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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉAPARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUI 05.11.2020

05H19 ................ 5.3M

11H41 ................ 1.0M

17H53 ................ 5.5M

Os índios do Maranhão continuam se sentindo abandonados e amedrontados. Estão entre 
os povos da floresta mais perseguidos, assassinados e suas terras ameaçadas por incêndios 
criminosos e as florestas sendo devastadas por madeireiros. Tudo isso ao mesmo tempo. Em 
2020 tem sido diferente apenas pelo contágio do coronavírus, que agravou ainda mais a si-
tuação das tribos. 

Impunidade na floresta 
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Bolsonaro afirma 
que Joe Biden pode 
influenciar política 
do Brasil se eleito

Congresso derruba veto 
e garante benefício para 
empresas de 17 setores

Conheça cinco 
inventores 
maranhenses 
criativos
Além de mergulhar de ca-
beça em pesquisas e envol-
ver especialistas para tirar as 
ideias do papel, como for-
ma de valorizar o Maranhão
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Clima seco aumenta sintomas da covid-19
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A derrubada do veto sobre a desoneração da folha de pagamentos foi possível após um acordo de lideranças partidárias que garantiu a 
realização da sessão. E salvaguarda mais de 6 milhões de empregos. Empresas de 17 setores terão o benefício estendido até o fim de 2021.  
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Dia do Cinema Brasileiro

Chuvas em novembro ainda são ocasionais

Moto conhece 
adversário da Copa 
do Nordeste 2021 

Sampaio perto de 

entrar no G-4 da B
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MUITA FOLGA: Conheça  a lista de 
feriados  para o ano de 2021

Prefeitura de São Luís promove capacitação para comerciantes da Fonte do Bispo
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DESONERAÇÃO ATÉ 2021
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A prorrogação da desoneração foi aprovada em junho pelo Senado e encaminhada
para a sanção presidencial

“Po si ção cla ra”

FOLHA DE PAGAMENTO

Deputados derrubam
veto de desoneração

D
e pu ta dos der ru ba ram ho je 
(4), em ses são do Con gres so 
Na ci o nal, o ve to do pre si- 
den te Jair Bol so na ro à pror- 

ro ga ção, até o fi nal de 2021, da de so- 
ne ra ção da fo lha de pa ga men tos de 17 
se to res da eco no mia, que em pre gam 
mais de 6 mi lhões de pes so as. A me di- 
da ain da tem que ser vo ta da pe los se- 
na do res.

A pror ro ga ção da de so ne ra ção foi 
apro va da em ju nho pe lo Se na do e en- 
ca mi nha da pa ra a san ção pre si den ci- 
al. A ini ci a ti va foi in cluí da na Me di da 
Pro vi só ria (MP) 936/20, que au to ri zou 
a re du ção da jor na da de tra ba lho e 
dos sa lá ri os em ra zão da pan de mia do 
no vo co ro na ví rus, cau sa dor da co vid-
19.

No to tal, fo ram 430 vo tos con tra o 
ve to e 33 a fa vor da ma nu ten ção de le.

A der ru ba da do ve to so bre a de so- 
ne ra ção da fo lha de pa ga men tos foi 
pos sí vel após um acor do de li de ran- 
ças par ti dá ri as que ga ran tiu a re a li za- 
ção da ses são.

Pe lo acor do, tam bém foi adi a da a 
apre ci a ção dos ve tos re la ti vos a tre- 
chos do no vo mar co do sa ne a men to 
bá si co e do pa co te an ti cri me, que fi- 
ca ram pa ra a pró xi ma ses são do Con- 
gres so, mar ca da pa ra o dia 18. No mo- 
men to, os de pu ta dos ana li sam ou tros 
ve tos.

Co mo o Con gres so es tá fun ci o nan- 
do de for ma re mo ta, a ses são foi di vi- 
di da em eta pas. Após o en cer ra men to 
da ses são com os de pu ta dos, ha ve rá 
ou tra com os se na do res, mar ca da pa- 
ra as 16h. Pa ra as 19h, es tá pre vis ta 
no va ses são com os de pu ta dos. A ter- 
cei ra ses são ser vi rá pa ra que a Câ ma-

MEDIDA AINDA PRECISA SER VOTADA PELOS SENADORES

ra de li be re so bre ve tos a pro je tos ini- 
ci a dos no Se na do.

Além dos ve tos, os con gres sis tas 
de vem vo tar ain da cer ca de 30 pro je- 
tos de lei do Con gres so Na ci o nal 
(PLNs) que des ti nam cré di to su ple- 
men tar ou es pe ci al a ór gãos e en ti da- 
des pú bli cas.

Lo go no iní cio da ses são, de pu ta- 
dos de par ti dos da opo si ção dis se ram 
que só acei ta ri am o acor do se o go ver- 
no se com pro me tes se com a der ru ba- 
da de um dos pro je tos, o PLNs 30/20, 
que re ti ra mais de R$ 1,5 bi lhão de re- 
cur sos de uni ver si da des e ins ti tu tos 
fe de rais de edu ca ção. “Não po de mos 
con cor dar em avan çar nes sa ses são 
en quan to es se PLN es ti ver na pau ta. 
Não há hi pó te se de a gen te vo tar aqui 

en quan to não se re sol ver is so”, dis se o 
lí der da mi no ria no Con gres so, de pu- 
ta do Car los Za rat ti ni (PT-SP).

Di an te do im pas se, o pre si den te do 
Con gres so Na ci o nal, Da vi Al co lum bre 
(DEM-AP), dis se que ti nha con ver sa- 
do com o go ver no e que es te se com-
pro me teu com a re com po si ção dos 
re cur sos. De acor do com Al co lum bre, 
a me di da pas sa pe la re ti ra da de ou tro 
PLN, de nú me ro 29.

“Que ro as se gu rar que o PLN 29 fa rá 
a re com po si ção dos re cur sos das uni- 
ver si da des fe de rais, e só fiz is so na 
bus ca da ma nu ten ção dos ou tros 
itens im por tan tes e pa ra a se gu ran ça 
do go ver no na ma nu ten ção do PLN 
30. Es sa re com po si ção po de ser fei ta 
por ofí cio”, afir mou Al co lum bre.

ESTADOS UNIDOS

Bolsonaro diz que Biden pode interferir no Brasil

PRESIDENTE REFORÇOU TORCIDA POR DONALD TRUMP E ATACOU CANDIDATO DO PARTIDO DEMOCRATA

O pre si den te Jair Bol so na ro dis se
nes ta quar ta-fei ra (4) que es tá na tor- 
ci da pe la re e lei ção de Do nald Trump
co mo pre si den te dos Es ta dos Uni dos
e aler tou que even tu al vi tó ria de Joe
Bi den pa ra a Ca sa Bran ca po de abrir
es pa ço pa ra uma in ter fe rên cia do go- 
ver no nor te-ame ri ca no na po lí ti ca do
Bra sil.

“O can di da to de mo cra ta, em du as
opor tu ni da des, fa lou so bre a Amazô- 
nia. É is so que vo cês tão que ren do pa- 
ra o Bra sil? Aí sim uma in ter fe rên cia
de fo ra pra den tro”, dis se o pre si den- 
te, ao con ver sar com apoi a do res em
fren te ao Pa lá cio da Al vo ra da.

Nos úl ti mos me ses, Bi den cri ti cou a
for ma co mo Bol so na ro tem li da do
com os in cên di os flo res tais no país,
em es pe ci al na Amazô nia. O ri val de
Trump na elei ção dos Es ta dos Uni dos
che gou a pro me ter uma aju da de US$
20 bi lhões ao Exe cu ti vo bra si lei ro pa- 
ra ações de com ba te ao des flo res ta- 
men to e tam bém pro me teu que iria
“reu nir o mun do” con tra o Bra sil pa ra

ga ran tir que o meio am bi en te es te ja
pro te gi do, ca so elei to.

Até às 13h des ta quar ta, Bi den der- 
ro ta va Trump na cor ri da elei to ral. Ele
li de ra va a con ta gem de de le ga dos,
com 238, e pre ci sa va de mais 32 pa ra
atin gir os 270 ne ces sá ri os e ga ran tir a
elei ção. Os de le ga dos res tan tes po- 
dem vir dos es ta dos de Mi chi gan, Wis- 
con sin e Ne va da. Se gun do os da dos
mais re cen tes da apu ra ção das ur nas,
Bi den es ta va à fren te nos três co lé gi os
elei to rais.

Sem es con der a pre fe rên cia por
Trump, Bol so na ro co men tou que es- 
pe ra a vi tó ria do atu al man da tá rio
nor te-ame ri ca no. “Vo cês sa bem a mi- 
nha po si ção. É cla ra, is so não é in ter- 
fe rên cia. Te nho uma boa po lí ti ca com
o Trump, es pe ro que ele se ja re e lei to.
E o Bra sil vai con ti nu ar sen do o Bra sil,
sem in ter fe rir em na da, até por que
quem so mos nós pa ra in ter fe rir”, de- 

cla rou.
Se gun do Bol so na ro, “tem gen te in- 

co mo da da” com o bom re la ci o na- 
men to que ele tem com Trump. “Em
go ver nos an te ri o res, ti ran do o do (Mi-
chel) Te mer, não ha via es se bom re la- 
ci o na men to. Acham que eu de via ser
ini mi go dos Es ta dos Uni dos, ou cri ti-
car o go ver no ame ri ca no, e elo gi ar a
Ve ne zu e la, Cu ba, e ou tros paí ses que
não tem na da de exem plo pra nós
aqui da Amé ri ca do Sul.”

Ques ti o na do por um dos apoi a do-
res se es ta ria in ter fe rin do nas elei ções
dos Es ta dos Uni dos, Bol so na ro até
brin cou: “A mi nha in ter fe rên cia, vo cê
quer co mo? Econô mi ca, bé li ca, mi li-
tar ou ci ber né ti ca?”. Con tu do, ne gou
qual quer re la ção com o plei to e cri ti- 
cou quem te nha su ge ri do is so.

“Quem fa la is so, quem es cre ve is so,
tem que dei xar os ban qui nhos es co la-
res e ver co mo que é a re a li da de. Pre-
fe rên cia acho que to do mun do tem, e
não vou dis cu tir com nin guém”, afir- 
mou.

Va ci na

MU NI CI PAIS

Re ne go ci a ção da
dí vi da dos es ta dos
de ve ser vo ta da
após elei ções

Go ver na do res es ti ve ram du ran te to da a tar de de on- 
tem em con ver sas com os pre si den tes da Câ ma ra, Ro- 
dri go Maia (DEM/RJ), e do Se na do, Da vi Al co lum bre
(DEM-AP), e em se gui da fo ram ao Mi nis té rio da Eco no- 
mia. Eles dis cu ti ram, en tre ou tros pon tos, um pla no na- 
ci o nal de dis tri bui ção de uma va ci na con tra a co vid-19 e
a fle xi bi li za ção de cláu su las do Re gi me de Re cu pe ra ção
Fis cal (RRF). O ob je ti vo é in cluir no Pro je to de Lei Com- 
ple men tar (PLP) 101/2020 um dis po si ti vo per mi tin do
que des pe sas com edu ca ção e saú de, que ex ce dam de
um ano pa ra o ou tro a in fla ção do pe río do, fi quem fo ra
do te to de gas tos es ta du ais por três anos (2021, 2022 e
2023). Maia pro me teu co lo car o PLP em vo ta ção após as
elei ções mu ni ci pais. Se gun do Ro gé rio Gal lo, se cre tá rio
de Fa zen da de Ma to Gros so, vá ri os es ta dos não con se- 
gui ram obe de cer a lei do te to em 2018 e em 2019 e, se
na da for fei to, te rão de pa gar mul ta a par tir de 2021, jus- 
ta men te quan do ain da es tão li dan do com os efei tos da
cri se pro vo ca da pe la co vid-19. “No ca so do Ma to Gros- 
so, o va lor da mul ta che ga a R$ 600 mi lhões. Es ta mos,
tam bém, ten tan do que o re la tó rio da RRF, ao ser co lo ca- 
do em vo ta ção, te nha con sen so, de for ma que não so fra
al te ra ções que alon guem a tra mi ta ção”, res sal tou.

A ne ces si da de de ajus tar os gas tos, afir mou Gal lo, é
pa ra le var em con ta o au men to das des pe sas, prin ci pal- 
men te du ran te a cri se sa ni tá ria. “Às ve zes, a ar re ca da ção
cres ce 10%, mas o de sem bol so com saú de so be mui to
mais”, re for çou o se cre tá rio. A pro pos ta es ta be le ce con- 
di ções pa ra que os es ta dos clas si fi ca dos com ca pa ci da- 
de de pa ga men to “C” pe lo Te sou ro Na ci o nal pos sam fa- 
zer no vas ope ra ções de cré di to, com aval da União. O re- 
la tor do tex to na Câ ma ra, de pu ta do Mau ro Fi lho (PDT-
CE), apre sen tou o pa re cer du ran te o al mo ço com Maia.
Um dos pon tos do tex to pas sa de seis pa ra 10 anos o pe- 
río do do re gi me.

Ou tro as sun to é a re gu la men ta ção do acor do ho mo- 
lo ga do no STF, em maio úl ti mo, so bre a Lei Kan dir. O
con tra to ga ran te a com pen sa ção das per das ge ra das pe- 
la lei, que isen tou as ex por ta ções da co bran ça do ICMS.
Ca be, ago ra, ao Con gres so trans for mar o acor do em lei. 

O do cu men to pre vê o re pas se de R$

65,6 bi lhões pe la União aos es ta dos

e o DF. Des se to tal, R$ 58 bi lhões,

obri ga to ri a men te, até 2037.

O go ver na dor goi a no Ro nal do Cai a do (DEM) dis se
que “pa ra Goiás, é ques tão de so bre vi vên cia”. “A li mi nar
que sus pen de pa ga men to da par ce la das dí vi das e ju ros
ven ce dia 31 de zem bro”, en fa ti zou, à CNN.

Na úl ti ma reu nião do dia, no Mi nis té rio da Eco no mia,
os go ver na do res re for ça ram o pe di do ao se cre tá rio es- 
pe ci al de Fa zen da, Waldery Ro dri gues, e ao se cre tá rio do
Te sou ro Na ci o nal, Bru no Fun chal, de apoio do Exe cu ti- 
vo fe de ral a pro je tos de in te res se dos es ta dos. De acor do
com in for ma ções do Co mi tê Na ci o nal de Se cre tá ri os da
Fa zen da, Fi nan ças, Re cei tas ou Tri bu ta ção dos Es ta dos e
Dis tri to Fe de ral (Com se faz), Waldery Ro dri gues ga ran- 
tiu que é pri o ri da de do go ver no apro var o PLP 101.

Em re la ção à va ci na ção, o co or de na dor do Fó rum dos
Go ver na do res do Bra sil, Wel ling ton Di as (PT), che fe do
Exe cu ti vo do Pi auí, dis se ha ver vá ri os pro je tos que es ta- 
be le cem re gras em re la ção às imu ni za ções.

“Que re mos tra tar pa ra ver o que sai”, afir mou, na
che ga da à ca sa de Maia. Em bo ra es sa se ja uma dis cus- 
são en tre Exe cu ti vos fe de ral e es ta du ais, o te ma foi tra ta- 
do com os pre si den tes das du as Ca sas por que os go ver- 
na do res que rem o apoio do Con gres so, tam bém, na dis- 
cus são da va ci na e na de fi ni ção de um pla no na ci o nal de
imu ni za ção con tra o no vo co ro na ví rus.

Ro gé rio Gal lo con tou que to dos os go ver na do res e se- 
cre tá ri os de Fa zen da es tão de acor do com pro pos ta de
Wel ling ton Di as so bre um pla no de imu ni za ção e ga ran- 
tia de re cur sos pa ra co lo cá-lo em prá ti ca. “Se os es ta dos
ti ve rem de dis pu tar en tre eles, po de acon te cer co mo em
al guns ca sos de com pra dos res pi ra do res, em que se vi- 
ram atra ves sa do res com pre ços in com pa tí veis e até pa- 
ga men to por ser vi ços não cum pri dos. É im por tan te que
ha ja uma co or de na ção na ci o nal”, de fen deu.

Go ver na dor do Rio Gran de do Sul, Edu ar do Lei te fri- 
sou a im por tân cia de dei xar cla ro que o Ins ti tu to Bu tan- 
tan é um res pei ta do cen tro de pes qui sa. “Não é uma va- 
ci na do go ver na dor João Do ria (PSDB/SP). Não há que
se ter pre con cei to. As sim que a pri mei ra va ci na se ja
apro va da pe la Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
(An vi sa), se de ve co me çar o pro ces so de imu ni za ção, se- 
ja qual for e de on de for”, dis se.

Lei te se re fe riu às di ver gên ci as en tre o pre si den te Jair
Bol so na ro e Do ria so bre o fi nan ci a men to da Co ro na Vac,
imu ni zan te de sen vol vi do pe lo Bu tan tan em par ce ria
com o la bo ra tó rio chi nês Si no vac. Os dois tra vam que da
de bra ço, tam bém, so bre obri ga to ri e da de da va ci na ção.
O te ma che gou ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), que
de ci di rá se a imu ni za ção na ci o nal se rá im pos ta ou não.

São Luís, quinta-feira, 5 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nova atualização do aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral passou a apresentar a
foto do eleitor e pode ser usado como documento oficial para votar.

SAMARTONY MAR TINS

Fi que por den tro

ELEIÇÕES 2020

Eleitor pode usar o
E-título para votar

N
o pró xi mo dia 15, da ta do 
pri mei ro tur no das Elei ções 
Mu ni ci pais 2020, o elei tor 
que não es ti ver com o tí tu lo 

elei to ral em mãos, ou mes mo com um 
do cu men to ofi ci al com fo to, po de vo- 
tar usan do o apli ca ti vo e-Tí tu lo. Atu- 
al men te mais de dois mi lhões de elei- 
to res já bai xa ram o e-Tí tu lo, e cer ca de 
60 mil pes so as têm aces sa do o do cu- 
men to di a ri a men te.

Des de a atu a li za ção re a li za da re- 
cen te men te, o apli ca ti vo de sen vol vi- 
do pe la Jus ti ça Elei to ral pas sou a 
apre sen tar a fo to do elei tor e po de ser 
usa do co mo do cu men to ofi ci al pa ra 
vo tar. Tal fun ci o na li da de es tá dis po- 
ní vel so men te pa ra quem re a li zou o 
ca das tra men to bi o mé tri co.

O ob je ti vo da atu a li za ção foi fa ci li- 
tar ain da mais a vi da do elei tor no dia 
da vo ta ção. Ou tras mu dan ças fo ram 
fei tas pa ra ofe re cer mai or pro te ção 
aos da dos do usuá rio. O do cu men to 
di gi tal exi gi rá, por exem plo, a res pos- 
ta do elei tor a uma sé rie de per gun tas. 
Ape nas as pes so as que res pon de rem 
com su ces so a es se de sa fio po de rão 
usar o apli ca ti vo e su as fun ci o na li da- 
des. Há tam bém a ne ces si da de de cri- 
a ção de se nha de aces so do elei tor ao 
app.

Mais van ta gens
En tre ou tras van ta gens do uso do e-

Tí tu lo pe lo elei tor, es tão ain da as de 
emi tir as cer ti dões de qui ta ção elei to- 
ral e de cri mes elei to rais, que es ta rão 
dis po ní veis a qual quer mo men to. O 
app tam bém in for ma o en de re ço do 
lo cal de vo ta ção e for ne ce in for ma- 
ções so bre a si tu a ção elei to ral.

Os elei to res que es ti ve rem fo ra do

APÓS ATU A LI ZA ÇÃO RE CEN TE, APLI CA TI VO PAS SOU A APRE SEN TAR FO TO DO ELEI TOR

seu do mi cí lio elei to ral no dia da elei- 
ção po de rão uti li zar o e-Tí tu lo pa ra 
jus ti fi car sua au sên cia, por meio da 
ge o lo ca li za ção do apli ca ti vo. Es sa 
fun ci o na li da de es ta rá dis po ní vel so- 
men te no dia da elei ção, das 7h às 17h. 
Pa ra fa zer a jus ti fi ca ti va fo ra do dia da 
elei ção, o elei tor po de rá apre sen tar 
do cu men to com pro ba tó rio que mo ti- 
vou a au sên cia (60 di as pa ra jus ti fi car 
após ca da plei to, ou 30 di as pa ra jus ti- 

fi car após re tor no ao Bra sil). O e-Tí tu- 
lo po de ser bai xa do gra tui ta men te nas 
lo jas on-li ne Go o gle Play e App Sto re. 
O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE) re- 
co men da que os elei to res bai xem o 
apli ca ti vo com a mai or an te ce dên cia 
pos sí vel ao dia das Elei ções Mu ni ci- 
pais 2020. Com mais tem po pa ra uti li- 
zar a in ter fa ce do apli ca ti vo, o elei tor 
es ta rá mais se gu ro e ap to pa ra usá-lo 
no dia da vo ta ção.

CABO DE GUERRA

Bolsonaro terá que explicar acusação contra Dino

NO DESPACHO, O MINISTRO DO STF DÁ 15 DIAS PARA BOLSONARO APRESENTAR SUA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUEIXA DE DINO

O pre si den te da Re pú bli ca Jair Bol- 
so na ro foi no ti fi ca do pe lo mi nis tro
Mar co Au ré lio Mel lo, do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral so bre o pe di do de ex pli- 
ca ções apre sen ta do pe lo go ver na dor
do Ma ra nhão, Flá vio Di no, a res pei to
de uma fa la do pre si den te fei ta no úl- 
ti mo dia 21.

De acor do com Di no, o pre si den te
co me teu ca lú nia ao di zer à rá dio Jo- 
vem Pan que ti nha vi a gem pre vis ta
pa ra par ti ci par de um even to evan gé- 
li co em Bal sas, ci da de no sul do es ta- 
do, mas que sus pen deu os pla nos de- 
pois que o go ver na dor ne gou efe ti vo
da PM pa ra fa zer es que ma de se gu- 
ran ça. Ou se ja, pa ra que ele pu des se
tran si tar com mais li ber da de em meio

às pes so as.
No des pa cho, o mi nis tro do STF dá

15 di as pa ra Bol so na ro, “que ren do”,
apre sen tar sua ma ni fes ta ção so bre a
quei xa de Di no. Na pe ça en ca mi nha- 
da à Cor te, o go ver na dor so li ci ta que o
pre si den te “com pro ve o não aco lhi- 
men to do pe di do de dis po ni bi li za ção
da Po lí cia Mi li tar do Es ta do do Ma ra- 
nhão pa ra vi a bi li zar o com pa re ci- 
men to ao even to”.

Na épo ca quan do sou be das de cla- 
ra ções de Bol so na ro so bre o pos sí vel
adi a men to de sua vi si ta a Bal sas no úl- 
ti mo dia 23 de no vem bro, o Go ver no
do Es ta do se es for çou pa ra des men tir
uma sé rie de in for ma ções so bre uma
su pos ta re cu sa do go ver na dor Flá vio

Di no (PC doB) de ofe re cer se gu ran ça a
ele pe la Po lí cia Mi li tar. Tan to o go ver- 
na dor quan to o seu se cre tá rio de Se-
gu ran ça, Jef fer son Por te la, des men ti- 
ram a in for ma ção, que foi da da pe lo
pró prio pre si den te nu ma en tre vis ta à
Rá dio Jo vem Pan, de São Pau lo. “A Se- 
cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca no Ma- 
ra nhão in for ma que é men ti ro sa qual- 
quer ver são de que foi ne ga da a se gu- 
ran ça ao pre si den te da Re pu bli ca pe la
pas ta da Se gu ran ça Pú bli ca, em su- 
pos ta vi si ta a Bal sas”.

Ao to mar co nhe ci men to da en tre- 
vis ta, Flá vio Di no re ba teu a in for ma- 
ção: “Aca bo de des co brir que a men ti-
ra de que eu ne guei se gu ran ça a Bol- 
so na ro em Bal sas par tiu de le pró prio.
Exi jo que ele mos tre o do cu men to que
pro va a sua ver são”.
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In de ci sos aos mon tes (1)

In de ci sos aos mon tes (2)

In de ci sos aos mon tes (3)

“Ul tra jan te”

Lá na fren te

O de lá

Im pu ni da de na
flo res ta

Os ín di os do Ma ra nhão con ti nu am se sen tin do aban do na dos e
ame dron ta dos. Es tão en tre os po vos da flo res ta mais per se gui dos,
as sas si na dos e su as ter ras ame a ça das por in cên di os cri mi no sos e
as flo res tas sen do de vas ta das por ma dei rei ros. Tu do is so ao mes- 
mo tem po. Em 2020 tem si do di fe ren te ape nas pe lo con tá gio do
co ro na ví rus, que agra vou ain da mais a si tu a ção das tri bos. Um
ano de pois do aten ta do que ma tou Pau li no Gua ja ja ra, seu pri mo e
tam bém “guar dião da flo res ta” Tainaky Te ne tehar, re la ta me do e
au men to de in va sões à Ter ra In dí ge na Ara ri boia, no Ma ra nhão.

Sem apoio e com pou cos re cur sos, os cha ma dos “guar diões da
flo res ta”, da Ter ra In dí ge na Ara ri boia cos tu ma vam pas sar di as em
ron da na ma ta pa ra im pe dir a en tra da de in va so res. Foi du ran te
uma des sas imer sões, em no vem bro de 2019, que Pau lo Pau li no
Gua ja ja ra foi as sas si na do a ti ros por pis to lei ros. O as sun to ren deu
re per cus são até no ex te ri or, mas de pois a si tu a ção não mu dou na- 
da. Até pi o rou, se gun do re la to de Tainaky Te ne teha à agên cia ale- 
mão, DW Bra sil, em am pla re por ta gem so bre o as sun to. A im pu ni- 
da de apa vo ra.

Te ne tehar con tou que o rou bo de ma dei ra e in va sões au men- 
ta ram des de o aten ta do, ape sar de di ver sas de nún ci as en tre gues
pe los in dí ge nas aos ór gãos com pe ten tes. “Por is so os in va so res re- 
tor nam, por que sa bem que não vai ter pu ni ção”, ava lia. Em bo ra o
ca ci que re ve le a dis po si ção de con ti nu ar lu tan do pe lo seu po vo,
ain da não fi cou to tal men te cu ra do dos ti ros que le vou no bra ço e
nas cos tas. “Ape sar das di fi cul da des e das mor tes, Te ne teha diz
que não po de fra que jar. Te mos que con ti nu ar a nos sa lu ta”.

O ín dio guar dião da flo res ta diz não sa ber exa ta men te co mo
fun ci o na o tra ba lho da Jus ti ça. Mas co mo ocor rem os cri mes, por
di fe ren tes mo dos ope ran di. Os cri mi no sos que ti ra ram a vi da de
seu pa ren te con ti nu am li vres até ho je. Es tão sol tos, tal vez ain da
re ti ran do ma dei ra, ca çan do e fa zen do a ex plo ra ção ile gal den tro
da re ser va Ara ri bóia. Afir ma, ca te gó ri co que de pois da mor te do
Pau li no, as coi sas co me ça ram a pi o rar de no vo. Sem apoio, os
guar diões pa ra ram com es se tra ba lho den tro da flo res ta, por que a
jus ti ça e a po lí cia não de ram res pos ta e os in va so res se sen tem
ain da mais for ta le ci dos pe la im pu ni da de.

 

 
Da do cu ri o so tem me re ci do pou ca aten ção dos can di da tos a

pre fei tos de São Luís e tam bém dos elei to res. O con tin gen te de in- 
de ci sos (não sa be não res pon deu) das pes qui sas es tão sem pre ao
re dor de 20%-22% dos elei to res.

 
Sig ni fi ca que o can di da to Edu ar do Brai de (Po de mos), sem pre

per to de 40% de in ten ções de vo to, tem co mo prin ci pal con cor- 
ren te os in de ci sos. Os ad ver sá ri os que es tão mais pró xi mos não
che ga ram nem a 20% na per gun ta es ti mu la da.

 
Es se vo lu mo so nú me ro de elei to res é que vai de ci dir se ha ve rá

2º tur no, ou se Brai de le va a pa ra da no pró xi mo dia 15. Se ele con- 
se guir atrair o cha ma do vo to útil, po de se dar mui to bem. Os de- 
mais pre ci sam tra ba lhar nes se mes mo uni ver so, pa ra avan çar.

 

Foi co mo o can di da to de mo cra ta Joe Bi den clas si fi cou a de ci são
do pre si den te re pu bli ca no Do nald Trump de re cor rer à su pre ma
cor te pa ra in ter rom per a apu ra ção dos vo tos en vi a dos pe lo cor reio.

 
A elei ção de Bar rei ri nhas es tá en tre dois ali a dos his tó ri- 

cos no Ma ra nhão. O ex-pre fei to do PDT Leo Cos ta (ho- 
je no PSC) fe chou ali an ça com oi pre fei to Al bé ri co Fi- 

lho (MDB) pa ra ten tar re pe tir o fei to de 2016, con tra o
PC doB, do mé di co Amil car.

 
Na elei ção de 2016, o pre fei to Leo foi ex cluí do do PDT

em prol da can di da tu ra de Amil car. Re vol ta do, ele se
ali ou ao ad ver sá rio his tó ri co Al bé ri co Fi lho e o ele geu.

Ago ra, re pe te-se a mes ma fa ça nha, no sen ti do in ver so:
Leo é o can di da to, apoi a do do Al bé ri to, con tra o mes mo

Amil car.
 

Pes qui sa Ibo pe di vul ga da pe la TV Ver des Ma res apon- 
tou que o can di da to do PDT à Pre fei tu ra de For ta le za,
Sar to, li de ra com 29% das in ten ções de vo tos. O Ca pi- 

tão Wag ner (Pros), com 27%, e Lui zi an ne Lins (PT),
com 24%. É em pa te téc ni co da ge ma.

 

 
Em São Luís, o can di da to do Po de mos à su ces são do pre fei to

Edi val do Jú ni or, per ma ne ce inar re dá vel do pa ta mar fol ga do sem- 
pre ao re dor de 40%, ora um pou co mais, ora uns pon ti nhos a me- 
nos. As pes qui sas não me re cem tan ta cre di bi li da de, mas dão um
nor te.

 
“Trump é o nos so Bol so na ro”: co mo pen sam bra si lei ros que

aju da ram pre si den te a ven cer na Fló ri da, pa raí so dos cu ba nos,
ve ne zu e la nos e bra si lei ros, ad ver sá ri os dos re gi mes so ci a lis tas
dos dois paí ses e dos tem pos do PT.

São Luís, quinta-feira, 5 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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ELTHON ARA GÃO
His to ri a dor e so ció lo go

EDITORIAL

Recado ao Planalto
O aler ta, ago ra, é do pre si den te da

Câ ma ra dos De pu ta dos, Ro dri go
Maia, pa ra quem o go ver no vi ve mo- 
men tos de in de ci são e que me di das
têm de ser to ma das com ur gên cia pa- 
ra que o país pos sa su pe rar a cri se atu- 
al, com as con tas pú bli cas es tou ra das
e pres sões sur gin do de to dos os la dos
pa ra que os gas tos go ver na men tais
au men tem. Foi ta xa ti vo ao di zer que
ado tar pro gra mas de aju da à po pu la- 
ção me nos fa vo re ci da pa ra subs ti tuir
o Bol sa Fa mí lia, sem res pei tar o te to
de gas tos — ele li mi ta as des pe sas do
go ver no ao ín di ce de in fla ção do ano
an te ri or — é pu ro po pu lis mo.

Tam bém afir mou que o mi nis tro da
Eco no mia, Pau lo Gue des, é uma das
úl ti mas vo zes na Es pla na da dos Mi- 
nis té ri os a de fen der a ob ser vân cia do
te to de gas tos, es tan do “qua se so zi- 
nho, iso la do, na de fe sa das re gras atu- 
ais”. Ga ran tiu que não exis te en tra ves
po lí ti cos pa ra a so lu ção dos pro ble- 

mas, mas sim in de fi ni ção do Pa lá cio
do Pla nal to. Pa ra ele, nin guém tem
cer te za do que o go ver no pre ten de e,
no meio dis so tu do, fi cam lan çan do
ba lões de en saio pa ra ele var os gas tos
da União, o que vai ao en con tro das
as pi ra ções de se to res do pró prio go- 
ver no, mas as sus ta o mer ca do.

Maia ques ti o nou as mu dan ças nas
po si ções do Exe cu ti vo, o que dei xa o
país sem ru mo. “A ca da se ma na há
uma li nha de atu a ção. Uma se ma na
vo cê vê ba lão de en saio pa ra pror ro- 
gar o au xí lio emer gen ci al (cri a do pa ra
mi ti gar as per das so ci ais e fi nan cei ras
cau sa das pe la pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus) e, em ou tro mo men to, vo- 
cê vê ba lão de en saio pa ra pror ro gar o
es ta do de ca la mi da de.” Mo vi men tos
que, sem dú vi da, cau sam in cer te za
en tre os in ves ti do res, ain da na ex pec- 
ta ti va da apro va ção de re for mas co mo
a tri bu tá ria e a ad mi nis tra ti va.

O pre si den te da Câ ma ra as se gu rou

que en quan to es ti ver di ri gin do a ca sa
não co lo ca rá na pau ta de vo ta ção pro- 
pos tas con si de ra das po pu lis tas, co mo
a ex ten são do es ta do de ca la mi da de
pú bli ca. Em re ca do di re to aos que
ten tam bur lar o te to de gas tos, Maia
dis se que “aque les que so nham com
jei ti nho na so lu ção do te to apro vei- 
tem com o no vo pre si den te da Câ ma- 
ra. Que ele te nha a co ra gem de ser o
res pon sá vel por uma pro fun da cri se
econô mi ca e so ci al no país”.

Ou tra ques tão le van ta da pe lo par- 
la men tar foi a ne ces si da de de se dis- 
cu tir for mas de re du ção do de fi cit pri- 
má rio, quan do a dí vi da pú bli ca es tá
pres tes a che gar a 100% do Pro du to
In ter no Bru to (PIB). De ba te mais do
que ne ces sá rio, pois res pon sa bi li da de
fis cal sig ni fi ca cor te de gas tos, e nun- 
ca ele vá-los, co mo que rem os que se
pre o cu pam com seus in te res ses ime- 
di a tis tas, em de tri men to do bem co-
mum.

Bem vindos à festa da democracia

Da qui me nos de du as

se ma nas, os bra si lei ros

irão es co lher seus no vos

re pre sen tan tes

mu ni ci pais (em al guns

ca sos re no var os vo tos a

al guém). Es ta mos

vi ven do des de me a dos

de se tem bro o que as

pes so as cha mam de

“tem po da po lí ti ca” ou

sim ples men te

“po lí ti ca”. 

O bra si lei ro as so cia a ati vi da de po- 
lí ti ca ao pe río do de cam pa nha elei to- 
ral. Ou se ja, en tre o fi nal de uma elei- 
ção e o iní cio do pe río do de cam pa- 
nha da pró xi ma (dois anos de pois), é
co mo se a po lí ti ca não exis tis se ou ao
me nos es ti ves se ador me ci da pa ra a
mai o ria de nós. Meu ob je ti vo nes se
ar ti go é des ta car dois pon tos do pe- 
río do que vi ve mos ago ra: 1) o pro ble- 
ma que é pen sar que a po lí ti ca só exis- 
te no pe río do elei to ral e 2) ex pla nar
que a “fes ta da de mo cra cia” não é tão
fes ti va e ci vi li za da as sim.

Mui tos de vo cês que es tão len do es- 
sas li nhas de vem ter pas sa do por uma
sa la de uni ver si da de e aque les pro fes- 
so res cha tos de so ci o lo gia per gun ta- 
ram um dia “o que é po lí ti ca?”. Nor- 
mal men te os alu nos le vam a ati vi da- 
de pra ca sa, de ba tem o ter mo na ou tra

au la e nun ca mais dis cu tem so bre o
te ma de for ma es tru tu ral, fi can do res- 
tri to o de ba te ao pe río do de cam pa- 
nha elei to ral. Is so é mui to, mui to ruim
pra de mo cra cia.

Em pri mei ro lu gar, po lí ti ca é um
de ba te de idei as. Uma sim ples con- 
ver sa so bre o no me do fi lho, a es co lha
do fil me que um gru po de ami gos vão
ver, a dis cus são so bre o or ça men to
par ti ci pa ti vo, até, pas mem, uma elei- 
ção mu ni ci pal. Tu do é po lí ti ca. On de
quer que vo cê ex po nha seu ar gu men- 
to e ou tra pes soa o ten te con ven cer do
con trá rio, is so é po lí ti ca. Em con- 
sequên cia dis so, quan do as so ci a mos
po lí ti ca ape nas a elei ção, per de mos
de vis ta o pe río do in tra-elei ções, que
é exa ta men te on de acon te cem os de- 
ba tes e de ci sões que vão in flu en ci ar
to da nos sa vi da, uma vez que os elei- 
tos pa ra o le gis la ti vos irão de ba ter
idei as que se rão (ou não) san ci o na das
pe lo exe cu ti vo. Por que nós não te mos
o cos tu me de as sis tir os de ba tes das
TVs Câ ma ra e Se na do? Nós vo ta mos e
de le ga mos aos elei tos os ru mos de
nos sas vi das e não te mos mui ta ideia
das con sequên ci as des sa trans fe rên- 
cia de res pon sa bi li da de, uma vez que
no fim das con tas é is so que acon te ce.
Aque le fa mo so me me ca be aqui na
dis cus são: se os bra si lei ros sou bes- 
sem o que acon te ce nos bas ti do res
das dis cus sões po lí ti cas, fi ca ri am
eno ja dos.

Con si de ran do que vo cê acom pa- 
nhe a es fe ra po lí ti ca ape nas no pe río- 
do elei to ral, o que lhe faz sa ber que es- 
ta mos em cam pa nha? Mui to pro va- 
vel men te os even tos. Ca mi nha das por
bair ros, car re a tas, co mí ci os, reu niões,
etc. Aqui eu fa ço uma per gun ta: eles
são mes mo ne ces sá ri os? Ve ja mos. A
gran de mai o ria dos can di da tos pro- 
mo vem even tos de cam pa nha. É par te
da “fes ta da de mo cra cia” que um plei- 
te an te an de, pe da le, cor ra, etc., com
um sé qui to de pes so as que tra ba lham
com ele na que le mo men to, elei to res,
ba ju la do res, etc. É ali que ve mos
aque les clás si cos abra ços a ido sos,
bei jos em cri an ças, aper to de mãos

em to dos que apa re cem na fren te.
Par tin do do prin cí pio de que boa par- 
te do elei to ra do já de ci diu seu vo to há
al gum tem po, al guém po de per gun tar
pra que eles exis tem, en tão. É bem
sim ples: de mons tra ção de for ça e o
“vo to útil”. Em mui tos lo cais, a dis pu-
ta é tão for te que o ta ma nho de uma
car re a ta po de ser usa do co mo ar gu-
men to pra di zer que can di da tu ra A es- 
tá mais for te que a B e is so po de le var
al gu mas pes so as que de ci dam pe lo
vo to em quem tem mais chan ce, o
cha ma do vo to útil, que é quan do al-
guém vo ta nos can di da tos que es tão
na fren te. Es sas pes so as têm me do de
“per der” seu vo to vo tan do em quem
es tá atrás nas pes qui sas de in ten ção
de vo to. Ali a do a is so, te mos a tra di ci- 
o nal bai xa ria que sur ge per to do dia
da elei ção, com can di da tos par tin do
pa ra o jo go su jo, bem co mo nú me ros
de pes qui sas de na tu re za al ta men te
du vi do sa. Se a pes soa vo ta ape nas
pen san do em “ga nhar a elei ção” vo- 
tan do em al guém que es tá na fren te
das pes qui sas, pre ci sa mos re co nhe-
cer que mui ta coi sa em nos so sis te ma
po lí ti co es tá er ra do.

Ao unir os dois pon tos aqui tra ba- 
lha dos, a in com pre en são da ideia de
po lí ti ca pe la mai or par te da so ci e da de
e a ló gi ca dos even tos de cam pa nha,
per ce be-se que nos sa de mo cra cia
ain da é mui to frá gil. Uma vez que ou- 
tras idei as per pas sam no ima gi ná rio
co le ti vo so ci al com re la ção à po lí ti ca,
pre ci sa mos que ins ti tui ções co mo o
Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral tra ba lhem
com a so ci e da de no sen ti do de me- 
lho ri as no pro ces so elei to ral. Faz-se
ex tre man te ne ces sá rio que de ter mi- 
na das prá ti cas se jam abo li das (co mo
o uso de fo gue tes al guns even tos) do
co ti di a no da po lí ti ca, bem co mo ou- 
tras se jam re pen sa das (tal co mo a di- 
vul ga ção de pes qui sas de in ten ção de
vo to so li ci ta das por ins ti tu tos de son- 
da gem de qua li da de ques ti o ná vel).
En quan to tais me di das não são nem
pen sa das, que di rá co lo ca das em dis- 
cus são, va mos vi ven do a fes ta de de- 
mo cra cia!

» AL DO PA VI A NI
Pro fes sor emé ri to da Uni ver si da de de Bra sí lia

De si gual da des
so ci o es pa ci ais aos
60 anos da Ca pi tal

O ano de 2020 es tá se con cluin do, jun ta men te com o adi a men- 
to das mui tas ho me na gens de vi das a Bra sí lia pe los 60 anos da ca- 
pi tal em ra zão da pan de mia e do iso la men to so ci al sob a re co- 
men da ção das au to ri da des da área de saú de: “Fi que em ca sa”. Es- 
sa de ter mi na ção de ve ria ser fei ta a bem da saú de pú bli ca e do
bem-es tar dos ha bi tan tes da ca pi tal. A co vid-19 foi de vas ta do ra
em Bra sí lia, on de os in fec ta dos, em fins de ou tu bro, che ga ram a
 213.636 com re cu pe ra dos 204.811 re cu pe ra ções (95%). O nú me ro
de mor tes atin giu  3.695 pes so as, com se te nas úl ti mas 24 ho ras,
em que da nos úl ti mos di as.

To da via, há even tos e es tru tu ras que per ma ne cem inal te ra dos
ou sen do afe ta dos pe la pes te. Pa ra bem ana li sar o que acon te ce,
há que se res pon der in da ga ções li ga das ao te ma. Por exem plo, por
que há de si gual da des so ci ais, de et nia, de de sem pe nho de ati vi- 
da des, de gê ne ro? E co mo ate nu ar ou re du zir as de si gual da des ur- 
ba nas e seus efei tos na área de saú de e bem-es tar da po pu la ção?

Há quem con si de re que, des de tem pos ime mo ri ais, a de si gual- 
da de es te ve pre sen te, em di fe ren tes mag ni tu des, em to do o pla- 
ne ta. Po de ser ver da de, mas se des co nhe cem pro gra mas abran- 
gen tes pa ra re du zir ou mes mo eli mi nar as de si gual da des em cer- 
tos con tex tos ge o grá fi cos. His to ri ca men te, mes mo den tro de de- 
ter mi na da re gião, não acon te ce ram as mes mas eta pas de de sen- 
vol vi men to so ci al ou econô mi co.

As de si gual da des ur ba nas sur gem no es pa ço com os di fe ren ci- 
ais exis ten tes en tre bair ros. Em Bra sí lia, no ta-se que os abas ta dos
es tão con cen tra dos em bair ros co mo o La go Sul e La go Nor te, Pla- 
no Pi lo to e Águas Cla ras, bem co mo em cer tos bair ros/qua dras de
al gu mas re giões ad mi nis tra ti vas. Já os po bres se en con tram na
Es tru tu ral, Var jão, Fer cal e Ita poã.

Is to é evi den te na clas si fi ca ção do Di e e se/Co de plan/Se trab
(GDF) em que o Dis tri to Fe de ral (DF) é di vi di do em qua tro gru pos
pe la ren da per ca pi ta, vi san do o exa me do em pre go e de sem pre- 
go. Há di fe ren ças en tre as re giões ad mi nis tra ti vas mais po bres
(Gru po 4) e as mais ri cas  (Gru po 1), quan to aos da dos da Pes qui- 
sas de Em pre go e De sem pre go (PED), fei tas mês a mês em Bra sí- 
lia. A PED de se tem bro re ve lou que há no DF 288 mil de sem pre ga- 
dos, me nos do  que em agos to, quan do tí nha mos  293 mil pes so as.
 Nu ma das úl ti mas pes qui sas, o Gru po 1, de mais al ta ren da, apre- 
sen tou de sem pre go de cer ca de 8%, en quan to o Gru po 4, de me- 
nor ren da, ti nha a mai or ta xa: 24,9%.  Is to é,  a ta xa do Gru po 4 é
três ve zes mais do que o Gru po 1. O Gru po 2, mé dia-al ta  ren da,
tem ta xa de  16,4% (abai xo da ta xa mé dia ge ral, que foi de 18,4%
em se tem bro úl ti mo). O Gru po 3, de mé dia-bai xa ren da apre sen- 
tou 21% de ta xa de de sem pre go, aci ma da mé dia. Is to sig ni fi ca ha- 
ver de si gual da de em ter mos de opor tu ni da des de tra ba lho for- 
mal. Daí in fe re-se que, par te do Gru po 4, aca ba se in se rin do na
“ati vi da de in for mal”, sem abri go al gum da le gis la ção tra ba lhis ta.

Em agos to, os autô no mos eram 209 mil pes so as e, em se tem- 
bro, pas sa ram a ser um pou co mais, 225 mil. Con clui-se, por tan to,
que aque les que per de ram em pre go pas sa ram a ser autô no mos,
con cor ren do com su as ati vi da des com os que já es ta vam nes sa
po si ção nos me ses an te ri o res.

Há o as pec to da de si gual da de na área do tra ba lho es tá no de si- 
gual vo lu me de ina ti vos de tec ta dos pe la PED de se tem bro. A ina ti- 
vi da de, de acor do com a ra ça e cor, es ta va as sim dis tri buí da: ne- 
gros 57,9% e os não ne gros 42,1%, mos tran do que os ina ti vos ne- 
gros ti nham ta xa mais ele va da. A mes ma ob ser va ção é va li da pa ra
a de si gual da de de gê ne ro, com ta xa  64,4% de mu lhe res ina ti vas, e
35,6% de ho mens ina ti vos. Ou tro pa râ me tro que a PED me de é
car tei ra as si na da. Com car tei ra as si na da te mos 482 mil tra ba lha- 
do res e sem car tei ra 94 mil, nú me ro ex pres si vo se for con si de ra do
o exer cí cio de tra ba lho na ca pi tal da Re pú bli ca.

As sim nos da dos nú me ros in di cam ha ver de si gual da des so ci- 
ais, ét ni cas, de gê ne ro e de mo ra dia. Por fim, de ve-se res pon der
co mo ate nu ar as de si gual da des em nos so con tex to ur ba no. A pri- 
mei ra al ter na ti va é res pei tar a lei no sen ti do de que to dos os tra ba- 
lha do res pos su em di rei tos iguais. Es se di rei to de ve ser ob ser va do
re la ção a et nia e gê ne ro.  A mu lher ne gra não de ve rá per ce ber sa- 
lá rio in fe ri or ao de um ho mem bran co se am bos exer cem a mes- 
ma fun ção. A ob ser va ção do di rei to tra ba lhis ta é vá li da tam bém
quan to a mo ra dia:  o tra ba lha dor que re si de em lo cal de bai xa ren- 
da (gru po 4) tem o mes mo   di rei to que o tra ba lha dor que re si de
em lo cal de al ta ren da (Gru po 1).

É so men te com res pei to ao tra ba lho e ao ser hu ma no que evi- 
ta re mos a de si gual da de e su as con sequên ci as. Se fôs se mos to dos
igual men te bem equi pa dos com saú de e edu ca ção não te ría mos
si do tão afe ta dos pe la pan de mia da co vid-19.

São Luís, quinta-feira, 5 de novembro de 2020

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


oimparcial.com.br CORONAVÍRUS George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 5

Ina la ção de ar

Al ta men te con ta gi o so

Más ca ra e dis tan ci a men to, a com bi na ção in di ca da

Con di ções am bi en tais

Estudo

Coronavírus é  pior em
locais de clima seco

O
ris co de ser in fec ta do pe lo Sars-CoV-2, cau sa- 
dor da co vid-19, de pen de da quan ti da de de
par tí cu las vi rais ina la das e da re gião do tra to
res pi ra tó rio em que elas se alo jam, se gun do

um es tu do da Uni ver si da de Es ta du al de Da ko ta do Sul,
nos Es ta dos Uni dos. A pes qui sa, di vul ga da na pla ta for- 
ma de pu bli ca ção on-li ne me dR xiv e, atu al men te, sob
re vi são dos pa res pa ra sair na re vis ta Plos One, te ve co- 
mo ob je ti vo es tu dar os pa drões de con tá gio pa ra o de- 
sen vol vi men to de uma más ca ra reu ti li zá vel que cap tu ra
e ma ta o pa tó ge no, an tes que ele con si ga en trar no or ga- 
nis mo.

Sai kat Ba su, pes qui sa dor do De par ta men to de En ge- 
nha ria Me câ ni ca da ins ti tui ção, de sen vol veu um mo de- 
lo que ana li sa o ta ma nho das go tas dos ae ros sóis pa ra
ras tre ar a tra je tó ria do ví rus e tam bém in ves ti gar a car ga
vi ral ne ces sá ria pa ra uma pes soa ser in fec ta da. “Pa ra ser
con ta mi na do, o in di ví duo de ve, pri mei ra men te, ina lar o
ví rus. Por is so, é im por tan te en ten der os pa drões ina la- 
tó ri os”, afir ma Ba su.

En tre ou tras coi sas, a si mu la ção re ve lou que os mo- 
de los de más ca ra uti li za dos atu al men te, que co brem o
na riz e a bo ca, são efi ca zes pa ra blo que ar go tas com ta- 
ma nho su fi ci en te pa ra al can çar a re gião em que o ví rus
ini cia sua tra je tó ria in fec ci o sa. Ba su tam bém des co briu
que o cli ma se co au men ta o po ten ci al de con tá gio. “O
Bra sil, que é um país com al ta umi da de re la ti va do ar em
qua se to da sua ex ten são, po de se be ne fi ci ar dis so”, diz o
pes qui sa dor.

Ba su con ta que um es tu do da Uni ver si da de da Ca ro li- 
na do Nor te de mons trou que a par te su pe ri or da gar gan- 
ta, lo go atrás das fos sas na sais e aci ma do esô fa go e da
la rin ge, a na so fa rin ge, é a prin ci pal zo na de aces so do ví- 
rus ao or ga nis mo hu ma no. Pes qui sas sub se quen tes, co- 
mo uma da Uni ver si da de de Ox ford, con fir ma ram a des- 
co ber ta. As cé lu las ci li a das que re ves tem a na so fa rin ge,
lo ca li za das atrás da ca vi da de na sal an te ri or, têm um re- 
cep tor co nhe ci do co mo ACE2, que o ví rus usa pa ra en- 
trar no nú cleo ce lu lar. A in fec ção, en tão, se es pa lha des- 
se lo cal ini ci al pa ra os pul mões por meio da as pi ra ção
dos flui dos na so fa rín ge os car re ga dos de ví rus.

Pa ra de ter mi nar quais ta ma nhos de go tas têm mai or
pro ba bi li da de de atin gir a na so fa rin ge, Ba su de sen vol- 
veu mo de los ba se a dos na to mo gra fia com pu ta do ri za da
da re gião na sal de dois adul tos sau dá veis e si mu lou qua- 
tro ta xas de ina la ção de ar: 15, 30, 55 e 85 li tros por mi nu- 
to. “A ta xa de 15 li tros por mi nu to re fe re-se, por exem plo,
a quan do vo cê es tá sen ta do e res pi ran do su a ve men te. Já
de 30 por mi nu to cor res pon de ria apro xi ma da men te a
sua ta xa de res pi ra ção du ran te uma ca mi nha da”, ex pli- 
cou. Ao chei rar e ins pi rar com for ça, um adul to ina la de

60 a 75 li tros de ar por mi nu to.
“Quan do cal cu la-se a mé dia da trans mis são vi ral em

di fe ren tes ta xas de res pi ra ção, as go tí cu las de 2,5 a 19
mí crons de ta ma nho são as que atin gem a na so fa rin ge
com mai or su ces so”, diz o pes qui sa dor. “A mai o ria das
más ca ras blo que a ria go tí cu las des ses ta ma nhos. En tão,
usá-las é mui to útil. Es ses tam bém são os ta ma nhos de
go ta que pre ci sa mos pa ra ga ran tir que o mo de lo de
más ca ra que es ta mos de sen vol ven do se ja efi caz.” De
acor do com Ba su, além de for ne cer da dos que au xi li a- 
rão no de sign do pro du to, a mo de la gem de sen vol vi da
por ele po de ser útil pa ra a fa bri ca ção de te ra pi as an ti vi- 
rais ina la tó ri as ou va ci nas in tra na sais.

Ba su, en tão, pro cu rou es tu dos que cal cu lam a ta xa de
trans mis são da co vid-19 en tre pes so as que es tão pró xi- 
mas umas das ou tras — uma des sas pes qui sas foi fei ta
com da dos de um co ral em que um úni co mem bro pas- 
sou a do en ça pa ra 52 dos 61 can to res. Com es sas in for- 
ma ções, ele cal cu lou que são ne ces sá ri as pe lo me nos
300 par tí cu las vi rais pa ra ini ci ar uma in fec ção.

“O fa to de que o nú me ro de par tí cu las de ví rus ne ces- 
sá rio pa ra ori gi nar a in fec ção es tá na fai xa das cen te nas
é mui to no tá vel e mos tra o quão con ta gi o so es se ví rus
é”, diz. Nor mal men te, uma in fec ção vi ral ina la da, co mo
a gri pe, re quer 1.950 a 3 mil vi ri ons (par tí cu las de ví rus).
Pa ra es ti mar a pro ba bi li da de de uma go ta con ter pe lo
me nos uma par tí cu la, o pes qui sa dor usou um es tu do
so bre a quan ti da de de Sars-CoV-2 pre sen tes na ex pec to- 
ra ção e no mu co de pa ci en tes com co vid-19 e, em se gui- 
da, le vou em con ta a de si dra ta ção das go tí cu las, quan do
en tram em con ta to com o ar.

Uma re du ção de um ter ço no ta ma nho sig ni fi ca que a
pro ba bi li da de de uma go tí cu la de 10 mí crons con ter pe- 
lo me nos um ví ri on au men ta de 0,37% pa ra 13,6%. No
ca so de go ta de 15 mí crons, es sa pro ba bi li da de au men ta
pa ra 45,8%. Is so acon te ce por que as subs tân ci as que
com põem as go tí cu las con ten do ví rus não são vo lá teis.
Quan do elas eva po ram, a con cen tra ção de par tí cu las vi- 
rais au men ta sig ni fi ca ti va men te. “Is so po de ter um im- 
pac to sig ni fi ca ti vo na trans mis são da co vid-19 no He- 
mis fé rio Nor te nes te in ver no, já que a umi da de re la ti va
cai e, sub se quen te men te, de sen ca deia uma ta xa mai or
de de si dra ta ção pa ra as go tí cu las res pi ra tó ri as eje ta das.
Além dis so, o sis te ma de ven ti la ção em am bi en tes fe- 
cha dos nos me ses de in ver no po de au men tar o ris co de
trans mis são aé rea.”

Pes qui sa do res do Ins ti tu to de Com pu ta ção de Al to

De sem pe nho A*Stars, em Washing ton, nos Es ta dos Uni- 
dos, tam bém de sen vol ve ram um mo de lo de es tu do de
go tas con ten do par tí cu las vi rais, mas, nes se ca so, pa ra
ve ri fi car a tra je tó ria, pe lo am bi en te, dos ae ros sóis con- 
ta mi na dos. O es tu do foi pu bli ca do na re vis ta Physics of
Fluids e su ge re que, além do uso de más ca ra, o dis tan ci- 
a men to so ci al é fun da men tal pa ra evi tar a trans mis são
do Sars-CoV-2.

Por meio de uma si mu la ção de flu xo de ar, os ci en tis- 
tas des co bri ram que uma úni ca go ta de tos se de 100 mi- 
crô me tros sob a ve lo ci da de do ven to de 2 me tros por se- 
gun do po de vi a jar até 6,6m e ain da mais lon ge em con- 
di ções de ar se co, de vi do à eva po ra ção das subs tân ci as
com po nen tes da go tí cu la que eva po ram no am bi en te. 

“Além de usar uma más ca ra, des co bri mos que o dis- 
tan ci a men to so ci al é ge ral men te efi caz, uma vez que a
de po si ção de go tas é re du zi da em uma pes soa que es tá a
pe lo me nos 1m de quem tos siu”, diz o prin ci pal au tor,
Fong Yew Le ong.

Uma tos se tí pi ca emi te mi lha res de

go tas de di ver sos ta ma nhos. 

Os ci en tis tas des co bri ram que go tas mai o res as sen- 
tam no so lo ra pi da men te de vi do à gra vi da de, mas po- 
dem ser pro je ta das 1m pe lo ja to da tos se, mes mo sem
ven to. Go tí cu las de ta ma nho mé dio po dem eva po rar
em go tas me no res, que são mais le ves e mais fa cil men te
trans por ta das pe lo ven to, e es sas vi a jam ain da mais lon- 
ge.

“Uma go ta que eva po ra re tém o con teú do vi ral não
vo lá til, de for ma que a car ga vi ral é efe ti va men te au- 
men ta da”, diz o co au tor Hongying Li. “Is so sig ni fi ca que
as go tí cu las eva po ra das que se trans for mam em ae ros- 
sóis são mais sus ce tí veis de se rem ina la das pro fun da- 
men te no pul mão, o que cau sa in fec ção no tra to res pi ra- 
tó rio, do que as go tí cu las mai o res não eva po ra das.”

Es sas des co ber tas tam bém de pen dem mui to das
con di ções am bi en tais, co mo ve lo ci da de do ven to, ní veis
de umi da de e tem pe ra tu ra am bi en te, res sal ta Li. Em bo- 
ra a pes qui sa te nha se con cen tra do na trans mis são aé- 
rea ex ter na em um con tex to de cli ma tro pi cal, os ci en tis- 
tas pla ne jam apli car o re sul ta do pa ra ava li ar o ris co em
am bi en tes in ter nos e ex ter nos on de as mul ti dões se
aglo me ram, co mo sa las de con fe rên cia ou an fi te a tros.

São Luís, quinta-feira, 5 de novembro de 2020
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Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

Prefeitura de São Luís promove 
capacitação para comerciantes 
que atuam na Fonte do Bispo
Com serviço de infraestutura em ritmo acelerado, Fonte do Bispo deverá ser entregue pelo 
prefeito Edivaldo em dezembro; comerciantes do local participam de cursos voltados para o 
empreendedorismo, qualidade no atendimento e boas praticas na área de alimentação

O Pregoeiro do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão – DETRAN/MA, 
designado pela Portaria nº 697 – GDC de 25 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 
01 de setembro de 2020, torna público que, por motivos de ordem administrativa, a licitação em epígrafe, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos novos, sem 
motoristas, sem combustíveis e quilometragem livre, a fim de auxiliar nos trabalhos administrativos e 
operacionais do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MA, anteriormente marcada para o dia 05 
de novembro de 2020, às 9h, fica adiada para o dia 18 de novembro de 2020, às 9h, nas 
dependências do DETRAN/MA, na Avenida dos Franceses, s/n, bairro Vila Palmeira, nesta capital.

São Luís/MA, 03 de novembro de 2020
Alexandre Rosa de Carvalho

Pregoeiro do DETRAN/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 008/2020 – CSL/DETRAN/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0125555/2020 – DETRAN/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 002/2020, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para o PDDE (Programa Dinheiro 
Direto na Escola) do Município de Coroatá- MA. A realização do certame está prevista para o dia 18 de 
Novembro de 2020, às 08h00min - horário de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, 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) ou 
gratuitamente através de download nos seguintes sites: http://transparencia.coroata.ma.gov.br/aces-
soInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portalde-
compraspublicas.com.br. Coroatá/MA, 05/11/2020, Eldo de Melo Viana, Secretario Municipal de 
Educação.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020. A Prefeitura 
Municipal de Palmeirândia - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna 
público o resultado da Licitação, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020 tendo por objeto: 
Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de palmeirândia - MA, 
feita no critério Menor preço por item, Sagrando-se como vencedora a empresa MOREIRA 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 05.443.813/0001-70 vencedora pelo valor de R$ 1.251.237,10 (Um 
Milhão e Duzentos e cinquenta e um mil Duzentos e trinta e sete reais e Dez centavos). L P 
S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI CNPJ: 31.922.392/0001-70 vencedora pelo valor de 
R$ 892.460,00 (Oitocentos e Noventa e Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais), estando 
de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Palmeirândia - MA, 29 de outubro de 2020. Herbeth dos 
Santos Fonseca – Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020. A Prefeitura 
Municipal de Palmeirândia - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna 
público o resultado da Licitação, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020 tendo por objeto: 
Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente 
e limpeza, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de palmeirân-
dia - MA, feita no critério Menor preço por item, Sagrando-se como vencedora a empresa 
MOREIRA COMERCIO EIRELI CNPJ: 05.443.813/0001-70 vencedora pelo valor de R$ 
1.017.749,45 (Um Milhão Dezessete mil Setecentos e quarenta e nove reais e Quarenta e 
cinco centavos). L P S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI CNPJ: 31.922.392/0001-70 
vencedora pelo valor de R$ 1.122.352,60 (Um Milhão Cento e vinte e dois mil Trezentos e 
cinquenta e dois reais e Sessenta centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 
Palmeirândia - MA, 28 de outubro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca – Pregoeiro.

A 
Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Projetos Especiais (Sem-
pe), está oferecendo cursos 

de capacitação para os permissioná-
rios que trabalham no comércio da 
área da Fonte do Bispo. Entre os cur-
sos ofertados estão qualificações nas 
áreas de empreendedorismo, qualida-
de no atendimento e boas praticas na 
área de alimentação. O local recebe da 
gestão do prefeito Edivaldo Holanda 
Junior ampla reforma que segue em 
ritmo acelerado e deve se tornar um 
dos mais bonitos cartões-postais da 
cidade, com entrega prevista para de-
zembro. Esta é mais uma das centenas 
de ações urbanísticas que estão em 
andamento, executadas por meio do 
programa São Luís em Obras.

“Estamos realizando uma grande 
reforma em toda a área da Fonte do 
Bispo e vamos entregar para a cida-
de um espaço totalmente renovado, 
um local atraente para as famílias e 
que vai promover o turismo e o em-
preendedorismo. Em vista desta nova 
realidade, estamos oferecendo aos co-
merciantes que atuavam no local uma 
oportunidade de melhorarem a pres-
tação de serviços pois tanto comer-
ciantes quanto consumidores terão 
mais conforto e segurança após a re-
forma que entregaremos até dezem-
bro”, comentou o prefeito Edivaldo.

Participam da capacitação permis-
sionários cadastrados pela Prefeitu-
ra, que já exerciam atividade comer-
cial na região, como venda de lanches, 
bombons e água mineral, entre outros 
produtos. Os cursos estão acontecen-
do no auditório da Igreja de São Pan-
taleão, Centro, e são realizados em 
módulos, para evitar aglomeração de 
pessoas, respeitando-se as medidas 
de combate à Covid-19.

“Realizar as oficinas de capacitação 
para os comerciantes da Fonte do Bis-
po é possibilitar um melhor desenvol-
vimento dos seus negócios e estimu-
lar o empreendedorismo. São ações 
contempladas no projeto de melhoria 
do Centro Histórico que impactam 
a população fortalecendo-os para as 
suas atividades produtivas. A reforma 
prevê melhorias urbanísticas, sociais, 
ambientais e econômicas no novo es-
paço da área do terminal e perímetro 
da Avenida Vitorino Freire e Fonte do 
Bispo”, destacou o secretário da Sem-
pe, Gustavo Marques (Sempe).

A especialista socioambiental da 
Sempe, Eloina Reis, relembra que os 
trabalhos sociais com os permissioná-
rios estão acontecendo desde o início 
da obra na Fonte do Bispo. “Estamos 
acompanhando todo o processo, des-
de a transferência dos comerciantes 
para a área próxima, no Aterro do Ba-
canga. Estamos também oferecendo 
esses cursos de capacitação. Já houve 
encontros em que tratamos de em-
preendedorismo, melhoria na quali-
dade do atendimento e dos serviços, 
noções de Micro Empresa Individual 
e, agora, vamos falar de boas práticas 
no setor de alimentação. Em uma pró-
xima oportunidade, vamos também 
oferecer cursos de manipulação de 
alimentos”, disse Eloina.

Os cursos estão acontecendo às 
quarta e quintas-feiras, no horário 
da manhã, de 9h até 12h; e também 
à tarde, das 14h até 17h. “Procuramos 
fazer turmas separadas, com número 
reduzido de participantes por vez, para 
mantermos o distanciamento social 
e o respeito às demais medidas sani-
tárias, que é muito importante neste 
momento”, frisou a coordenadora do 
projeto, Fabiane Carvalho.

“Eu tinha um treiler onde vendia 

lanches, desde 2002. Vendia água mi-
neral, café, bolo, suco. Estamos, ago-
ra, na esperança de melhoria, de ter-
mos um bom espaço para trabalhar 
e continuar a nossa atividade nesse 
novo ambiente que está sendo cons-
truído na Fonte do Bispo”, comentou 
Domingas Barbosa, de 60 anos de ida-
de, moradora da Vila Riod.

Moradora do bairro Sá Viana, Janice 
Barbosa André, de 66 anos de idade, 
também está participando da capaci-
tação. “Eu vendia bombom, água mi-
neral, sucão, café e até cigarro a reta-
lho. Agora, estamos com esperança de 
continuar trabalhando, melhorando 
os nossos produtos e o atendimento”, 
destacou Janice, que mantinha uma 
barraquinha de lanches na Fonte do 
Bispo desde 1998, isto é, há 22 anos.

NOVO LOGRADOURO

Uma das muitas obras que o pre-
feito Edivaldo executa no Centro de 
São Luís, os serviços na Fonte do Bis-
po seguem em ritmo acelerado. Até o 
fim do ano, duas das três etapas pre-
vistas no projeto de urbanização do 
espaço serão entregues e os recursos 
para conclusão da terceira etapa já 
estão assegurados.

As etapas 1 e 2 contemplam a cons-
trução da praça da Fonte do Bispo, 
com a implantação dos espaços para 
o comércio e equipamentos de lazer, 
prática esportiva, recreação infantil e 
o novo terminal rodoviário - que con-
tará com três plataformas amplas, com 
proteção para sol e chuva, e acessibi-
lidade universal. Esse espaço corres-
ponde à área que vai da Fábrica São 
Luís até o encontro da Avenida Ma-
galhães de Almeida com a Rua das 
Cajazeiras.

Entre os cursos ofertados estão qualificações nas áreas de empreendedorismo, qualidade no atendimento e boas praticas na área de alimentação
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O Som ao Re dor

Cen tral do Bra sil

Ci da de de Deus (dis po ní vel no YouTube)

Tro pa de Eli te (dis po ní vel no YouTube)

O que é is so, com pa nhei ro? (dis po ní vel no
YouTube)

La vou ra Ar cai ca

Que Ho ras ela Vol ta? (dis po ní vel no
YouTube)

O Au to da Com pa de ci da (dis po ní vel no
YouTube)

Ma cu naí ma (dis po ní vel no YouTube)

 To das as Mu lhe res do Mun do

O Pa lha ço

Do na Flor e seus Dois Ma ri dos (dis po ní vel
no YouTube)

Bye Bye Bra sil

Ca bra Mar ca do pa ra Mor rer (dis po ní vel no
YouTube)

Eles Não Usam Black-Tie (dis po ní vel no
YouTube)

A Ho ra da Es tre la (dis po ní vel no YouTube)

O Ban di do da Luz Ver me lha (dis po ní vel no
YouTube)

Deus e o Di a bo na Ter ra do Sol (dis po ní vel
no YouTube)

O Pa ga dor de Pro mes sas (dis po ní vel no
YouTube)

Li mi te (dis po ní vel no YouTube)

Dia do Cinema

Melhores filmes
brasileiros da história

D
es de os pri mei ros anos do sé cu lo XX que o ci- 
ne ma na ci o nal pro duz óti mos fil mes. Den tre
eles, des ta ca mos 20 pre ci o si da des, da que les
que to do mun do que cur te a 7ª Ar te tem que

co nhe cer. E o me lhor é que a mai or par te des ses fil mes
es tão dis po ní veis on li ne! Na nos sa lis ta, de mos des ta- 
que a fil mes bra si lei ros de co mé dia e tam bém àque les
clás si cos an ti gos. Bo ra con fe rir?

Ano: 2013. Di re ção: Kle ber Men don ça Fi lho. Gê ne ro:
sus pen se, dra ma

Es se fil me do acla ma do di re tor Kle ber Men don ça é,
sem dú vi da al gu ma, uma das me lho res pro du ções do ci- 
ne ma na ci o nal no sé cu lo XXI. O Som ao Re dor co me ça
com a che ga da de uma mi lí cia a uma rua de clas se mé- 
dia da ci da de do Re ci fe, on de di fe ren tes nar ra ti vas aca- 
bam se cru zan do. Se gun do a As so ci a ção Bra si lei ra de
Crí ti cos de Ci ne ma (Abrac ci ne), é o 15º me lhor fil me da
his tó ria do ci ne ma na ci o nal.

Ano: 1998. Di re ção: Wal ter Sal les. Gê ne ro: dra ma
Es se ro ad mo vie de Wal ter Sal les é uma ver da dei ra

joia ra ra do ci ne ma na ci o nal. O fil me con ta a his tó ria de
um en con tro um tan to inu si ta do: Do ra, uma ex-pro fes- 
so ra que es cre ve car tas na Cen tral do Bra sil, e o me ni no
Jo sué, que fi ca ór fão da noi te pa ra o dia. O fil me, que
emo ci o nou o mun do, re ce beu du as in di ca ções ao Os- 
car: nas ca te go ri as me lhor fil me es tran gei ro e me lhor
atriz (Fer nan da Mon te ne gro).

Ano: 2002. Di re ção: Fer nan do Mei rel les. Gê ne ro: ação
Com 4 in di ca ções ao Os car, Ci da de de Deus foi um

dos mai o res fenô me nos da his tó ria do ci ne ma bra si lei- 
ro. Sob a óti ca do pro ta go nis ta-nar ra dor Bus ca pé, o es- 
pec ta dor é con du zi do pe los be cos e vi e las da Ci da de de
Deus num con tex to de as cen são do cri me or ga ni za do.

Ano: 2007. Di re ção: Jo sé Pa di lha. Gê ne ro: ação
Ven ce dor do Ur so de Ou ro em 2008, Tro pa de Eli te

mar cou épo ca e ge rou mui ta dis cus são. Se rá o Ca pi tão
Nas ci men to (in ter pre ta do por Wag ner Mou ra) um he- 
rói? O fil me faz apo lo gia da tor tu ra e ou tras prá ti cas cri- 
mi no sas por par te de agen tes do Es ta do? Se ja co mo for,
o fil me é ele tri zan te e im per dí vel pa ra quem gos ta de
um bom fil me de ação.

Ano: 1997. Di re ção: Bru no Bar re to. Gê ne ro: dra ma
Es se fil me, ba se a do no li vro homô ni mo de Fer nan do

Ga bei ra, con ta a his tó ria do se ques tro do em bai xa dor
nor te-ame ri ca no no Bra sil Char les El brick, em se tem- 
bro de 1969, por mi li tan tes po lí ti cos clan des ti nos que
lu ta vam con tra a di ta du ra mi li tar. Foi in di ca do ao Os car
na ca te go ria me lhor fil me es tran gei ro em 1998.

Ano: 2001. Di re ção: Luiz Fer nan do Car va lho. Gê ne ro:
dra ma

La vou ra Ar cai ca, ba se a do no ro man ce homô ni mo de
Ra du an Nas sar, con ta a his tó ria de An dré (Sel ton Mel lo),
que fo ge da ca sa pa ter na por não su por tar o am bi en te
as fi xi an te da vi da tra di ci o nal. Se gun do os crí ti cos da
Abrac ci ne, é o 16º me lhor fil me bra si lei ro da his tó ria.

Ano: 2015. Di re ção: An na Muylaert. Gê ne ro: dra ma
Re gi na Ca sé in ter pre ta Val, uma em pre ga do més ti ca

per nam bu ca na que tra ba lha e mo ra há anos na ca sa dos

pa trões, em São Pau lo. A su pos ta har mo nia da re la ção
en tre Val e a fa mí lia pa ra a qual tra ba lha é que bra da
quan do sua fi lha Jés si ca vai a São Pau lo pa ra se pre pa rar
pa ra o ves ti bu lar.

Ano: 2000. Di re ção: Guel Ar ra es. Gê ne ro: co mé dia
dra má ti ca

O Au to da Com pa de ci da foi o fil me bra si lei ro de mai- 
or bi lhe te ria no ano 2000, ten do ven ci do o Gran de Prê- 
mio Ci ne ma Bra sil em 4 ca te go ri as. Ba se a do na pe ça de
te a tro de Ari a no Su as su na, o fil me con ta as aven tu ras
hi la ri an tes de Chi có e João Gri lo no in te ri or da Pa raí ba
nos anos 30. A his tó ria é tão ca ti van te que é im pos sí vel
des gru dar os olhos da te la.

Ano: 1969. Di re ção: Jo a quim Pe dro de An dra de. Gê- 
ne ro: co mé dia, fan ta sia

O 10º me lhor fil me da his tó ria do ci ne ma na ci o nal,
se gun do os crí ti cos da Abrac ci ne, é um ver da dei ro clás- 
si co. Ba se a do no ro man ce homô ni mo de Má rio de An- 
dra de, o fil me nar ra a his tó ria de Ma cu naí ma, o he rói
sem ne nhum ca rá ter, do seu nas ci men to às mar gens do
rio Ura ri co e ra, em Ro rai ma, às su as aven tu ras na ci da de
gran de. O fil me con ta com ato res con sa gra dos do ci ne- 
ma bra si lei ro, co mo Gran de Ote lo, Pau lo Jo sé e Mil ton
Gon çal ves.

Ano: 1967. Di re ção: Do min gos Oli vei ra. Gê ne ro: co- 
mé dia

Es te clás si co do ci ne ma na ci o nal é con si de ra do uma
das me lho res co mé di as bra si lei ras de to dos os tem pos,
ocu pan do o 37º lu gar na lis ta da Abrac ci ne. Tra ta-se da
his tó ria de um mu lhe ren go, Pau lo (Pau lo Jo sé), que se
apai xo na e aca ba con quis tan do o co ra ção de Ma ria Ali- 
ce (Lei la Di niz), que rom pe o noi va do pa ra fi car com ele.

Ano: 2011. Di re ção: Sel ton Mel lo. Gê ne ro: co mé dia
dra má ti ca

Ben ja min é um pa lha ço que es tá em meio a uma cri se
exis ten ci al: se rá que con ti nua sua car rei ra no cir co ou
par te pa ra uma vi da, di ga mos, mais co mum?… Es se é o
con fli to em tor no do qual gi ra a his tó ria de O Pa lha ço,
fil me es cri to e di ri gi do por Sel ton Mel lo, que tam bém in- 
ter pre ta o pa lha ço Ben ja min.

Ano: 1976. Di re ção: Bru no Bar re to. Gê ne ro: co mé dia
Adap ta ção do ro man ce de Jor ge Ama do, pu bli ca do 10

anos an tes, a fa mo sa his tó ria do tri ân gu lo amo ro so en- 
tre Do na Flor (Sô nia Bra ga), o far ma cêu ti co Ma du rei ra
(Mau ro Men don ça) e o fan tas ma do ma lan dro Va di nho
(Jo sé Wil ker) ar ras tou mul ti dões aos ci ne mas nos anos
70, trans for man do-se num dos mai o res su ces sos de bi- 
lhe te ria de to dos os tem pos do ci ne ma na ci o nal.

Ano: 1979. Di re ção: Car los Di e gues. Gê ne ro: co mé dia
O ro ad mo vie de Car los Di e gues, com tri lha so no ra de

Chi co Bu ar que, é o 18º me lhor fil me bra si lei ro da his tó- 
ria, se gun do os crí ti cos da Abrac ci ne. Tra ta-se da his tó- 
ria da Ca ra va na Ro li dei, um gru po de ar tis tas mam bem- 
be que vi a ja pe lo país em bus ca de po vo a ções que ain da
não têm aces so à TV.

Ano: 1984. Di re ção: Edu ar do Cou ti nho. Gê ne ro: do- 
cu men tá rio

Es se é da que les fil mes que, além de con tar uma his tó- 
ria, têm his tó ria. Ini ci a do no prin cí pio dos anos 60, as
gra va ções do fil me fo ram in ter rom pi das pe la cen su ra
após o gol pe de 1964, sen do re to ma das só 17 anos de- 
pois, com al te ra ções no ro tei ro ori gi nal. O do cu men tá- 
rio, que con ta a his tó ria do lí der cam po nês João Pe dro
Tei xei ra, as sas si na do por po li ci ais em 1962, é con si de ra- 
do pe los crí ti cos da Abrac ci ne o 4º me lhor fil me bra si lei- 
ro de to dos os tem pos.

Ano: 1981. Di re ção: Le on Hirsz man. Gê ne ro: dra ma
Ba se a do na pe ça de te a tro de Gi an fran ces co Guar ni e- 

ri, o fil me con ta a his tó ria do lí der sin di cal Otá vio (Guar- 
ni e ri) e de seu fi lho Tião (Car los Al ber to Ric cel li). Ao sa- 
ber que se rá pai e pres tes a se ca sar, Tião de ci de fu rar a
gre ve, en tran do em con fli to com o pai, que anos anos
ha via si do pre so por ra zões po lí ti cas. É o 14º me lhor fil- 
me bra si lei ro, de acor do com a Abrac ci ne.

Ano: 1985. Di re ção: Su za na Ama ral. Gê ne ro: dra ma
A Ho ra da Es tre la é uma adap ta ção do ro man ce de

Cla ri ce Lis pec tor, que con ta a be lís si ma e co mo ven te
his tó ria de Ma ca béa, uma nor des ti na ór fã que vai tra ba- 
lhar co mo da ti ló gra fa no Rio de Ja nei ro. Re ce beu o Prê- 
mio da Crí ti ca no Fes ti val de Ber lim de 1986 e fi gu ra na
46ª po si ção na lis ta dos me lho res fil mes na ci o nais da
Abrac ci ne.

Ano: 1968. Di re ção: Ro gé rio Sgan zer la. Gê ne ro: po li- 
ci al

“O ban di do que não res pei ta a mu lher nem a pro pri e- 
da de”, di zi am as man che tes po li ci ais da épo ca. O fil me é
fic ci o nal, mas ins pi ra do na his tó ria de João Acá cio Pe- 
rei ra da Cos ta, cri mi no so que ame dron tou a ci da de de
São Pau lo nos anos 60. Tra ta-se de um clás si co do cha- 
ma do “ci ne ma mar gi nal”, con si de ra do pe la Abrac ci ne o
6º me lhor fil me bra si lei ro de to dos os tem pos.

Ano: 1964. Di re ção: Glau ber Ro cha. Gê ne ro: dra ma
Es se su per clás si co do Ci ne ma No vo, es cri to e di ri gi- 

do por Glau ber Ro cha, con ta a his tó ria de Ro sa e Ma nu- 
el, um ca sal de ser ta ne jos que ten ta so bre vi ver à fo me e
à se ca. Após Ma nu el as sas si nar o pa trão ex plo ra dor, o
ca sal bus ca re fú gio nu ma co mu ni da de mes si â ni ca li de- 
ra da pe lo Be a to Se bas tião. É con si de ra do o 2º me lhor fil- 
me da his tó ria do ci ne ma na ci o nal pe la Abrac ci ne.

Ano: 1962. Di re ção: An sel mo Du ar te. Gê ne ro: dra ma
O Pa ga dor de Pro mes sas é um dos mai o res clás si cos

do ci ne ma na ci o nal, o úni co fil me sul-ame ri ca no a con- 
quis tar a Pal ma de Ou ro do Fes ti val de Can nes, na Fran- 
ça. A his tó ria é sim ples: após a cu ra do seu bur ro, Zé
quer cum prir a pro mes sa car re gan do uma enor me cruz
do ser tão bai a no até a igre ja de San ta Bár ba ra, em Sal va- 
dor. Mas o pa dre Ola vo não per mi te que Zé en tre com
sua cruz na igre ja.

Ano: 1931. Di re ção: Má rio Pei xo to. Gê ne ro: dra ma
Elei to pe los crí ti cos o me lhor fil me bra si lei ro de to dos

os tem pos, Li mi te é uma obra-pri ma do ci ne ma mu do,
in fe liz men te pou co co nhe ci do pe lo gran de pú bli co. A
his tó ria se pas sa den tro de um pe que no bar co à de ri va,
on de du as mu lhe res e um ho mem re lem bram seu tris te
pas sa do.

São Luís, quinta-feira, 5 de novembro de 2020
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Inauguração

É ho je, às 8h, a inau gu ra ção da pri mei ra
uni da de em São Luís das lo jas Ave ni da. Lo- 
ca li za da na rua Oswal do Cruz, 299, a no va fi-
li al pos sui 1.111 m2, mo der na co mu ni ca ção
vi su al, pro je to lu mi no téc ni co ar ro ja do, mo- 
bi liá ri os mo der nos e uma no va área de apoio
ao cli en te. Com es ta inau gu ra ção, a re de so-
ma rá qua tro lo jas no Ma ra nhão. As de mais
es tão lo ca li za das em Ba ca bal, Co dó e Im pe- 
ra triz.

Comércio e turismo

A Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo do Ma-
ra nhão, por meio da Su pe rin ten dên cia de
Qua li fi ca ção Pro fis si o nal, em par ce ria com a
Blitz Ur ba na, re a li za ram nes ta ter ça-fei ra, 3,
reu nião pa ra tra çar pla ne ja men to pa ra or de- 
na men to tu rís ti co dos ven de do res am bu- 
lan tes que atu am na re gião da Praia Gran de,
Cen tro His tó ri co da ca pi tal. O ob je ti vo é or-
ga ni zar e dis ci pli nar o co mér cio in for mal
nos es pa ços de gran de vi si ta ção em São Luís

????????????????????????????????????

O pre si den te da Fe de ra ção das In -
dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão (FI -
E MA), Edil son Bal dez das Ne ves ini -
ci ou a se ma na re ce ben do na tar de
des ta ter ça, 3, a vi si ta ins ti tu ci o nal
do co ro nel Avi a dor Mar cel lo Cor rea
de Sou za, di re tor do Cen tro de Lan ça -
men tos de Al cân ta ra (CLA) que es ta -
va acom pa nha do do re la ções ins ti tu -
ci o nais do Cen tro, Co ro nel João Ba -
tis ta Sil va Ta va res. A vi si ta con tou
com a par ti ci pa ção do di re tor da FI E -
MA, pre si den te do Con se lho Te má ti -
co de Po lí ti ca In dus tri al e De sen vol -
vi men to Tec no ló gi co da en ti da de
(CO PIN), Luiz Fer nan do Coim bra
Ren ner que tam bém é o co or de na dor
do Gru po de Tra ba lho Pen sar o Ma ra -
nhão, ao qual o di re tor do CLA faz
par te.

O se cre tá rio es ta du al
de Tu ris mo, Ca tu lé Jú -
ni or, afir mou que a
par ce ria com a Blitz
Ur ba na irá tra zer be ne -
fí ci os e con tri buir pa ra
me lho ria dos ser vi ços
tu rís ti cos, bem co mo,
tam bém, do co mér cio
in for mal. En tre as
ações pla ne ja das em
con jun to es tá a ade -
qua ção do lo cal pa ra
vi si ta ção tu rís ti ca e a
re gu la ri za ção e pa dro -
ni za ção dos co mer ci -
an tes in for mais.

Da no va ge ra ção de ta -
len tos da noi te de São
Luís, o gru po Young
Sam ba é uma das atra -
ções do Can to do Che fe
Bo te co, na Rua dos
Man da ca rus, no Jar -
dim Re nas cen ça, que
es treia tem po ra da  de
sam ba e pa go de a par -
tir das 17h, des te sá ba -
do. Tam bém es tá na
pro gra ma ção o, não
me nos ta len to so,  gru -
po Os Par ças. Va le a
pe na con fe rir, a ga le ra
es tá na mai or pi lha.

Imóveis em alta

O pre ço de ven da de imó veis re si den ci ais em
50 mu ni cí pi os te ve al ta pe lo se gun do mês con- 
se cu ti vo. Em ou tu bro, o Ín di ce Fi pe Zap cres ceu
0,43%, após apre sen tar au men to de 0,53% em
se tem bro. Os da dos são do Ín di ce Fi pe zap, pes-
qui sa re a li za da pe la Fun da ção Ins ti tu to de Pes- 
qui sas Econô mi cas (Fi pe).Ape sar do in cre men- 
to, o ín di ce fi cou abai xo do es pe ra do, ten do co- 
mo pa râ me tro o Ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao
Con su mi dor Am plo (IP CA), men su ra do pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca
(IB GE). 

Chlorum Solutions

A Ch lo rum So lu ti ons, por meio da Al li an ce
Ma ra nhão, inau gu ra nes te sá ba do, 7, na ci da de
de Co dó, mais uma plan ta de pro du ção de clo ro
ál ca lis. A uni da de, com 10 mil me tros qua dra dos
de área cons truí da, te rá ca pa ci da de pro du ti va
de 12 to ne la das de hi po clo ri to de só dio, áci do
clo rí dri co e so da cáus ti ca. O em pre en di men to
te ve um in ves ti men to da or dem de R$ 45 mi- 
lhões. O clo ro ál ca lis é in su mo fun da men tal pa- 
ra di ver sas in dús tri as quí mi cas, pro du tos de
lim pe za, tra ta men to de água, si de rúr gi cas e até
mi ne ra do ras.

Banco de Reserva

O Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA) di vul gou, na
ma nhã des sa quar ta-fei ra, 4, o Edi tal nº 11/2020
que abre pro ces so se le ti vo in ter no sim pli fi ca do
pa ra re dis tri bui ção de pro fes so res.

O edi tal vi sa a for ma ção de um ban co de re- 
ser va pa ra os com po nen tes da Ba se Na ci o nal
Co mum Cur ri cu lar (BNCC) e de ges tor ge ral e
au xi li a res (pe da gó gi co ou ad mi nis tra ti vo-fi nan- 
cei ro), a fim de com por o qua dro fun ci o nal das
uni da des ple nas do Ins ti tu to. 

As ins cri ções vão até  dia 22 des te mês.

Pra curtir

“Uni ver si da des sem
fron tei ras” é o te ma
do pri mei ro Fó rum de
Ex ten são e Cul tu ra
(FEC) da Uni ver si da -
de Fe de ral do Ma ra -
nhão.

O even to ocor re en tre
9 e 11 de de zem bro de
2020 nas pla ta for mas
di gi tais (Go o gle Me et
e YouTube) e abor da -
rá os de sa fi os da ex -
ten são uni ver si tá ria e
da cul tu ra na UF MA
di an te das no vas de -
man das so ci ais.

A Vi vo e The Walt
Disney Company aca -
bam de anun ci ar o
acor do en tre as em -
pre sas que per mi ti rá
aos cli en tes da Vi vo, a
as si na tu ra, em pri -
mei ra mão, do
Disney+, ser vi ço de
stre a ming por as si -
na tu ra que che ga em
so lo bra si lei ro no
pró xi mo dia 17.

As sim, no dia 17 a Vi -
vo lan ça o Vi vo Sel fie
com Disney+ (por R$
129,99 men sais) em
seu port fó lio de pla -
nos pós-pa gos Sel fie,
que já acu mu la Te le -
ci ne, Pre mi e re,
Spotify Pre mium,
Net flix e Rap pi co mo
par cei ros.

A Smi les, pro gra ma
de fi de li da de da Gol,
lan çou uma cam pa -
nha ex clu si va pa ra
cli en tes Clu be Smi les
ou cli en tes da ca te -
go ria Di a man te. 

A pro mo ção, vá li da
até ho je, traz tre chos
a par tir de 700 mi lhas
+ R$ 100 pa ra vi a gens
na ci o nais, com bi nan -
do mi lhas e di nhei ro.

São Luís, quinta-feira, 5 de novembro de 2020
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Segundo o Laboratório de Meteorologia do Maranhão, chuvas isoladas ainda deverão
ter ocorrência nos próximos dias, mas o Maranhão ainda está na estação seca

PA TRÍ CIA CU NHA

Re lem bre o ca so

Co mo ção no en ter ro de
Alan na

METEOROLOGIA

Chuvas são ocasionais
no estado do Maranhão

O
s úl ti mos di as nu bla dos e
com pan ca das de chu va
ain da não são in dí ci os de
que o es ta do es tá che gan do

no pe río do chu vo so. Quem acha que a
es ta ção chu vo sa já es tá che gan do de- 
ve se con ten tar com tem po nu blo so e
chu vas iso la das. Chu vas in ten sas
mes mo só a par tir de ja nei ro de 2021,
se gun do o Nú cleo Ge o am bi en tal (La- 
bo ra tó rio de Me te o ro lo gia do Ma ra- 
nhão).

O Ma ra nhão ain da es tá no pe río do
se co, e es se cli ma mais ame no dos úl- 
ti mos di as re pre sen ta as con sequên- 
ci as da in fluên cia do Vór ti ce Ci clô ni co
de Al tos Ní veis (VCAN) que, pe lo me- 
nos pe los pró xi mos 5 di as, vai pro vo- 
car a for ma ção de nu vens car re ga das
e a pre va lên cia de chu va em al guns lo- 
cais.

O VCAN é uma área on de os ven tos
nos ní veis mais al tos da at mos fe ra gi- 

ram no sen ti do ho rá rio, fa zen do com
que o ar se co des ses ní veis mais al tos
des çam pa ra a su per fí cie. O VCAN
fun ci o na co mo uma mas sa de ar se co
pa ra as áre as que es tão mais pró xi mas
ao seu cen tro. Já nas bor das des te sis- 
te ma, na cha ma da pe ri fe ria, ocor re
for ma ção de nu vens. Quem ex pli ca o
sis te ma é o Che fe do La bo ra tó rio de
Me te o ro lo gia, Gun ter Res ch ke. “A
gen te não ini ci ou a es ta ção chu vo sa, o
que acon te ce é que a par tir do mês de
no vem bro no Ma ra nhão há uma in- 
fluên cia do sis te ma me te o ro ló gi co
VCAN, e quan do o cen tro des se sis te- 
ma es tá pró xi mo da cos ta les te do
Nor des te bra si lei ro sig ni fi ca que ele
po de cau sar chu vas. Es se sis te ma po- 
de ou não fa vo re cer as chu vas no Ma- 
ra nhão, tu do vai de pen der da po si ção
de le. Sem pre que ele ti ver mais ao
cen tro do ter ri tó rio, ele ini be a for ma- 
ção de nu vens chu va, mas a po si ção
de le, ago ra, es tá ide al pa ra o fa vo re ci- 
men to de nu vens de chu vas em to do o
es ta do”, dis se Gun ter Res ch ke.

O sis te ma de ve atu ar ain da no Nor- 
des te, por pe lo me nos até os pró xi mos
5 di as, com a cir cu la ção de ven tos em
mé di os ní veis da at mos fe ra que vai
ge rar nu vens car re ga das du ran te o dia
pro vo can do pan ca das de chu va no
es ta do. “Is so não quer di zer que ini ci- 
ou a es ta ção chu vo sa. Cli ma to lo gi ca- 
men te o mês de no vem bro cho ve em
tor no de 15mm, é pou co, mas cla ro
que tem ano que cho ve um pou co
mais, um pou co me nos. 2011 foi um
ano que cho veu 51 mm em dois di as,
por exem plo. O VCAN es tá atu an do
des de ter ça-fei ra, in clu si ve na bai xa- 
da ma ra nhen se cho veu e na Ilha, em
al guns bair ros tam bém”, co men tou
Gun ter. Po rém, ele res sal tou que a
chu va que caiu não ame ni zou os fo- 

cos de quei ma da mais in ten sos na se-
gun da par te do ano no in te ri or do es- 
ta do, por ain da es tar mos no pe río do
se co.

Is so não quer di zer que

ini ci ou a es ta ção

chu vo sa.

Cli ma to lo gi ca men te o

mês de no vem bro cho ve

em tor no de 15mm

Nos pró xi mos di as a cir cu la ção de
ven tos em mé di os ní veis da at mos fe ra
vai ge rar nu vens car re ga das du ran te o
dia que vão pro vo car pan ca das de
chu va, no Ma ra nhão, e em São Luís.

De acor do com o es pe ci a lis ta, a es- 
ta ção chu vo sa de ve ter iní cio pa ra o
se tor nor te do Ma ra nhão a par tir de
ja nei ro, en tre tan to se o sis te ma VCAN
fi car mais fre quen te po de re mos ter
mais chu vas du ran te es te mês de no- 
vem bro. “Is so só po de ser ve ri fi ca do
com a pre vi são, mas es ta mos pró xi mo
da tran si ção, de zem bro es tá bem aí.
Nós ti ve mos qua tro anos con se cu ti- 
vos com pe río dos de bo as chu vas no
Ma ra nhão e a pre vi são é de que em
2021 tam bém se ja”, acre di ta Gun ter.

Uma reu nião cli má ti ca de ve ocor-
rer ain da nes te mês de no vem bro com
vá ri os me te o ro lo gis tas do Bra sil pa ra
fe char a pre vi são cli má ti ca dos pró xi- 
mos três me ses pa ra o Nor des te, que,
com a pan de mia, o ca len dá rio da reu- 
nião fi cou com pro me ti do.

CASO ALANNA LUDMILLA

Assassino de enteada será julgado dia 10

ROBERT OLIVEIRA É ASSASSINO CONFESSO DA MENINA ALLANNA LUDIMILA, CRIME COMETIDO EM NOVEMBRO DE 2017

Ro bert Se re jo, as sas si no con fes so
da ex-en te a da Alan na Lud mil la Bor- 
ges Pe rei ra, mor ta bru tal men te em
no vem bro de 2017, se rá jul ga do na
pró xi ma ter ça-fei ra (10).

Ro bert vai à jú ri po pu lar pe los cri- 
mes de fe mi ni cí dio, es tu pro de vul ne- 
rá vel e ocul ta ção de ca dá ver. Se re jo
es tá pre so do Com ple xo Pe ni ten ciá rio
de Pe dri nhas des de no vem bro de
2017.

Alan na Lud mi la, de 10 anos, de sa- 
pa re ceu, após a mãe sair pa ra uma en- 
tre vis ta de em pre go. Dois di as se pas- 
sa ram até a po lí cia en con trar a me ni- 
na mor ta, no quin tal da pró pria ca sa.
Alan na apre sen ta va si nais de vi o lên- 
cia se xu al e as fi xia.

Ro bert foi en con tra do sá ba do na
ma nhã de um sá ba do, quan do ten ta- 

va fu gir pa ra o in te ri or do es ta do e
aca bou em bar can do em uma van na
qual os sar gen tos Bur gos e Cé sar, lo ta- 
dos no 6º BPM es ta vam a ca mi nho de
um even to es por ti vo no mu ni cí pio de
Pi ra pe mas. Ro bert lo go foi re co nhe ci- 
do pe los po li ci as, que de pron to avi sa- 
ram o mo to ris ta do veí cu lo, pa ran do
sem se gui da em uma bar rei ra po li ci al
na BR- 135, quan do foi cap tu ra do. Ele
ain da es ta va a mes ma ca mi sa ver me- 
lha de quan do pres tou de poi men to,
após o de sa pa re ci men to da pe que na
Lud mi la.

Com mui ta co mo ção e re vol ta, fa- 
mi li a res e ami gos de ram o úl ti mo
adeus à me ni na Alan na Lud mi la na no
dia 4 de no vem bro. Aos dez anos de
ida de, a cri an ça foi bru tal men te as- 

sas si na da, com si nais de as fi xia e
agres são se xu al. Seu cor po foi en con-
tra do en ter ra do em co va ra sa, co ber to
por en tu lhos, no quin tal da pró pria
ca sa da fa mí lia.

O cor po da me ni na Alan na foi ve la-
do na Uni da de In te gra da Marly
Sarney, no Mai o bão, em Pa ço do Lu- 
mi ar. Cen te nas de pes so as, vi zi nhos e
ami gos mais pró xi mos pas sa ram pe lo
lo cal.

LU CI A NA GO MES

FOLGAS

Confira lista de feriados
para o ano de 2021

AS PESSOAS JÁ PODEM SE ORGANIZAR NOS FERIADOS DE 2021

O ano de 2020 es tá che gan do ao fim, mui tas pes so as
já es tão se or ga ni zan do pa ra os fe ri a dos do pró xi mo
ano.

Pen san do nis so, se pa ra mos uma lis ta com as da tas e
di as da se ma na de ca da fe ri a do, as sim vo cê con se gue se
or ga ni zar e pro gra mar pas sei os ou vi a gens em fa mí lia.

Lem bran do que a lis ta que es ta mos dis po ni bi li zan do
são de fe ri a dos na ci o nais, exis tem ain da os fe ri a dos mu- 
ni ci pais.

IMPERATRIZ

Corpo sem cabeça é
encontrado em rio

O CORPO DA VÍTIMA TAMBÉM TINHA PERFURAÇÕES DE FACA

O cor po de um jo vem iden ti fi ca do co mo Mi ra el foi
en con tra do na ma nhã de on tem, quar ta-fei ra (4), sem a
ca be ça, no Rio To can tins, em Im pe ra triz. A mãe da ví ti- 
ma fez o re co nhe ci men to no Ins ti tu to Mé di co Le gal
(IML).

Além de de ca pi ta do, no cor po ha via vá ri os fe ri men- 
tos pro vo ca dos por ar ma bran ca. Mi ra el é mo ra dor do
bair ro Se bas tião Ré gis e es ta va de sa pa re ci do des de o úl- 
ti mo do min go (1º). A De le ga cia de Ho mi cí di os vai in ves- 
ti gar o ca so.

100 as sas si na tos em 2020
A mor te de Mi ra el che ga à tris te mar ca de 100 ho mi cí- 

di os re gis tra dos em Im pe ra triz es te ano. O ter cei ro no
mês de no vem bro. As ou tras du as ví ti mas as sas si na das
nes te mês tam bém se tra ta vam de jo vens e ho mens.

No dia de fi na dos, Mau ri cio Araú jo da Sil va, de 23
anos, foi mor to a ti ros com 10 per fu ra ções no cor po,
quan do che ga va em ca sa. No do min go (1º), João Ema- 
nu el, de 18 anos, foi exe cu ta do com cin co ti ros.

Os cri mes qua se sem pre têm as mes mas ca rac te rís ti- 
cas: os sus pei tos che gam de mo to, fa zem os dis pa ros e
fo gem sem dei xar pis tas. O ti tu lar da De le ga cia de Ho- 
mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (DHPP), Pra xís te les Mar- 
tins, diz que des de 2017 in ves ti ga mui tos des ses ca sos
co mo acer to de con tas en tre or ga ni za ções cri mi no sas
que fi ze ram ra mi fi ca ções na ci da de. “São bri gas en tre
fac ções e que tam bém es tão re la ci o na das ao trá fi co”, ex- 
pli cou.

São Luís, quinta-feira, 5 de novembro de 2020
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GRACY RA BE LO

Lu vas pa ra ca tar ca ran gue jo

Re pe len te na tu ral con tra ae -
des aegypti e ou tros in se tos

Hi dra tan te que com ba te
efei tos da han se nía se

Bom ba pa ra tan ques de cri a -
ção de pei xes

INOVADORES

Conheça cinco 
maranhenses inventores 
N

ão é de ho je que di ver sas
idei as fa zem a di fe ren ça na
vi da das pes so as, já que
sem pre há al go a ser me lho- 

ra do e quem sem pre bus que a so lu ção
pa ra is so! O Dia do In ven tor foi co me- 
mo ra do on tem, quar ta-fei ra (4), mas
não va mos dei xar de des ta car a im- 
por tân cia des sas pes so as cri a ti vas e
aten tas às mu dan ças e ne ces si da des
da so ci e da de. Gen te que cria, trans- 
for ma, rein ven ta e aper fei çoa pe que- 
nas ou gran des uti li da des.

Além de mer gu lhar de ca be ça em
pes qui sas e en vol ver es pe ci a lis tas pa- 
ra ti rar as idei as do pa pel, co mo for ma
de va lo ri zar as vo ca ções na tu rais do
Ma ra nhão, mui tos in ven to res es tão
apos tan do nos in su mos lo cais co mo
prin ci pal ma té ria-pri ma das su as so- 
lu ções cri a ti vas. O Im par ci al pre pa- 
rou uma lis ti nha com 5 in ven ções ma- 
ra nhen ses pa ra vo cê co nhe cer. Con fi- 
ra!

Ao ob ser var que fal ta va um mé to do
de ca ta de ca ran gue jo que pre ser vas se
o meio am bi en te e pen san do na re ci- 
cla gem, no bai xo cus to e na pro te ção
pa ra os ca ta do res, Ra fa e la Pai xão, 30,

for ma da em en ge nha ria, de sen vol veu
lu vas pa ra a ex tra ção dos crus tá ce os a
par tir do re a pro vei ta men to de bor ra- 
chas de pneus, câ ma ras de ar, lá tex,
fio de aço e fi bra de po li e ti le no. Se- 
gun do ela, não exis tia ne nhum ti po
do pro du to no mer ca do. “As lu vas
pos su em um ma te ri al que não se des- 
pren de fa cil men te do cor po, evi tan do
a po lui ção dos man gues, ao con trá rio
dos que são uti li za dos, pois pre ju di- 
cam de for ma sig ni fi ca ti va o ecos sis- 
te ma. Per ce bi que ha via só três ti pos
de ca ta de ca ran gue jo, uma que é a re- 
de fei ta de nylon, no ci va ao meio am- 
bi en te; um gan cho de ma dei ra e o
pró prio bra ço, que são mé to dos mais
ar ris ca dos, por que po dem fe rir ou até
trans mi tir do en ças aos ca ta do res”, ex- 
pli ca Ra fa e la, que já fez me lho ri as no
pro je to com su ges tões dos pró pri os
ca ta do res e es tá com o pro ces so da
pa ten te em an da men to.

As lu vas pos su em um

ma te ri al que não se

des pren de fa cil men te do

cor po, evi tan do a

po lui ção dos man gues

Vo cê po de até pen sar que re pe len- 
tes as sim são co muns, mas tal vez não
te nha ima gi na do um na tu ral pro du zi- 
do à ba se de óleo de ba ba çu e ex tra to
das fo lhas de Nim.

A ideia sur giu de um co men tá rio
des pre ten si o so em sa la de au la, fei to
pe la es tu dan te Lí via Di as, 26, à pro fes- 
so ra Ma ria Cé lia Cos ta, 74.

“A pro fes so ra men ci o nou so bre ou- 
tra alu na es tar fa zen do um tra ba lho a

par tir de es tu dos do Nim co mo in se ti- 
ci da con tra o mos qui to da den gue, aí
eu co men tei: ‘ah, pro fes so ra, se ele é
in se ti ci da pa ra es ses mos qui tos, po- 
de ria ser re pe len te tam bém!’. A pro- 
fes so ra gos tou na ho ra”, lem bra. A
par tir de en tão, a pro fes so ra con du ziu
os tra ba lhos pa ra a cri a ção do re pe- 
len te.

O pro du to é um cre me-gel que não
cau sa ne nhum ris co tó xi co às pes so- 
as.

En quan to o Nim age co mo subs-
tân cia re pe len te, o óleo de Ba ba çu en- 
tra com a ação hi dra tan te. A for ça ta- 
re fa pa ra o de sen vol vi men to e pa ten- 
te a bi li da de do re pe len te en vol veu
pro fes so res e alu nos da Uni ver si da de
Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA), Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF- 
MA) e Uni ver si da de Fe de ral do Rio de
Ja nei ro (UFRJ).

A pro fes so ra men ci o nou

so bre ou tra alu na es tar

fa zen do um tra ba lho a

par tir de es tu dos do Nim

co mo in se ti ci da con tra o

mos qui to da den gue

Escova de dentes com cerdas circulares

Por es sa vo cê não es pe ra va! O em- 
pre sá rio Car los Lau ne, 45, cri ou o pro- 
tó ti po de uma es co va de den te com
cer das de fa ce con tí nua, em 360°
(graus). Se gun do Lau ne, a in ven ção
pre ten de so lu ci o nar os pro ble mas
que as es co vas de den tes atu ais não
re sol vem na ho ra da hi gi e ni za ção bu- 
cal, pois elas têm ape nas uma fa ce
com cer das e, des sa ma nei ra, não lim- 
pam de mo do uni for me os den tes. “O
pro du to ga ran te mais efi ci ên cia na hi- 
gi e ne bu cal. Com uma es tru tu ra ros- 
queá vel, o pro du to tam bém po de
con tri buir com o me nor cus to na fa- 
bri ca ção e me nor im pac to ao meio
am bi en te, já que o des car te da ca be ça
po de ser fei to após os três me ses re co- 
men da dos de uso e o ca bo po de ser
uti li za do por até dois anos. É uma ne- 
ces si da de de to da pes soa”, diz o in- 
ven tor. Além dis so, no pró prio ca bo
da es co va tem um lim pa dor de lín gua
em for ma de hé li ce em bu ti do.

O far ma cêu ti co Mi cha el Jack son
(no me in ter na ci o nal, mas cer ti dão
ma ra nhen se mes mo), 33, de sen vol- 
veu uma for mu la ção cos mé ti ca a par- 
tir do óleo de co co ba ba çu – pa ra for- 
ta le cer, se gun do ele, um dos pro du tos
do Ma ra nhão – e me lho rar a pe le de
pa ci en tes com han se nía se. “Os pa ci- 
en tes ad qui rem se que las da do en ça

ou até do pró prio tra ta men to, fi can do
com a pe le mui to se ca. A ação do hi- 
dra tan te que de sen vol ve mos a ba se
de óleo de co co ba ba çu com a adi ção
de fo to pro te to res é evi tar a per da de
água des sa pe le e, as sim, man ter a es- 
tru tu ra da epi der me hi dra ta da e pro- 
te gi da das agres sões dos rai os so la res.
O nos so pro du to tem uma for mu la- 
ção mais sim ples. O óleo de co co ba- 
ba çu ain da é pou co uti li za do pe la in- 
dús tria cos mé ti ca”, ga ran te.

Além de Mi cha el, o de sen vol vi- 
men to do pro du to con tou com a co la- 
bo ra ção de pro fes so res e mé di cos. O
hi dra tan te já es tá pa ten te a do.

Quem di ria que uma in ven ção ma- 
ra nhen se iria até in cen ti var a aber tu ra
de uma em pre sa? 

Foi exa ta men te o que acon te ceu
com o en ge nhei ro de pro du ção Jo se- 
nil son Cruz, 50, que de sen vol veu uma
bom ba com ca pa ci da de de pu ri fi car,
fil trar, re du zir bac té ri as, man ter a
tem pe ra tu ra da água es tá vel e, con se- 
quen te men te, pro te ger o meio am bi- 
en te. 

“O equi pa men to foi de sen vol vi- 
men to por meio de uma pes qui sa on- 
de foi iden ti fi ca do que os equi pa men- 
tos usa dos ho je nos sis te mas de cri a- 
ção de pei xes são ar cai cos. Es sa é só a
pri mei ra par te do pro je to. Uma em- 
pre sa foi cri a da pa ra de sen vol ver a se- 
gun da par te, que é a tec no ló gi ca”,

afir ma o in ven tor.

De acor do com Jo se nil son, a par te
me câ ni ca do pro je to – pri mei ra fa se –
já foi pa ten te a da. 

“De pois vem a par te tec no ló gi ca,
on de a bom ba vai con tar com sis te ma
de sen so res, que vão iden ti fi car os pa- 
râ me tros por meio de uma pla ta for- 
ma, que vai fa zer o en vio das in for ma- 
ções pa ra os ce lu la res ou com pu ta do-
res dos pro pri e tá ri os em qual quer lu-
gar do mun do. Is so fa ci li ta a vi da de
um cri a dor que es te ja lá nos Es ta dos
Uni dos, pois ele po de rá man ter e
acom pa nhar sua cri a ção à dis tân cia,
por exem plo. O sis te ma man da um
bo le tim com ple to do vi vei ro e tam-
bém con se gue fa zer uma lei tu ra iden- 
ti fi can do o ta ma nho e pe so das es pé- 
ci es. O pro je to re duz o tem po de cul ti- 
vo, ma nu ten ção com ali men to e mão
de obra em até 50%, um im pac to mui-
to gran de eco no mi ca men te, além de
ter o im pac to am bi en tal, por que a
água é tra ta da 24h. O des car te des sa
água é re du zi do e ela é re a pro vei ta da
cons tan te men te den tro des se vi vei- 
ro”. A bom ba se rá lan ça da em 2021.

NOVEMBRO

Serasa realiza novo
Feirão Limpa Nome

OS DESCONTOS SERÃO OFERECIDOS POR MAIS DE 50 EMPRESAS

Os con su mi do res ina dim plen tes de to do o país po de- 
rão ne go ci ar dí vi das e con tas atra sa das com até 99% de
des con to du ran te mais um fei rão Lim pa No me da Se ra- 
sa. Os des con tos se rão ofe re ci dos por mais de 50 em pre- 
sas par cei ras de di ver sos seg men tos até o dia 30 de no- 
vem bro. Se gun do a Se ra sa, pe lo me nos 64 mi lhões de
con su mi do res po dem ser be ne fi ci a dos.

Pa ra par ti ci par o con su mi dor po de aces sar um dos
ca nais di gi tais da Se ra sa: si te do Se ra sa Lim pa No me,
What sapp e apli ca ti vo. Nes ta edi ção a ne go ci a ção po de- 
rá ser fei ta em mais de 7 mil agên ci as dos Cor rei os em
to do o Bra sil. A ação per mi ti rá ain da que, após a qui ta- 
ção da dí vi da, o con su mi dor te nha sua pon tu a ção au- 
men ta da e as sim ob te nha me lho res con di ções de cré di- 
to nas pró xi mas com pras.

Par ti ci pam des ta edi ção do fei rão Lim pa No me as
em pre sas Itaú, Ban co do Bra sil, Recovery, Cla ro, San tan- 
der, Vi vo, Ca sas Bahia, Pon to Frio, Ren ner, Ri a chu e lo,
Per nam bu ca nas, Avon, Bra des co, Car re four, Por to Se gu- 
ro, Ati vos, Oi, Ita pe va, Anhan gue ra, Sky, Credsystem,
Ban co BMG, Di gio, Ze ma, Cre fi sa, Ipa ne ma, Uno par,
Ho e pers, Tri card, Tri ban co, Di San tin ni, Cal card, Con fi- 
an ça, Al gar, Unic, Fa ma, Pi tá go ras, So ro card, Uni derp,
Uni me, Hi per card, Co nect Car, El mo, Ten da, Ener gi sa,
Ce te lem, Ha van, Qua tro Es ta ções, CP FL, RGE, Pag Bank,
Light, Nos so Lar, No vo Mun do, Ko e ri ch, Kre dilg e Ce- 
mig.

SÃO LUÍS

DPE vai instalar núcleo
ecológico na Zona Rural

UNIDADE INTEGRA PROJETO DEFENSORIA MAIS PERTO DE VOCÊ

A De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão
(DPE/MA) re ce beu, re cen te men te, da Fe de ra ção das In- 
dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão, a ces são de uso de um
ter re no lo ca li za do na Zo na Ru ral de São Luís pa ra que
se ja ins ta la do mais um nú cleo eco ló gi co da ins ti tui ção.
Com a uni da de, as fa mí li as da re gião te rão aces so aos
ser vi ços da De fen so ria mais per to de su as re si dên ci as.

A ces são de uso de es pa ço foi apro va da em Reu nião
do Con se lho Re gi o nal do Se nai-MA. O ter re no, que fi ca
nas pro xi mi da des do Se nai – Dis tri to In dus tri al, con ta
com me tra gem de 15x15m e po de rá ser uti li za do por
cin co anos, po den do es te in ter va lo ser re no va do por
igual pe río do.

A uni da de in te gra o pro je to “De fen so ria mais per to de
vo cê”, que vi sa à im plan ta ção de nú cle os eco ló gi cos em
es tru tu ras mo du la res me tá li cas co nhe ci das co mo con- 
têi ne res. Os nú cle os são do ta dos de pla cas so la res, o que
ga ran te im pac to po si ti vo nas con tas men sais de ener gia
elé tri ca, e con tam com adap ta ção dos mó du los me tá li- 
cos e mo bí lia pro du zi da por in ter nos do sis te ma pri si o- 
nal, con tri buin do pa ra a res so ci a li za ção de ape na dos. O
pri mei ro nú cleo eco ló gi co e sus ten tá vel da DPE foi
inau gu ra do há qua se um ano na área Ita qui-Ba can ga,
em São Luís. A uni da de be ne fi ci ou cer ca de 300 mil pes- 
so as, dis tri buí das em cer ca de 60 bair ros.

De acor do com o de fen sor pú bli co-ge ral do Es ta do,
Al ber to Pes soa Bas tos, a ces são de uso do ter re no é mais
um dos exem plos da par ce ria en tre DPE e Fi e ma, que
vem sen do for ta le ci da nos úl ti mos anos. “Que re mos
agra de cer à Fe de ra ção, na pes soa do seu pre si den te,
Edil son Bal dez, pe la sen si bi li da de em aco lher mais um
pe di do da De fen so ria que be ne fi ci a rá mi lha res de pes- 
so as. É com co la bo ra ções as sim que te mos con se gui do
che gar mais lon ge e con ti nu ar ga ran tin do di rei tos”, de- 
cla rou.

São Luís, quinta-feira, 5 de novembro de 2020
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O Papão do Norte já sabe quem vai encarar na pré-Copa do Nordeste, que acontece nos
dias 16 e 23 de dezembro. O vencedor vai para a fase de grupos da competição regional

• San ta Cruz-PE x Ita bai a na-SE
• CSA-AL x Mo to Club-MA
• Bo ta fo go-PB x Atlé ti co de Ala goi -
nhas-BA
• Glo bo-RN x Re pre sen tan te do Pi auí

• Ala go as – CRB
• Bahia – Bahia e Vi tó ria
• Ce a rá – Ce a rá e For ta le za
• Per nam bu co – Sal guei ro e Sport
• Pa raí ba – Tre ze
• Ma ra nhão – Sam paio Cor rêa
• Rio Gran de do Nor te – ABC
• Ser gi pe – Con fi an ça

NORDESTÃO

Moto vai enfrentar
CSA na pré-Copa

NE RES PIN TO
O Mo to Club já sa be quem se rá seu

ad ver sá rio na eta pa pre li mi nar da Co- 
pa do Nor des te 2021. 

É

É o Cen tro Spor ti vo Ala go a no (CSA)
de Ala go as, con for me sor teio re a li za- 
do on tem na Con fe de ra ção Bra si lei ra
de Fu te bol (CBF). 

O ven ce dor sai rá de uma sé rie de
du as par ti das mar ca das pa ra de zem- 
bro, sen do a pri mei ra na ca pi tal ma ra- 
nhen se, no dia 16, e a se gun da em Ma- 
ceió, dia 23 do mes mo mês.

Os con fron tos da pri mei ra fa se da
Co pa do Nor des te vão ter oi to ti mes
en vol vi dos em qua tro cha ves de ma- 
ta-ma ta vi san do va gas à fa se de gru- 
pos. 

Além do Mo to Club, o es ta do do
Ma ra nhão te rá co mo par ti ci pan te o
Sam paio Cor rêa, cam peão es ta du al,
que en tra di re to com ou tras equi pes
da re gião.

Dis pu tan do o Cam pe o na to Bra si- 
lei ro da Sé rie D, o Mo to ne ces si ta se
clas si fi car pa ra a pró xi ma fa se e ter
uma equi pe re for ça da pa ra en fren tar
o ad ver sá rio ala go a no, que ho je faz
boa cam pa nha na dis pu ta da Se gun- 
do na. 

O CSA ocu pa, no mo men to, o sé ti- 
mo lu gar na clas si fi ca ção ge ral da Sé- 
rie B. Os ru bro-ne gros es tão em se- 
gun do no Gru po A2 da Sé rie D da
com pe ti ção na ci o nal. Por is so, a ex- 
pec ta ti va é de que o Mo to es te ja em
ple na ati vi da de em de zem bro, des de
que pas se pa ra as pró xi mas fa ses do
Bra si lei ro.

O pró xi mo ad ver sá rio do Pa pão no
Bra si lei ro é o Ri ver-PI, em jo go mar ca- 
do pa ra o pró xi mo sá ba do na ca pi tal
ma fren se. 

Uma vi tó ria dei xa rá o ti me ru bro-
ne gro pra ti ca men te ga ran ti do pa ra a
pró xi ma eta pa da Sé rie D. 

Na úl ti ma vez em que as du as equi- 
pes se en fren ta ram, em São Luís, os
mo ten ses ven ce ram por 2 a 0. Por is so,
es se jo go é um au tên ti co con fron to
di re to. A pri mei ra fa se da Sé rie D ter- 
mi na no fim des te mês de no vem bro.

CSA-AL, San ta Cruz-PE, Bo ta fo go-
PB e Glo bo-RN, in clu si ve, se rão man-
dan tes nas par ti das de ci si vas de vi do
es ta rem em me lho res po si ções no
ran king da Con fe de ra ção Bra si lei ra de
Fu te bol (CBF). Es tas equi pes es ti ve- 
ram no blo co 1 en quan to o Mo to jun- 
tou-se a Atlé ti co-BA, Ita bai a na-SE e o
fu tu ro re pre sen tan te do vi zi nho es ta- 
do do Pi auí.

Os po ti gua res do Glo bo são os úni- 
cos que ain da não sa bem qual se rá o
ad ver sá rio, por que o Cam pe o na to Pi-
aui en se de 2020 ain da não foi re to ma- 
do, o que es tá pre vis to pa ra acon te cer
ain da nes te mês de no vem bro. Se o Al- 
tos con quis tar o tí tu lo pi aui en se, vai
pa ra a fa se de gru pos. Se não for cam-
peão es ta du al, es ta rá na eta pa pre li- 
mi nar.

Con fron tos da fa se pre li mi nar

Clu bes ga ran ti dos na fa se de gru-
pos

BRASILEIRO

Sampaio está a um passo do G4 da Série B
O em pa te com o Bra sil-RS, em Pe- 

lo tas, na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra,  
dei xou o Sam paio na sex ta co lo ca ção 
ge ral da Sé rie B do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro. Com 28 pon tos ga nhos, o Tri co- 
lor po de su bir pa ra 31 se der ro tar o Vi- 
tó ria-BA no pró xi mo do min go, em 
São Luís, igual con ta gem ob ti da até o 
mo men to pe lo Ju ven tu de-RS. No en- 
tan to, os bo li vi a nos su pe ra ri am os 
gaú chos em nú me ro de vi tó ri as. Ca da 
equi pe ven ceu oi to ve zes até aqui.

O Sam paio ain da tem um jo go atra- 
sa do, con tra o Náu ti co, que es tá mar- 
ca do pa ra o dia 17 des te mês de no- 
vem bro. Já o Vi tó ria ocu pa ho je a dé ci- 
ma quin ta po si ção na ta be la, com 
ape nas 21 pon tos. A clas si fi ca ção 
apon ta no G4 a Cha pe co en se (lí der) 
40 pon tos; 2º°  Cui a bá (36); 3º Amé ri- 
ca-MG  (35); 4º Ju ven tu de (31). A Pon- 
te Pre ta (30), em 5º , e Sam paio Cor rêa 
(28) em  6º lu gar.

Re for ça do
Pa ra a par ti da di an te do Vi tó ria, o 

Sam paio con ta com o re tor no do ata- 
can te Pi men ti nha,  que não dis pu tou 
as du as úl ti mas par ti das fo ra de ca sa. 
O atle ta fi cou se re cu pe ran do de uma

O SAMPAIO GARANTIU UM PONTO NA DISPUTA DO JOGO ATRASADO COM O BRASIL-RS

le são, mas in for ma ções apon tam que 
ele já es ta ria li be ra do pa ra os trei na- 
men tos. Ou tro que fi cou na ca pi tal 
ma ra nhen se, em tra ta men to, foi o vo- 
lan te An dré Luís.

O Sam paio tam bém de ve rá ter de 
vol ta o meia Mar ci nho, que re ce beu o 
ter cei ro car tão ama re lo em  Ba ru e ri e 
não en fren tou o Bra sil,  em  Pe lo tas. 

Eloir, o subs ti tu to, foi ex pul so aos 39 
mi nu tos do se gun do tem po da par ti-
da con tra os gaú chos. A de le ga ção do 
Sam paio Cor rêa re tor nou on tem a 
São Luís e ho je os jo ga do res re co me- 
çam os trei nos. O em pa te che gou a ser 
co me mo ra do pe la tor ci da e pe los jo- 
ga do res, pois o ti me não re pe tiu a boa 
atu a ção do jo go con tra o Oes te. (N.P)

NA BASE

Filho de Marreta, do UFC, acerta com o Grêmio
O fi lho de Thi a go “Mar re ta”, lu ta-

dor do UFC, vai as si nar seu pri mei ro
con tra to pro fis si o nal com o Grê mio.
O no me do ga ro to é Hi a go San tos, um
meia de 16 anos. O Grê mio des co briu
Hi a go no se gun do se mes tre de 2019,
em um cam pe o na to de ba se no Rio de
Ja nei ro, quan do ele ain da atu a va pe lo
Bo a vis ta. Após o úl ti mo jo go de sua
equi pe na com pe ti ção, re pre sen tan-
tes do Tri co lor ofer ta ram um con tra to
de for ma ção pa ra ele.

Hi a go pas sou por um pe río do de
tes tes e foi apro va do pe lo Grê mio.

Des ta ques

Ca pa ci ta ção

Re sul ta dos

• Ou ro: Jú lia Ba ce lar (Co lé gio São Mar cos)

• Ou ro: Mai le Ra fi za (Co lé gio São Fran cis co de As sis)

• Ou ro: Aryanne Con cei ção (Co lé gio Edu cal lis)
• Pra ta: So fia Go es (COC São Luís)
• Bron ze: Co ral Sa lo mão (U.E.B. Dra. Ma ria Ali ce Cou ti -
nho)

• Ou ro: Sa ra Ra quel (Co lé gio Upa on-Açu)
• Pra ta: Ana Ca ro li na (Co lé gio Upa on-Açu)

• Ou ro: Sa ra Ra quel (Co lé gio Upa on-Açu)
• Pra ta: Ana Ca ro li na (Co lé gio Upa on-Açu)

• Ou ro: Ma ri a na Dou ra do (Es co la Cha ve do Sa ber)
• Pra ta: Sophya Fra zão (Cen tro Edu ca ci o nal Dom Ori o -
ni)
• Bron ze: Ga bri el le Sou za (Co lé gio Upa on-Açu)

• Ou ro: Bren da Ba ta lha (Co lé gio Upa on-Açu)

• Ou ro: Bren da Ba ta lha (Co lé gio Upa on-Açu)

JO GOS ES CO LA RES LU DO VI CEN SES

Co nhe ci das as
cam peãs da gi nás ti ca
rít mi ca dos JELs 2020

Em gran de es ti lo! É des sa for ma que se po de de fi nir o
iní cio das dis pu tas da edi ção on li ne dos Jo gos Es co la res
Lu do vi cen ses (JELs), aber ta, ofi ci al men te, no úl ti mo
fim de se ma na, com a com pe ti ção de gi nás ti ca rít mi ca.
Quem acom pa nhou o even to ao vi vo pe la in ter net se
en can tou com be las apre sen ta ções, ri cas em ele men tos
acro bá ti cos, dan ça e, cla ro, gra ci o si da de das me ni nas,
que com pe ti ram nas ca te go ri as Fa di nha, Mi rim, Pré-In- 
fan til, In fan til e In fan to.

Ao to do, a mo da li da de de gi nas ti ca rít mi ca con tou
com a par ti ci pa ção de alu nas/atle tas de oi to ins ti tui- 
ções de en si no: Co lé gio Upa on-Açu, Co lé gio COC São
Luís, Cen tro Edu ca ci o nal Dom Ori o ni, U.E.B. Drª Ma ria
Ali ce Cou ti nho, Co lé gio Edu cal lis, Es co la Mu ni ci pal São
Fran cis co de As sis, Es co la Cha ve do Sa ber e Co lé gio São
Mar cos.

Den tro da pla ta for ma de apre sen ta ção, as me ni nas se
su pe ra ram com apre sen ta ções mui to bo ni tas. Os des ta- 
ques prin ci pais da com pe ti ção foi uma du pla do Co lé gio
Upa on-Açu, que jun tas, con quis ta ram qua tro me da lhas
de ou ro. A gi nas ta Sa ra Ra quel foi a cam peã nos apa re- 
lhos bo la e ma ças na ca te go ria In fan til I (12 a 14 anos). Já
Bren da Ba ta lha, sa grou-se cam peã nos apa re lhos bo la e
ma ças na ca te go ria In fan to I (15 a 17 anos).

Na dis pu ta do apa re lho bo la da ca te go ria In fan til II, a
me da lha de ou ro fi cou com Ma ri an na Dou ra do, da Es- 
co la Cha ve do Sa ber. En quan to is so, Jú lia Ba ce lar, do Co- 
lé gio São Mar cos, ven ceu na ca te go ria Fa di nha (5 a 6
anos), e Mai le Ra fi za, do Co lé gio São Fran cis co de As sis,
foi ou ro no Mi rim (7 a 8 anos). A úl ti ma me da lha de ou ro
da gi nás ti ca rít mi ca des sa edi ção dos JELs foi pa ra
Aryanne Con cei ção, do Co lé gio Edu cal lis, na ca te go ria
Pré-In fan til (9 a 11 anos).

Os Jo gos Es co la res Lu do vi cen ses (JELs) é uma com- 
pe ti ção pro mo vi da pe la Pre fei tu ra de São Luís por meio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Des por tos e La zer (Sem del),
cu ja exe cu ção é de res pon sa bi li da de da Fe de ra ção Ma- 
ra nhen se Des por to Es co lar (Fe ma de). Nes te ano, ex cep- 
ci o nal men te, o even to es por ti vo se rá vir tu al e con ta rá
com dis pu tas de no ve mo da li da des: bas que te, ca po ei ra,
fut sal, gi nás ti ca rít mi ca, judô, ka ra tê, sur fe, ta ekwon do e
xa drez.

In for ma ções so bre os Jo gos Es co la res Lu do vi cen ses
as sim co mo os de ta lhes de co mo se rão re a li za das as
com pe ti ções es por ti vas de for ma on li ne es tão dis po ní- 
veis no si te ofi ci al do even to (http://fe ma de.cb- 
de.org.br/) e nas re des so ci ais (@fe ma de o fi ci al). Quem
pre fe rir, po de en trar em con ta to com a or ga ni za ção dos
JELs pe los te le fo nes (98) 98895-8474 ou (98)98329-2709.

Pa ra es te ano, a Fe de ra ção Ma ra nhen se Des por to Es- 
co lar (Fe ma de) ino vou e con fir mou a re a li za ção de cur- 
sos e ofi ci nas de ca pa ci ta ção na área do des por to es co- 
lar. As ati vi da des são des ti na das a pro fes so res, ges to res
e aca dê mi cos de Edu ca ção Fí si ca. In for ma ções so bre os
cur sos e ofi ci nas es tão dis po ní veis no si te http://fe ma- 
de.cb de.org.br/ e no apli ca ti vo da Fe ma de, dis po ni bi li- 
za do as lo jas de apli ca ti vos Go o gle Play (An droid) e Ap- 
ple Sto re (iOS).

Ca te go ria Fa di nha

Ca te go ria Mi rim

Ca te go ria Pré-In fan til

Ca te go ria In fan til I (Apa re lho Bo la)

Ca te go ria In fan til I (Apa re lho Ma ças)

Ca te go ria In fan til II (Apa re lho Bo la)

Ca te go ria In fan to I (Apa re lho Bo la)

Ca te go ria In fan to I (Apa re lho Ma ças)

São Luís, quinta-feira, 5 de novembro de 2020
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Método teatral foi construído a partir das relações reflexivas, que se dão dentro de uma
dimensão temporal específica e que atuam sobre atores, personagens, texto e público

Con fi ra dois fil mes:

TEATRO

O Teatro Essencial
de Denise Stoklos
SAMARTONY MARTINS

A
com pre en são de que o ator 
se rá o au tor de seu tra ba lho, 
sem pre bus can do o que im- 
pli que na per ma nen te lu ta da 

hu ma ni da de por amor e li ber da de. 
Es te é o ei xo cen tral do Te a tro Es sen ci- 
al, lin gua gem de sen vol vi da pe la dra- 
ma tur ga e co reó gra fa De ni se Sto klos 
que faz par te dos cin co cur sos li vres 
ofe re ci dos pe la Es co la Itaú Cul tu ral, 
no va pla ta for ma de for ma ção da ins- 
ti tui ção que es tá dan do atu al men te 
ên fa se ao en si no re mo to.

Três de les re que rem ins cri ção pré- 
via até 7 de no vem bro: “In tro du ção ao 
Te a tro Es sen ci al”, so bre o mé to do cri- 
a do por De ni se Sto klos; “Me di a ção 
Cul tu ral Con tem po râ nea”, que re vi si- 
ta os pa ra dig mas da me di a ção na cul- 
tu ra e de ba te as prá ti cas con tem po râ- 
ne as des sa área, e “En tre o lha res: Ar te 
e Al go rit mo Co mo Usar o Pro ces sa- 
men to Di gi tal na Cri a ção de Poé ti- 
cas?”. Ou tros dois jun tam-se a eles, 
sem ne ces si da de de ins cri ção – 
“Cons te la ção das Ar tes: His tó ri as da 
Mú si ca e So no ri da des Bra si lei ras”, 
que acom pa nha a cons tru ção da ideia 
de iden ti da de na ci o nal por meio da 
mú si ca, e “Cons te la ção das Ar tes: His- 
tó ria do Bra sil” em 12 in gre di en tes e 1 
do se, que tra ta da his tó ria gas tronô- 
mi ca bra si lei ra.

De acor do com De ni se Sto klos a 
pro pos ta do Te a tro Es sen ci al, re fe re-
se des de a es co lha de tex tos pa ra 
mon ta gem de um es pe tá cu lo ou se

 STOKLOS VAI REPASSAR PARA INTERESSADOS UM POUCO DE SUA EXPERIÊNCIA TEATRAL

LEE KYUNG

não há tex to, es co lha da mo vi men ta- 
ção, ou da adap ta ção de tex tos, ou à 
com bi na ção de tu do is so, sem pre de- 
bai xo de uma idéia am pla, co e ren te 
con si go e com pac ta, que é o que fa ça 
sen ti do pra ca da um de nós. Pa ra Sto- 
klos o que o ator de te a tro es sen ci al 
pre ten de é ex pres sar al go que lhe to ca 
pes so al e co le ti va men te pa ra que pos- 
sa se co mu ni car com o ou tro que veio 
pa ra o en con tro, no te a tro.

Se gun do Sto klos, a in ten ção co me- 
ça des de o mo men to que per ce be-se 
ca paz de “re-apre sen tar” uma ce na 
re cor ta da do “re al”, al go que lhe “atra- 
ves sou” a emo ção e que o ator sin ta 
que po de apre sen tar ao ou tro, co mo 

al go que pro vo que um olhar de no vo 
pa ra ter ou tra opor tu ni da de so bre 
aqui lo.

Co mo ela mes mo res sal ta na dis cri-
ção so bre Te a tro Es sen ci al é “al go pa-
re ci do com um jo go pois es ta rá sen do 
apre sen ta do al go a par tir de um “pal- 
co” e as sim, por ser lú di co (al go que 
foi es cohi do, as sim co mo uma brin ca-
dei ra é es co lhi da), e as sim con se guir a 
per mis são do pú bli co pa ra en trar em 
sua emo ção não pa ra do mi ná-lo mas 
pa ra tra zer a sen sa ção de co mo es ta- 
mos to dos jun tos e co mo te mos as 
mes mas bus cas e co mo po de mos nos 
for ta le cer mu tu a men te”, diz De ni se 
Sto klos.

LANÇAMENTO

Coletânea de Mazzaropi chega ao streaming

FILMES  MOSTRAM COSTUMES E HÁBITOS CULTURAIS DO BRASIL ENTRE FINAL DA DÉCADA DE 1950  E INÍCIO DOS ANOS 1980

Amá cio Maz za ro pi é con si de ra do
um dos prin ci pais pro du to res, ci ne as- 
tas e co me di an tes bra si lei ros. Fo ram
mais de 30 fil mes lan ça dos ao lon go
de três dé ca das que lo ta ram as sa las
de ci ne ma em to do o ter ri tó rio na ci o- 
nal. Par te des ta fil mo gra fia po de ser
con fe ri da nas pla ta for mas de stre a- 
ming Lo o ke, Now, Vi vo Play e Ama zon
Pri me Vi deo, a par tir de 4 de no vem- 
bro.

São do ze fil mes, dis tri buí dos en tre
1959 e 1979, que re pre sen tam as mai- 
o res bi lhe te ri as do ci ne as ta. Uma fa se
áu rea que tem o cai pi ra co mo o pro ta- 
go nis ta de di ver ti das his tó ri as, re ple- 
tas de con fu sões e que, em al guns ca- 
sos, le va ram ao gran de pú bli co bra si- 
lei ro, de for ma iné di ta, te mas e dis- 
cus sões im por tan tes e que es tão na
or dem do dia até ho je, tais co mo:  re- 
for ma agrá ria, in jus ti ças so ci ais, po- 
lui ção, in clu são e ra cis mo.

En tre os lon gas que che gam ao
stre a ming es tão “Cho fer de Pra ça”,
“Je ca Ta tu”, “O Ven de dor de Lin gui ça”,
“ O Je ca e a Frei ra”, “No Pa raí so das
Sol tei ro nas”,  “Je ca e seu Fi lho Pre to”, 
“A Ban da das Ve lhas Vir gens, fil mes

es tre la dos por Geny Pra do, atriz par- 
cei ra de Maz za ro pi tam bém em pro- 
gra mas de te le vi são. Além de Geny,
des ta cam-se as par ti ci pa ções de ato- 
res re co nhe ci dos co mo Tar cí sio Mei- 
ra, Zil da Car do so, Ro ber to Du val, Ma- 
ria He le na Di as, Ro ber to Pi ril lo, Yara
Lins, en tre ou tros. Ou tra pre sen ça
mar can te nos fil mes é a mú si ca.  O
can tor Ag nal do Rayol e La na Bit ten- 
court, por exem plo, fa zem shows mu- 
si cais ao la do de Maz za ro pi, em “Cho- 
fer de Pra ça” e “Je ca Ta tu”; El za So a res
par ti ci pa de “O Ven de dor de Lin gui- 
ças” e de “Um Cai pi ra em Ba ri lo che”,
Pe ri Ri bei ro, os ir mãos Tony e Cely
Cam pel lo, en tre vá ri os ou tros can to- 
res, tam bém re a li zam pe ças mu si cais
nos lon gas.

Maz za ro pi – Cho fer de Pra ça – co- 
mé dia -1959 – O hu mil de Za ca ri as vai
pa ra a ci da de gran de com sua mu lher
pa ra ar ru mar em pre go e aju dar seu fi- 
lho a pa gar os es tu dos. Seu mai or so- 
nho é ver o fi lho se for man do e, pa ra
is to, es tá dis pos to a fa zer o pos sí vel e o

im pos sí vel. Eis que sur ge um tra ba lho
co mo Cho fer de Pra ça. Pron to, era tu-
do o que ele pre ci sa va pa ra fa zer o pú- 
bli co se bor rar de tan to rir com as vi a-
gens chei as de tra pa lha das des te cho- 
fer do ba ru lho. Pró xi ma pa ra da: di ver- 
são e gar ga lha das! Elen co: Amá cio
Maz za ro pi, Ana Ma ria Na bu co, Geny
Pra do, Ma ria He le na Di as. Di re ção:
Mil ton Ama ral.

Maz za ro pi – Je ca Ta tu – co mé dia
-1960 – Je ca é um ro cei ro pre gui ço so
de dar dó, mas es ta pre gui ça es tá com
os di as con ta dos, pois seu ran chi nho
es tá ame a ça do pe la ga nân cia de la ti- 
fun diá ri os sem co ra ção. Ago ra ele vai
usar to do seu jei to ma trei ro pa ra con- 
se guir seu can ti nho de ter ra. Um clás- 
si co da fil mo gra fia de Maz za ro pi. Às
ve zes en gra ça do, em ou tros mo men-
tos, de uma be le za to can te, ele tra ta
com mui ta sin ge le za a fi gu ra do ho- 
mem do cam po e a ques tão da re for- 
ma agrá ria nes te fil me que é uma de- 
cla ra da ho me na gem do Maz za ao
con ter râ neo Mon tei ro Lo ba to. Elen- 
co: Amá cio Maz za ro pi, Ana Ma ria Na- 
bu co, Geny Pra do, Ma ria He le na Di as.
Di re ção: Mil ton Ama ral.

Conheça mais sobre 
a escola itaucultural

CURSO COM DENISE STOKLOS VAI ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO

Con so li dan do a es pe ci al aten ção da ins ti tui ção nes ta
área, a Es co la Itaú Cul tu ral é a sua prin ci pal ação for ma- 
ti va. gra tui ta, co mo to das as ati vi da des ofe re ci das pe la
or ga ni za ção, ela é apre sen ta da de for ma aco lhe do ra, fá- 
cil e in tui ti va em es co la.itau cul tu ral.org.br e gran de
par te do seu con teú do po de ser aces sa da a qual quer ho- 
ra.

O cur rí cu lo ofe re ce di fe ren tes ti pos de cur sos nos for- 
ma tos a dis tân cia e hí bri dos (on li ne/pre sen ci al), au to- 
for ma ti vos e me di a dos, em pós-gra du a ção, cur sos de
ex ten são da for ma ção aca dê mi ca e uni ver si tá ria e li vres.
Aque les que fre quen ta rem, no mí ni mo, 75% das au las
re ce be rão cer ti fi ca do nas múl ti plas mo da li da des. To dos
eles são vol ta dos pa ra as di ver sas áre as de atu a ção cul- 
tu ral da or ga ni za ção, re a fir man do o seu fo co na ar te e na
cul tu ra no Bra sil.

“En ten de mos que cri ar con di ções pa ra a for ma ção é
um meio de pro mo ver a par ti ci pa ção do ci da dão, al go
fun da men tal pa ra o de sen vol vi men to de um país, ain da
mais por meio da ar te e da cul tu ra”, diz Edu ar do Sa ron,
di re tor do Itaú Cul tu ral. “Es ta pla ta for ma pre ten de de- 
mo cra ti zar o aces so do pú bli co aos nos sos cur sos, mas
tam bém pro por ci o nar a in te ra ção com os di ver sos pro- 
gra mas que ofe re ce mos por meio de la, co mo por exem- 
plo, a En ci clo pé dia de Ar te e Cul tu ra Bra si lei ra”, con ti- 
nua ele. “Em tem pos em que a de si gual da de gri ta de ma- 
nei ra ain da mais ex pres si va, é pre ci so que to dos de di- 
que mos par te de nos sos es for ços pa ra que mais pes so as
te nham aces so a múl ti plas pos si bi li da des de for ma ção”,
con clui Sa ron.

 
SER VI ÇO
Es co la Itaú Cul tu ral
Cur sos inau gu rais – https://es co lai tau cul tu- 

ral.sa.cros sk no wled ge.com/

TV FECHADA

Ursos sem Curso – O
Filme  estreia sexta

FILME É A NOVA AVENTURA DE  PARDO, PANDA E POLAR

Os ur sos mais que ri dos do Car to on Network se pre pa- 
ram pa ra a es treia de Ur sos sem Cur so: O Fil me, em 6 de
no vem bro, às 21h*. Os tru ques pa ra se tor na rem es tre las
da In ter net des ta vez co lo ca rão Par do, Pan da e Po lar em
uma aven tu ra sem pre ce den tes. O De par ta men to de
Con tro le de Vi da Ani mal, por meio do Ofi ci al Tru ta,
obri ga rá os ur sos a cri ar um pla no de fu ga pa ra evi tar
que se jam cap tu ra dos e se pa ra dos. Pa ra is so, eles vão
con tar com a aju da de ve lhos e no vos ami gos em uma
vi a gem sel va gem e hi lá ria con tra o tem po.

Par do é o mais ve lho dos ir mãos e es tá sem pre no co- 
man do de tu do – não por na da, mas es sa é a mai or es pé- 
cie de ma mí fe ro da Amé ri ca do Nor te… Mas es tar no
con tro le da si tu a ção nem sem pre sig ni fi ca que vo cê to- 
ma as me lho res de ci sões! Co mo um bom fi lho do meio,
Pan da é to tal men te o opos to dos ou tros. Ele é ve ge ta ri a- 
no, ado ra fi car em ca sa e pre fe re fi car en cos ta do na pa- 
re de en quan to to do mun do es tá dan çan do. Po lar, por
ou tro la do, ado ra ação. Ele é um ur so de pou cas pa la- 
vras, mas em seu si lên cio se des ta ca sua sa be do ria e a
ha bi li da de em re sol ver to dos os pro ble mas, até mes mo
qual quer tra ba lho su jo que pos sa apa re cer.

Nes sa no va aven tu ra, os ur sos de ve rão en fren tar o
Ofi ci al Tru ta, um im por tan te agen te do De par ta men to
de Con tro le de Vi da Ani mal. Ele se gue to das as re gras e
não he si ta em cum prir a lei, es pe ci al men te por con ta de
sua rí gi da vi são de “or dem na tu ral”: ele odeia ani mais e
es tá con ven ci do de que o mun do per ten ce so men te aos
hu ma nos. Tru ta es tá sem pre no con tro le da si tu a ção,
mes mo que sua voz de nun cie que ele es tá pres tes a ex- 
plo dir ou fa zer uma pi a da. Mas os Ur sos sem Cur so vão
ga ran tir mui tos mo men tos de ira, rai va e fú ria.
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