi ca au to mo ti va, in se riu em sua car te la de
ser vi ços o aten di men to ho me ca re, on de é pos sí vel que
o fran que a do re a li ze o aten di men to delivery pa ra lim- 
pe za de es to fa dos e de mais itens da ca sa. “Es sa épo ca é
mui to pro pí cia e ne ces sá ria pa ra lim pe za ge ral dos es to- 
fa dos e ta pe tes em ca sa, prin ci pal men te pe lo fa to que
com as cri an ças mais tem po den tro de ca sa, os cui da dos
de pre ven ção a pro li fe ra ção de áca ros e fun gos po dem
ge rar sé ri os pro ble mas res pi ra tó ri os, sem fa lar no al to
ín di ce de po lui ção que agra va ain da mais os pro ble mas
de saú de”, afir ma Hen ri que Mol, di re tor exe cu ti vo da
Ac qua ze ro e pre si den te da hol ding En con tre Sua Fran- 
quia (www.en con tre su a fran quia.com.br).

O es pe ci lis ta sa li en ta que a bus ca por ser vi ços re si- 
den ci ais dis pa rou nos úl ti mos me ses, e pro je ta um cres- 
ci men to de 40% das ven das até o fi nam do ano. 

Nes te pe río do é ne ces sá rio fi car aten to com os lo cais
que mais exi gem cui da dos e são ca pa zes de con cen trar
mui tos áca ros e fun gos.

Os car ros tam bém me re cem uma aten ção es pe ci al
nes se pe río do. A lim pe za in ter na de ve ser fei ta de ma- 
nei ra pe rió di ca e con tar com a aju da de pro fis si o nal es- 
pe ci a li za do pa ra fa zer uma lim pe za pro fun da no au to- 
mó vel. Só as sim é pos sí vel uti li zar o veí cu lo evi tan do as
cri ses alér gi cas, tí pi cas des se pe río do.

Ve ja al guns cui da dos ex tras que de vem ser le va dos
em con ta pa ra man ter a “saú de” do seu veí cu lo, bem co- 
mo da que les que uti li zam o au to mó vel:

Sem sair de ca sa
Con tar com o au xí lio de um pro fis si o nal ca pa ci ta do

nun ca es te ve tão fá cil! Al gu mas em pre sas vão até a ca sa
do cli en te fa zer a lim pe za na re si dên cia ou veí cu lo de
for ma se gu ra e tran qui la, res pei tan do to das as for mas
de hi gi e ni za ção exi gi das nes se mo men to.

São Luís, sexta-feira, 16 de outubro de 2020
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Maranhense Caio Borralho vai encarar o goiano Wildemar Besouro. Ele  luta pelo
Cinturão inédito pesos médios e fica mais próximo UFC, nesta sexta-feira

Card com ple to:

• Pe so-pe na: Elis mar Car ras co x Jack -
son Tor to ra
• Pe so meio-mé dio: Luiz Ca do x
Uyran Pre sun to
• Pe so-mé dio: Caio Bor ra lho x Wil de -
mar Be sou ro
• Pe so le ve: Jack God zil la x Ro dri go
Lí dio
• Pe so-ga lo: Ma teus Bo cão x Pe dro
No bre

• Pe so-pe na El vis Cai ça ra x El ves
Bren ner
• Pe so-ga lo: El vis Sil va x Edu ar do
Cha po lin
• Pe so meio-mé dio: Pe dro Ma cha do x
Ra mon Fle cha
• Pe so meio-mé dio: Que mu el Ot to ni
x Edu ar do Bla de
• Pe so le ve: Thi a go TKS x Lu cas

MMA

Maranhense luta por
cinturão inédito
NERES PINTO

O
s fãs do MMA Bra sil, um dos 
mai o res even tos es por ti vos 
da atu a li da de, têm agen da 
de fi ni da pa ra a noi te des ta 

sex ta-fei ra. Adi a da do pri mei ro se- 
mes tre des te ano, de vi do à pan de mia 
do co ro na ví rus, o en con tro vai reu nir 
gran des no mes em São Pau lo-SP, en- 
tre eles, o pe so-mé dio ma ra nhen se 
Caio Bor ra lho, que vai en ca rar o goi a- 
no Wil de mar Be sou ro, por vol ta das 
21h, em uma das prin ci pais lu tas da 
pro gra ma ção.

A no vi da de da “Noi te dos Cam- 
peões” é a par ce ria com o ca nal Wo- 
ohoo, que se gun do os or ga ni za do res, 
es ta rá ofe re cen do uma es pé cie de 
“de gus ta ção”, exi bin do os con fron tos 
do card pre li mi nar.

O de sa fio en tre Bor ra lho e Be sou ro 
pro me te ser de al to ní vel téc ni co. O 
ven ce dor ga ran te o cin tu rão pa ra o 
UFC, daí a gran de ex pec ta ti va das tor- 
ci das que não vão po der mar car pre- 
sen ça no lo cal do es pe tá cu lo,  mas po- 
de rão as si nar o Pay-Per-Vi ew pa ra 
acom pa nhar to das as lu tas do Fu tu re 
no si te ppv.fu tu refcm ma.com a par tir 
das 19h.  Bor ra lho ver sus Wil de mar 
se rá a pe núl ti ma da noi te.

Caio Vi ni cius Sil va Bor ra lho, tem 27 
anos, 83,9 kg e se  de di ca ao MMA des- 
de os 18 anos, em bo ra  sua pri mei ra 
lu ta só te nha ocor ri do em  2014, 
quan do já ti nha 21 e ain da era ama- 
dor, na Aca de mia Dojô Ja mes Adler, 
em São Luís. An tes, dis pu tou ou tras 
ar tes mar ci ais. Ele co le ci o na até aqui 
se te vi tó ri as e ape nas uma  der ro ta 
por pon tos.Nun ca foi no cau te a do. 
Impôs três no cau tes e três fi na li za- 
ções aos ad ver sá ri os.

 Per fil
• No me: Caio Vi ni cius Bor ra lho
• Car tel:  7 Vi tó ri as
• 0 Em pa te
• 1 Der ro ta
• Vi tó ri as: 3 No cau tes (43%)
• 3 Fi na li za ções (43%)
• 1 De ci sões dos jui zes(14%)
•  Ou tras (0%)
• Der ro tas: 0 No cau te (0%)
• 0 Fi na li za ções (0%)
• 1 De ci sões dos jui zes (100%) N/C 1
• Ou tras (0%)
• Al tu ra: 185.42 cm
• Pe so: 83.91 kg
• Da ta de nas ci men to: 16/01/1993
• Ci da de:São Luís, Ma ra nhão

CAIO BORRALHO TEM UM CARTEL RECHEADO DE VITÓRIAS NO MMA BRASILEIRO

Co nhe cen do mui to bem o his tó ri- 
co de Be sou ro, o lu do vi cen se Caio 
Bor ra lho te ve bas tan te tem po pa ra se 
pre pa rar. On tem, após a pe sa gem ofi- 
ci al, por te le fo ne,  ma ni fes tou oti mis- 
mo. “Pro me to dar o meu má xi mo, aci- 
ma de tu do, pa ra or gu lhar os ma ra- 
nhen ses e le var o no me do Ma ra nhão 
a um to po nun ca che ga do an tes. Que- 
ro con tar com o apoio de to do mun do, 
que vo cês pos sam com prar o pay-per-
vi ew e aguar dar, pois  vou fa zer de tu- 
do pa ra bem re pre sen tar o meu es ta- 
do”, dis se a O Im par ci al.

Caio evi tou fa lar do ad ver sá rio.Pre- 
fe riu agra de cer as men sa gens de 
apoio que tem re ce bi do pa ra es sa lu- 
ta. “Agra de ço a to do mun do que tem 
me man da do men sa gem no ins ta- 
gram com ener gia po si ti va. Tam bém 
agra de cer à mi nha fa mí lia e ami gos 
mais pró xi mos daí de São Luís,  que 

sem pre acre di ta ram em  mim des de o 
dia em que saí pa ra ten tar a vi da aqui 
em São Pau lo co mo lu ta dor”, fi na li- 
zou.

“Carrasco” e Coxinha fazem luta principal

O em ba te en tre o goi a no Elis mar
“Car ras co” Li ma e o pau lis ta Ra fa el
“Co xi nha” é a lu ta prin ci pal da noi te,
on de o cin tu rão pe so-pe na es ta rá em
jo go, e o card con ta rá ain da com três
dis pu tas de tí tu lo, nos pe sos mé dio,
meio-mé dio e le ve.

“Fu tu re é o even to das ino va ções. E
mes mo em meio a uma cri se mun di al,
a gen te con se gue vol tar, den tro das li- 
mi ta ções, com du as no vi da des: nos so
PPV, que vai be ne fi ci ar nos sos atle tas;
e a trans mis são do ca nal Wo ohoo,
que, as sim co mo nós, é a pla ta for ma
do fu tu ro do MMA bra si lei ro. Es ta mos
mui to con ten tes e em pol ga dos com
es sa par ce ria”, ce le brou Jor ge Oli vei- 
ra, CEO da or ga ni za ção em en tre vis- 
ta. 

“Os even tos são atra en tes e im por- 
tan tes. E pa ra me lho rar tu do is so, es- 

ta mos fa zen do vá ri os con teú dos pa ra
que o as si nan te fi que fa mi li a ri za do
com os lu ta do res e acom pa nhe o Fu- 
tu re com mais emo ção e pai xão. Es ta- 
mos fe li zes por po der par ti ci par des se
even to e con tri buir sem pre pa ra fo- 
men tar e di vul gar o MMA na ci o nal. O
Wo ohoo acre di ta nes sa no va par ce ria
com o Fu tu re, que traz nes sa edi ção a
im por tân cia da aju da ao pró xi mo, nu- 
ma ali an ça com a LBV, ar re ca dan do
ali men tos pa ra os que pas sam di fi cul- 
da des pe la Co vid-19” , res sal tou a Ge- 
ren te de Pro du ção do ca nal, Ales san- 
dra Jo an nou.

Fu tu re MMA 12 – Noi te dos Cam- 
peões (São Pau lo (SP)

Sex ta-fei ra, 16 de ou tu bro de 2020
Card PPV

Card TV (trans mis são do ca nal
Wo ohoo)

DA NI EL AMO RIM

MUDANÇAS

Moto Club anuncia mais
dispensas e reforços

HÉLDER FOI REVELADO NO NÁUTICO E ESTAVA NO CRAC-GO

O Mo to Club se gue no mer ca do, em bus ca de con tra- 
ta ções pa ra a Sé rie D. O Pa pão anun ci ou, na tar de des ta
quin ta-fei ra (15), que acer tou com dois vo lan tes pa ra as
dis pu tas da com pe ti ção: Lu cas Gon çal ves e Hél der Ri- 
bei ro. Os jo ga do res che gam pa ra re por as saí das de Nail- 
son e Jho na tan, que pe diu des li ga men to por pro ble mas
pes so ais.

Lu cas Gon çal ves tem 24 anos e é cam peão acre a no e
vi ce-cam peão per nam bu ca no 2020 pe lo San ta Cruz, seu
úl ti mo clu be. Já o Hél der Ri bei ro, atle ta de 29 anos de
ida de, é na tu ral de No va Ca naã –BA. O vo lan te tem pas- 
sa gens por Boa Es por te-MG, Lu ver den se-MT e por úl ti- 
mo es ta va no CRAC-GO, on de re a li zou seis jo gos.

Os dois vo lan tes che gam no fi nal de se ma na e já se in- 
te gram ao elen co no iní cio da pró xi ma se ma na, pa ra es- 
ta rem ap tos a jo gar con tra o San tos, na pró xi ma quin ta-
fei ra (22). Com es sas con tra ta ções, o Mo to che ga a no ve
re for ços pa ra o Cam pe o na to Bra si lei ro. Che ga ram os za- 
guei ros Fer ron e Martony, os vo lan tes Abu e Ren dell; o
meia Fla mel, além dos ata can tes Edre an e Wal la ce Li ma.

Em meio a es sa re for mu la ção no gru po de jo ga do res,
o Mo to tem jo go nes te sá ba do (17), em Ma ca pá. O ad- 
ver sá rio se rá o San tos-AP, em jo go mar ca do pa ra às 16h.
A de le ga ção em bar cou on tem e nes ta sex ta-fei ra faz o
úni co trei no pa ra a par ti da, já no Ama pá. O ti me ru bro-
ne gro bus ca rá a pri mei ra vi tó ria fo ra de ca sa, pa ra vol tar
a zo na de clas si fi ca ção à pró xi ma fa se da Sé rie D.

SÉRIE B

9º colocado, Sampaio
segue para Curitiba

CAIO DANTAS É O ARTILHEIRO DO TRICOLOR NA SÉRIE B

LUCAS ALMEIDA

A vi tó ria so bre o Fi guei ren se, na tar de da úl ti ma quar- 
ta-fei ra, ser viu pa ra au men tar o cli ma de eu fo ria que to- 
ma con ta do Sam paio Cor rêa. Com a der ro ta do CRB pa- 
ra a Cha pe co en se (1 a 0) na noi te do mes mo dia, o ti me
tri co lor ma ra nhen se con so li dou sua pre sen ça na no na
co lo ca ção da Sé rie B do Bra si lei ro, com 20 pon tos ga- 
nhos.

Ago ra, a equi pe co man da da por Léo Con dé tem um
jo go con si de ra do co mo dos mais im por tan tes pa ra se
dis tan ci ar ain da mais da zo na de re bai xa men to. O ad- 
ver sá rio se rá o Pa ra ná e a par ti da co me ça rá às 20h30 de
do min go no Es tá dio Du ri val de Bri to.

Na ro da da an te ri or, o Sam paio te ve cin co des fal ques,
mas em Cu ri ti ba po de rá con tar com o re tor no de vá ri os
ti tu la res. É cer ta a vol ta do za guei ro Joé cio, que cum priu
sus pen são au to má ti ca.  O de par ta men to mé di co já li be- 
rou o ata can te Gus ta vo Ra mos,  que pas sa a bri gar com
Roney pe la po si ção, após fi car au sen te três jo gos.

Tam bém es tá pre vis ta a vol ta do za guei ro Da ni el Fe li- 
pe, au sen te no jo go di an te do Fi guei ren se de vi do a um
des con for to mus cu lar. A  la te ral-es quer da, no en tan to,
ain da não tem de fi ni do o re tor no de João Vic tor, que so- 
freu um en tor se no jo e lho. A de le ga ção che ga ho je a ca- 
pi tal pa ra na en se e de ve re a li zar um trei no no CT do Co- 
ri ti ba.

São Luís, sexta-feira, 16 de outubro de 2020
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Sônia Guajajara é um dos
destaques na FLUP 2020
SAMARTONY MARTINS

A
lí der in dí ge na Sô nia Gua ja ja- 
ra e a his to ri a do ra Ra quel 
Bar re to se rão um dos des ta- 
ques na FLUP 2020 – Fes ta Li- 

te rá ria das Pe ri fe ri as or ga ni za da pe lo 
co le ti vo Le gí ti ma De fe sa que se gue 
re a li zan do o pro je to Ame fri ca ni da des 
com o “Ci clo Lé lia Gon za lez: Uma In- 
te lec tu al Ame fri ca na”. Sô nia Gua ja ja- 
ra e Ra quel Bar re to são as con vi da das 
pa ra o pai nel de de ba tes “Ame fri ca ni- 
da des: Pa ra Dar Luz às Sa be do ri as e às 
Ex pe ri ên ci as Ne gras e Ame rín di as no 
Con ti nen te Ame ri ca no”, no dia 17 de 
ou tu bro, sá ba do, às 19h, com trans- 
mis são pe lo Fa ce bo ok e no ca nal do 
YouTube da @Flu pRJ.

A ma ra nhen se Sô nia Gua ja ja ra 
nas ceu Sô nia Bo ne, na Ter ra In dí ge na 
de Ara ri bóia, no Ma ra nhão. Des de 
mui to ce do en ten deu que pre ci sa va 
lu tar con tra o ano ni ma to, con tra a in- 
vi si bi li da de dos po vos in dí ge nas. “To- 
do tem po eu que ria en con trar um ru- 
mo, um jei to de co mo tra zer es sa his- 
tó ria e es sa vi da dos po vos in dí ge nas 
pa ra um co nhe ci men to da so ci e da- 
de.”

Sô nia é pro fes so ra do en si no fun- 
da men tal, au xi li ar de en fer ma gem, li- 
de ran ça in dí ge na fe mi nis ta. Mas a sua 
for ça e co ra gem lhe le va ram a al çar 
vo os mai o res, che gan do a ser a pri- 
mei ra mu lher in dí ge na a con cor rer 
nu ma cha pa à pre si dên cia da Re pú- 
bli ca, em 2018, aos 44 anos. A lí der in- 
dí ge na ocu pa car gos de des ta que em

SÔNIA GUAJAJARA É LÍDER INDÍGENA MARANHENSE  E É ATIVISTA  DO SEGMENTO NO PAÍS
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di fe ren tes or ga ni za ções e mo vi men- 
tos. En tre eles, a Co or de na ção das Or- 
ga ni za ções e Ar ti cu la ções dos Po vos 
In dí ge nas do Ma ra nhão (Co a pi ma), a 
Co or de na ção das Or ga ni za ções In dí- 
ge nas da Amazô nia Bra si lei ra (Coi ab) 
e a Ar ti cu la ção dos Po vos In dí ge nas 
do Bra sil (Apib), on de é co or de na do ra 
exe cu ti va.

Já Ra quel Bar re to é his to ri a do ra e 
pes qui sa do ra. Atu al men te, no dou to- 
ra do de sen vol ve pes qui sa a res pei to 
do Par ti do dos Pan te ras Ne gras e as 
re la ções en tre vi su a li da de, po lí ti ca e 
po der, na UFF. Seu mes tra do con cluí- 
do tem co mo tí tu lo “Ene gre cen do o 

fe mi nis mo ou fe mi ni zan do a ra ça: 
nar ra ti vas de li ber ta ção em An ge la 
Da vis e Lé lia Gon za lez”.

Par ti ci pou do pro je to de pu bli ca-
ção in de pen den te dos li vros das pen- 
sa do ras Lé lia Gon zá lez e Be a triz Nas- 
ci men to, pro du zi dos pe la União dos 
Co le ti vos Pan Afri ka nos de São Pau lo, 
e pre fa ci ou a edi ção bra si lei ra do li vro 
An ge la Da vis, uma au to bi o gra fia. Já 
di vi diu me sas com An ge la Da vis e Pa-
tri cia Hill Col lins, em Ou tu bro de 
2019, em São Pau lo. É tam bém co-cu- 
ra do ra da ex po si ção Ca ro li na Ma ria 
de Je sus: um Bra sil pa ra os bra si lei ros, 
no Ins ti tu to Mo rei ra Sal les.

OPORTUNIDADE

Inscrições para  artes visuais, fotografia e música

OS EDITAIS ESTÃO ABERTOS ATÉ O DIA 19 DE NOVEMBRO E FAZEM PARTE DO PROGRAMA FUNARTE DE TODA GENTE INICIADO EM 2020 

A Fun da ção Na ci o nal de Ar tes – Fu- 
nar te anun cia os úl ti mos di as de ins- 
cri ções pa ra con cur sos pú bli cos li ga- 
dos às áre as de ar tes vi su ais; pre ser va- 
ção e con ser va ção fo to grá fi ca; e
de mú si ca. São eles: o Prê mio Fu nar te
Ar tes Vi su ais 2020/2021 e a Bol sa Fu- 
nar te de Es tí mu lo à Con ser va ção Fo- 
to grá fi ca So lan ge Zúñiga, am bos com
ins cri ções pror ro ga das até o dia 19 de
ou tu bro; e o Prê mio Fu nar te Fes ti vais
de Mú si ca 2020, com pra zo até o dia 9
de no vem bro. As ins cri ções são gra- 
tui tas e vá li das em to do o país. Os edi- 
tais fa zem par te do pro gra ma Fu nar te
de To da Gen te ini ci a do em 2020, em
que a Fu nar te re for ça seu com pro- 
mis so com o in cen ti vo a ar tis tas e pro- 
du to res e com o re for ço à eco no mia
das ar tes.

Fu nar te Ar tes Vi su ais 2020/2021
O Diá lo go En tre o Pa trimô nio His tó ri- 
co da Ci da de do Rio de Ja nei ro e o Bra- 
si lei ro Pre sen te nas Ar tes Vi su ais e nos
Es pa ços Ur ba nos con tem pla rá com
um to tal de R$ 650 mil cin co pro pos- 
tas de ex po si ções com aces so gra tui to
ao pú bli co. Ca da pro je to ga nha rá R$
130 mil e de ve ter co mo su por te o ví- 
deo e/ou a fo to gra fia. Os tra ba lhos de- 
vem con si de rar a he ran ça his tó ri ca do

país, pre sen te nas ar tes plás ti cas e vi- 
su ais, na ar qui te tu ra e nos es pa ços
das ci da des bra si lei ras; e ter co mo re- 
fe rên cia o le ga do his tó ri co da ci da de
do Rio de Ja nei ro, a par tir de seu pa- 
trimô nio ar qui tetô ni co e/ou ur ba no.
O con cur so te ve pra zo de ins cri ções
pror ro ga do até dia 19 de ou tu bro.

Pre ser va ção da fo to gra fia
Tam bém com ins cri ções pror ro ga das
até dia 19 de ou tu bro, o Edi tal Bol sa
Fu nar te de Es tí mu lo à Con ser va ção
Fo to grá fi ca So lan ge Zúñiga, em sua
se gun da edi ção, con ce de bol sas de
es tí mu lo à con ser va ção e pre ser va- 
ção fo to grá fi cas. O con cur so con tem- 
pla tex tos de pes qui sas so bre es se
cam po de ati vi da des, com cin co bol- 
sas de R$ 40 mil ca da uma. Po dem
can di da tar-se pes so as fí si cas, que
atu em nas áre as téc ni cas re la ci o na- 
das ao te ma. A ini ci a ti va tem co mo
ob je ti vo pro mo ver a pro du ção de bi- 
bli o gra fia pa ra pro fis si o nais e es tu- 
dan tes da área, bem co mo a di fu são
de co nhe ci men to e de ex pe ri ên ci as li- 
ga das ao te ma. O to tal in ves ti do é de
R$ 260 mil.

 Fes ti vais e mos tras de mú si ca
O Prê mio Fu nar te Fes ti vais de Mú si ca
2020 é uma se le ção pú bli ca de 24 pro- 
pos tas pa ra re a li za ção de es pe tá cu los
mu si cais, de ba tes, pa les tras e ofi ci- 

nas, en tre ou tras ati vi da des (vir tu ais
ou pre sen ci ais) que es te jam re la ci o- 
na das a fes ti vais de mú si ca con si de ra- 
dos re le van tes no país. Ca da pro je to
con tem pla do re ce be rá R$ 40 mil. O
to tal des ti na do à ini ci a ti va é de R$ 1
mi lhão. O ob je ti vo do con cur so é
apoi ar um se tor, que, de vi do à na tu re-
za de su as ati vi da des, foi for te men te
im pac ta do pe la pan de mia de co vid-
19. Além dis so, o con cur so be ne fi ci a rá
mos tras que, ao lon go dos anos, vêm
con tri buin do pa ra o for ta le ci men to
da mú si ca bra si lei ra. As ins cri ções es-
tão aber tas até 9 de no vem bro.

Fu nar te de To da Gen te
Ini ci a do em 2020 e pla ne ja do pa ra du- 
rar por mais um ano, o Fu nar te de To-
da Gen te reú ne to dos os pro je tos da
Fun da ção. O pro gra ma tem co mo fo- 
co unir ca da vez mais ar tis tas, pro du- 
to res, téc ni cos e ins tru to res de ar te ao
pú bli co e à ins ti tui ção, pa ra que ela
cum pra seu pro pó si to es sen ci al: in- 
cen ti var a ca deia pro du ti va econô mi- 
ca das ar tes bra si lei ras, es ti mu lan do,
em to do o país, o tra ba lho e a ren da
pa ra es ses pro fis si o nais, a for ma ção
de pú bli co, e o con su mo cul tu ral, pa ra
que a so ci e da de pos sa usu fruir da ar te
ca da vez mais – um tra ba lho por meio
do qual se pos sa con tem plar to dos os
ci da dãos.

Sex ta da So ci e da de – 16/10 

TELEVISÃO

Aniversário de Fernanda
Montenegro é celebrado

A ATRIZ  EM DEPOIMENTO PARA A SÉRIE “GRANDES CENAS”

A gran de da ma da dra ma tur gia bra si lei ra, Fer nan da
Mon te ne gro, com ple ta 91 anos nes ta sex ta, dia 16 de ou- 
tu bro. Pa ra ho me na geá-la, o Cur ta! irá exi bir no mes mo
dia um epi só dio da sé rie “Gran des Ce nas” de di ca do ao
fil me “Cen tral do Bra sil” (1997), de Wal ter Sal les, um dos
mais em ble má ti cos da car rei ra da atriz.

A sé rie, di ri gi da por Ana Lui za Aze ve do e Vi cen te Mo- 
re no, ana li sa mo men tos me mo rá veis do ci ne ma bra si- 
lei ro e, nes te epi só dio, con ta com o de poi men to da pró- 
pria Fer nan da Mon te ne gro. Sua atu a ção em “Cen tral do
Bra sil” ren deu uma in di ca ção ao Os car e ao Glo bo de
Ou ro de Me lhor Atriz; além da con quis ta do Ur so de Pra- 
ta no Fes ti val In ter na ci o nal de Ci ne ma de Ber lim e do
Na ti o nal Bo ard of Re vi ew Award, am bos na ca te go ria
Me lhor Atriz. Em “Gran des Ce nas”, a atriz fa la de seu
pro ces so cri a ti vo na cons tru ção da per so na gem Do ra, e
re vi ve a in ten sa ce na da ro ma ria, em que ela per de de
vis ta o me ni no Jo sué – in ter pre ta do por Vi ní cius de Oli- 
vei ra – em meio a cen te nas de fiéis. A exi bi ção é na Sex ta
da So ci e da de, 16 de ou tu bro, às 18h.

18h – “Gran des Ce nas” – 

Epi só dio “Cen tral do Bra sil”
A atriz Fer nan da Mon te ne gro es miú ça seu pro ces so

de com po si ção da per so na gem Do ra em “Cen tral do
Bra sil” (1997), re vi ven do a ex pe ri ên cia de fil mar a in ten- 
sa ce na da ro ma ria, em que Do ra per de Jo sué em meio a
cen te nas de fiéis. Di re to res: Ana Lui za Aze ve do e Vi cen te
Mo re no.  Du ra ção: 15 min. Clas si fi ca ção: Li vre. Ho rá rio
Al ter na ti vo: 17 de ou tu bro, sá ba do, às 09h.

TURISMO

 Artistas participam de 
press trip no Maranhão

 RAFAEL ZULU E ALINE BECKER FIZERAM  POSTAGENS  

Os ar tis tas Ra fa el Zu lu, Ali ne Bec ker, Ju li a na Pa es, Léo
San ta na e Lo ren Im pro ta fo ram con vi da dos pa ra par ti- 
ci par de al gu mas press trips de 8 a 23 de ou tu bro ide a li- 
za das pa ra po ten ci a li zar o des ti no tu rís ti co do Ma ra- 
nhão que es tá sen do pro mo vi do pe la Se cre ta ria do Es ta- 
do de Tu ris mo (Se tur).  Os vi si tan tes es tão vi ven ci an do
um ro tei ro que pas sa por São Luís, Bar rei ri nhas e Atins,
e que, se gun do o se cre tá rio de Es ta do do Tu ris mo, Ca tu- 
lé Jú ni or, são ro tei ros que es trei tam re la ci o na men tos e
pro mo vem as be le zas e ser vi ços tu rís ti cos da re gião.

Du ran te a vi si ta no fi nal de se ma na, o ca sal Ra fa el Zu- 
lu e Ali ne Bec ker fi ze ram de ze nas de pos ta gens nas re- 
des so ci ais fa lan do da gas tro no mia, hos pi ta li da de, tu- 
ris mo de na tu re za, tu ris mo de aven tu ra e de bem es tar.
Pa ra a su pe rin ten den te de Pro mo ção, Mar ke ting e Even- 
tos da Se tur, Cris ti a ne Mul ler, es tas ações au men tam a
vi si bi li da de do es ta do.  Além de des bra va rem a Ter ra de
En can tos, co nhe ce ram a gas tro no mia ma ra nhen se, co- 
mi das tí pi cas, à ba se de fru tos do mar, su cos e do ces
com fru tas re gi o nais que fa zem da nos sa gas tro no mia
uma das mais ri cas do país. “Co ra ção exa lan do fe li ci da- 
de em es tar nes se lu gar que ofe re ce ma gi as, e cheio de
gra ti dão por vi ver mo men tos má gi cos nes se pa raí so”,
afir mou Ali ne Bec ker, no seu ins ta gram.

Quem qui ser co nhe cer mais so bre a press trip le van- 
ta da nos Len çóis Ma ra nhen ses pe las ce le bri da des po de
aces sar as re des so ci ais da Se tur (@ma ter ra de en can tos
e @se tur ma ra nhao) os in flu en ci a do res que par ti ci pam
da ação Ra fa el Zu lu (@ra fa el zu lu), Ali ne Bec ker (@ali- 
ne e bec ker), Ju li a na Pa es (@ju li a na pa es), Léo San ta na
(@le o san ta na) e Lo ren Im pro ta (@lo reim pro ta).

São Luís, sexta-feira, 16 de outubro de 2020
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