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Uma pesquisa curiosa sobre as eleições de amanhã nos municípios brasileiros, aponta que 
os candidatos favoritos nas capitais estão mais à esquerda ou ao centro que os atuais prefei-
tos. Significa que a onda de direita que ganhou força na eleição municipal de 2016 não terá 
o mesmo desempenho este ano, de acordo com dados coletados pelo Instituto Datafolha. 
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Moto encara Altos-PI por classificação

PÁGINA 11

Sampaio  encara o Juventude  
amanhã no Rio Grande do Sul

Indústria é impactada 
com falta de insumos  para 

produção no Maranhão

E F E I T O   D A   P A N D E M I A  

Com 18 pontos conquistados até o momento, o repre-
sentante maranhense na Série D do Campeonato Brasilei-
ro pode chegar a 21 e dificilmente ficará sem uma das vagas

PÁGINA 11

Veja como seu cão 
pode  fazer xixi 
no lugar certo  

Atualmente, encontramos diver-
sos produtos que podem ajudar 
os cachorros a fazer suas neces-
sidades no local certo, mas tam-
bém é preciso que o tutor realize 
algumas tarefas. Sendo assim, no 
artigo de hoje vamos trazer 3 di-

cas para ensinar xixi e cocô no lu-
gar certo para seu cão, de um jei-

to simples e eficaz. PÁGINA 7

PETS

ELEIÇÕES 2020
Duarte Jr., covid -19, 
exames e polêmica

Candidato a prefeito de São Luís pelo Republi-
canos confirmou que testou covid -19 e afirma 
que  exame que circula nas redes sociais com 

data do dia 5 de novembro é falso.
PÁGINA 3

Rubens Jr. deseja melhoras 
e quer explicação

Assembleia Legislativa pede 
esclarecimento  sobre autenticidade 

de exame do Lacen-MA

Secretaria de Saúde diz que não 
vai  se pronunciar sobre exame 

 

HOJE É SEXTA-FEIRA 13 :  Conheça a mística que envolve está data 
PÁGINA  10

PÁGINA 3

Prefeito Edivaldo inaugura creche 
e pré-escola na Cidade Operária
Entrega de equipamento soma-se à outras ações do prefeito 

Edivaldo que reestrutura a rede municipal de ensino preparan-
do o retorno às aulas presenciais assim que for possível; outras 
unidades de ensino seguem em obra. PÁGINA 6

PÁGINA 8

Flávio Dino 
entrega 

novo prédio 
da Reffsa   

O local foi transformado 
em um moderno espaço 

de cultura, que vai passar a 
abrigar o "Museu Ferroviário 
e Portuário do Maranhão: do 
trilho ao mar" e a Locomotiva 

Hub. PÁGINA 12

ESTAÇÃO   
CULTURA
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Por outro lado, ministro da Economia considera "baixa" possibilidade de nova onda de
covid-19 no Brasil

Con tri bui ção so bre tran sa ções di gi tais

In fla ção e re cu pe ra ção da eco no mia

ECONOMIA

Guedes garante auxílio
caso haja 2ª onda

O
mi nis tro da Eco no mia, Pau- 
lo Gue des, res sal tou ho je
(12) que se hou ver uma se- 
gun da on da de con ta mi na- 

ções pe lo no vo co ro na ví rus no Bra sil,
o go ver no vol ta rá a con ce der o au xí lio
emer gen ci al aos bra si lei ros em si tu a- 
ção de vul ne ra bi li da de econô mi ca

.
“Se hou ver uma se gun da on da, não

é uma pos si bi li da de, é uma cer te za
[que o go ver no vai pa gar no va men te
au xí lio emer gen ci al]”, dis se, no even- 
to do Dia Na ci o nal do Su per mer ca do,
or ga ni za do pe la As so ci a ção Bra si lei ra
de Su per mer ca dos (Abras). Mas ele
en fa ti zou que con si de ra a pro ba bi li- 
da de de no va on da de con ta mi na ções
“bai xa”. 

De acor do com Gue des, o pla no do
go ver no é re ti rar o au xí lio aos pou cos
até o fi nal do ano. “Es ta mos re ti ran do
os es tí mu los, de R$ 600 [va lor ini ci al
das par ce las do au xí lio] bai xa pra R$
300 [au xí lio emer gen ci al re si du al] e
de pois ater ri za ali na fren te nu ma ver- 
são Ren da Bra sil ou na pró pria Bol sa
Fa mí lia. Te mos as du as pos si bi li da- 
des, é uma es co lha po lí ti ca”, dis se.

Em agos to des te ano, o pre si den te
Jair Bol so na ro dis se que a pro pos ta de
cri a ção do pro gra ma Ren da Bra sil es- 
ta va sus pen sa. O pro gra ma pre ten dia
ex pan dir o Bol sa Fa mí lia. A pro pos ta
da equi pe econô mi ca era re ti rar o
abo no sa la ri al pa ra quem ga nha até
dois sa lá ri os mí ni mos pa ra fi nan ci ar o
no vo pro gra ma.

Gue des vol tou a de fen der a cri a ção
de uma con tri bui ção so bre tran sa- 
ções di gi tais, co mo for ma de subs ti- 
tuir a de so ne ra ção da fo lha de pa ga- 
men tos. Se gun do o mi nis tro, o go ver- 
no tem o com pro mis são de não au- 
men tar a car ga tri bu tá ria.

“Es se com pro mis so de não au men- 
tar im pos to sig ni fi ca que va mos fa zer
um pro gra ma de subs ti tui ção de car- 
ga tri bu tá ria. Não que re mos cri ar um
im pos to, que re mos a de so ne ra ção da
fo lha de pa ga men tos”, afir mou. Ele
acres cen tou que pa ra de so ne rar a fo- 
lha de pa ga men tos e es ti mu lar a cri a- 
ção de em pre go for mal no país, é pre- 
ci so en con trar uma “for ma de fi nan ci- 
a men to” pa ra es sa re du ção dos im- 
pos tos so bre os sa lá ri os.

Gue des dis se ain da que “não ha ve- 
rá au men to de im pos to pa ra quem
pa ga im pos to”. “Mas quem nun ca pa- 
gou, vai au men tar”, dis se. De acor do
com o mi nis tro, ha ve rá im pos to so bre
di vi den dos e se hou ver tri bu ta ção das
tran sa ções di gi tais, “quem não pa ga va
vai co me çar a pa gar”. E acres cen tou
que es sas mu dan ças de pen dem de
mo men to po lí ti co ade qua do.

O mi nis tro re for çou que a “eco no- 
mia bra si lei ra es tá vol tan do com for- 
ça”. Ele dis se que foi con si de ra do
mui to oti mis ta quan do a cri se ge ra da

pe la pan de mia co me çou. “Me sur pre- 
en deu a ve lo ci da de xcom que a eco- 
no mia es tá vol tan do, bem aci ma da
mi nha vi são que era con si de ra da oti- 
mis ta”, dis se. 

Se gun do Gue des, os si nais da rá pi- 
da re cu pe ra ção da eco no mia bra si lei-
ra es tão na ar re da ção de im pos tos
nes te mês que “es tá ex tra or di ná ria” e
há da dos de au men to do con su mo de
ener gia elé tri ca, de óleo di e sel, além
de as no vas fis cais ele trô ni cas es ta rem
“su bin do em al ta ve lo ci da de” e au-
men to do em pre go.

So bre a in fla ção, Gue des afir mou
que mui ta gen te fi ca com “rai va dos
su per mer ca dos” quan do vê os pre ços
dos ali men tos mais ca ros, mas os es- 
ta be le ci men tos são ape nas “uma pla- 
ta for ma de dis tri bui ção”.

“Se es se pro du to já che ga ca ro por- 
que su biu o câm bio ou a de man da foi
for te e os pre ços su bi ram, te mos que
dei xar a en gre na gem do mer ca do fun- 
ci o nar”, dis se.

Pa ra o mi nis tro, com os pre ços al- 
tos, o se tor agrí co la bra si lei ro vai au- 
men tar a pro du ção e em “dois, três,
qua tro me ses a fren te os pre ços co me-
çam no va men te a se es ta bi li zar”.
Gue des acres cen tou que o go ver no
po de re du zir ta ri fas de im por ta ção
quan do hou ver “abu sos” nas al tas dos
pre ços pa ra es ti mu lar a com pe ti ção e
as sim se gu rar a in fla ção.

BIDEN

Militares criticam fala de Bolsonaro

DECLARAÇÃO HOSTIL DE BOLSONARO CONTRA O PRESIDENTE ELEITO DOS ESTADOS UNIDOS, JOE BIDEN, PROVOCA DESCONFORTO 

Mais uma vez, uma de cla ra ção do
pre si den te Jair Bol so na ro, en vol ven- 
do as For ças Ar ma das, pro vo ca des- 
con for to na ala mi li tar do go ver no. A
vi são é que o che fe do Exe cu ti vo exa- 
ge rou ao fa lar so bre uti li za ção de “pól- 
vo ra” con tra o pre si den te elei to dos
Es ta dos Uni dos, Joe Bi den, ain da que
ele não te nha ci ta do no mi nal men te o
nor te-ame ri ca no. Os mi li ta res não fi- 
ca ram na da sa tis fei tos e vi ram a fa la
co mo pre co ce e hos til.

Em even to no Pa lá cio do Pla nal to,
na ter ça-fei ra, Bol so na ro dis se: “As sis- 
ti mos, há pou co, um gran de can di da- 
to a che fia de Es ta do di zer que, se eu
não apa gar o fo go da Amazô nia, ele
le van ta bar rei ras co mer ci ais con tra o
Bra sil. E co mo é que po de mos fa zer
fren te a tu do is so? Ape nas a di plo ma- 
cia não dá, não é, Er nes to (Araú jo, mi- 
nis tro das Re la ções Ex te ri o res)?
Quan do aca ba a sa li va, tem que ter
pól vo ra, se não, não fun ci o na. Não
pre ci sa nem usar pól vo ra, mas tem
que sa ber que tem”.

A de cla ra ção foi uma res pos ta a Joe
Bi den, que, num de ba te du ran te a

cam pa nha pre si den ci al, afir mou que
o Bra sil so fre ria san ções econô mi cas
ca so não hou ves se uma ação pa ra fre- 
ar o des ma ta men to e as quei ma das na
Amazô nia. O pre si den te elei to ain da
pro me teu US$ 20 bi lhões ao país pa ra
a pre ser va ção da flo res ta.

Um ge ne ral do Exér ci to, con sul ta- 
do pe lo Cor reio, afir mou que a ati tu de
de Bol so na ro não era es pe ra da. Ele
des ta cou que o ca so pro vo cou per ple- 
xi da de em quem en ten de de ca pa ci- 
da de mi li tar e a im por tân cia da di plo- 
ma cia, pre ga da du ran te an tes pe lo
go ver no bra si lei ro. A ex pec ta ti va é de
que não pas se dis so, pa ra que se evi te
avan çar por um cam po pe ri go so, na
vi são do ofi ci al.

O que se fa la, ain da, é que o cam po
mi li tar é aves so a de cla ra ções que en- 
vol vam po lí ti ca e que es se ti po de de- 
cla ra ção ge ra des con for to, mas na da
que oca si o ne um pro ble ma gra ve in- 
ter na men te. A re a ção se es ten deu, in- 
clu si ve, ao vi ce-pre si den te Ha mil ton
Mou rão, que, nos bas ti do res, cri ti cou
Bol so na ro.

Pu bli ca men te, po rém, Mou rão mi- 

ni mi zou a fa la do pre si den te, co mo
cos tu ma fa zer. “Ele se re fe riu a um
afo ris mo an ti go que tem aí que diz
que quan do aca ba a di plo ma cia en-
tram os ca nhões, foi is so a que ele se
re fe riu”, dis se, ao ser ques ti o na do por
jor na lis tas, on tem. Per gun ta do se as
fa las po de ri am pro vo car con sequên- 
ci as às re la ções do Bra sil com os Es ta- 
dos Uni dos, afir mou: “Não cau sa na- 
da. Is so aí tu do é fi gu ra de re tó ri ca. Va-
mos aguar dar, dê tem po ao tem po
(…) Va mos ter cal ma, tá bom?”

Co mo o pró prio Bol so na ro ad mi- 
tiu, os dois não con ver sam há mais de
uma se ma na. Na úl ti ma se gun da-fei- 
ra, de pois de Mou rão ter di to que o
che fe do Pla nal to es ta va aguar dan do
o fim do im bró glio elei to ral nos EUA
pa ra pa ra be ni zar o elei to, o pre si den- 
te re ba teu, à CNN: “O que ele (Mou- 
rão) fa lou so bre os Es ta dos Uni dos é
opi nião de le. Eu nun ca con ver sei com
o Mou rão so bre as sun tos dos Es ta dos
Uni dos, co mo não te nho fa la do so bre
qual quer ou tro as sun to com ele”. On- 
tem, o vi ce ne gou que os dois não es- 
te jam con ver san do.

FALTA DE ENERGIA

TSE suspende
eleições em Macapá

Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE) con fir mou a de ci são
do pre si den te da Cor te, mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so
que sus pen deu as elei ções mu ni ci pais em Ma ca pá, um
dos 13 mu ni cí pi os do Ama pá que so frem com pro ble- 
mas de for ne ci men to de ener gia, “até que se res ta be le- 
çam as con di ções ma te ri ais e téc ni cas pa ra a re a li za ção
do plei to, com se gu ran ça da po pu la ção”. O co le gi a do
de ci diu, no en tan to, acres cen tar à de ci são a in di ca ção
que o pro ces so elei to ral de ve ser con cluí do ain da es te
ano, até o dia 27 de de zem bro. A de ci são da da por Bar ro- 
so na noi te des ta quar ta-fei ra, 11, foi sub me ti da ao re fe- 
ren do do Ple ná rio do TSE lo go no iní cio da ses são re a li- 
za da na ma nhã des ta quin ta, 12. Bar ro so des ta cou tre- 
chos de sua de ci são, en tre eles a in di ca ção de que con- 
ver sou com o Di re tor-Ge ral da Po lí cia Fe de ral, com o Di- 
re tor-Ge ral da Abin e com o Es ta do-Mai or da Bri ga da da
Foz, se di a da em Ma ca pá, e cons ta tou que ha via “con- 
sen so acer ca dos ris cos da re a li za ção das elei ções nes te
do min go, em ra zão da ins ta bi li da de do for ne ci men to da
ener gia, do au men to ex pres si vo da cri mi na li da de e
mes mo si nais de con vul são so ci al”. “No ca so em exa me,
pa re ce fo ra de dú vi da que os ris cos apon ta dos pe las au- 
to ri da des com pe ten tes jus ti fi cam o adi a men to das elei- 
ções pa ra da ta em que o exer cí cio do vo to pos sa se dar
em am bi en te de se gu ran ça e tran qui li da de. À vis ta do
qua dro ge ral no ti ci a do no pre sen te pro ces so, não é le gí- 
ti mo exi gir que a po pu la ção de Ma ca pá com pa re ça às
ur nas nes te pró xi mo do min go, dia 15 de no vem bro”, re- 
gis tra a emen ta da de ci são de Bar ro so. Ao apre sen tar o
ca so ao Ple ná rio do TSE, o pre si den te da cor te afir mou
que o adi a men to das elei ções pa re ceu a me di da mais
pru den te pa ra pro te ção dos elei to res, dos me sá ri os e da
ri gi dez do pro ces so elei to ral. Co mo mos trou o Es ta dão,
Bar ro so con sul tou os de mais mi nis tros do TSE so bre o
ca so na noi te des ta quar ta. Na ses são des ta ma nhã, o
pre si den te da Cor te dis se que hou ve “in for mal men te
uma ses são ex tra or di ná ria por te le fo ne”. Du ran te a ses- 
são, os mi nis tros Re na to Brill de Goés e Ale xan dre de
Mo ra es ma ni fes ta ram pre o cu pa ções so bre no vas da tas
das elei ções. O pri mei ro su ge riu que o TSE de ter mi nas se
ao pre si den te do TRE do Ama pá que já fi xas se as no vas
da tas pa ra o plei to. O mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so, no
en tan to, lem brou so bre al guns pos sí veis pro ble mas da
me di da e des ta cou: “Não me pa re ce bem fi xar da tas
ago ra, por que acho pi or ter que re mar car de pois. De
mo do que pre fi ro fi xar de fi ni ti va men te quan do ti ver- 
mos uma po si ção do TRE e das au to ri da des de se gu ran- 
ça pú bli ca. Acho que  27/12 é o nos so mar co”, re gis trou.

ELEIÇÕES

Eleitor pode treinar
voto na internet

Do min go é dia de ir às ur nas em 26 es ta dos. Em anos
an te ri o res, os elei to res po di am trei nar pa ra o plei to em
ur nas ele trô ni cas de tes te, que eram ins ta la das em lo- 
cais de gran de cir cu la ção. Des ta vez, por cau sa da pan- 
de mia, o Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral fez uma sé rie de
mu dan ças, e uma de las foi na si mu la ção de vo to. Em vez
de fei ras li vres e ro do viá ri as, o TSE co lo cou na in ter net o
si mu la dor de vo ta ção. Quem ti ver de fi ci ên cia vi su al po- 
de usar a au di o des cri ção, co mo nu ma ur na ele trô ni ca
re al. Pa ra vo tar no pri mei ro tur no, vo cê po de es co lher
en tre cin co par ti dos: o do Fol clo re, dos Es por tes, dos
Rit mos Mu si cais, o Par ti do das Pro fis sões e o das Fes tas
Po pu la res. Ca da um tem três op ções de ve re a dor pa ra
es co lher. Ca da can di da to a ve re a dor tem um nú me ro
for ma do por cin co al ga ris mos. Quem não ti ver es co lhi- 
do um no me, mas qui ser vo tar em um par ti do, bas ta di- 
gi tar os dois pri mei ros al ga ris mos. Pa ra vo tar no can di- 
da to exa to, pre ci sa di gi tar o nú me ro com ple to.

Vai apa re cer na te la a fo to , com o

no me, o nú me ro e o par ti do. Se

es ti ver tu do ok, con fir ma no ver de.

Se não, cor ri ge e di gi ta de no vo.

O pró xi mo pas so é o vo to pa ra pre fei to. Nes se ca so, o
nú me ro do can di da to é o mes mo que o do par ti do. Ao
di gi tar, apa re cem na te la as fo tos do ca be ça de cha pa e
do vi ce, os no mes, o nú me ro e o par ti do. Aí, bas ta con fir- 
mar ou cor ri gir. O vo to é re gis tra do e pron to. Pa ra não
con fun dir com os nú me ros, a di ca é pre pa rar uma co la.
O elei tor po de le var de ca sa o nú me ro já ano ta do em um
pa pel (a co la) pa ra a ses são elei to ral. Mas é im por tan te
ano tar em pa pel. Não adi an ta le var es cri to no ce lu lar ou
ti rar uma fo to do nú me ro, por que é proi bi do le var qual- 
quer equi pa men to ele trô ni co pa ra a ca bi ne de vo ta- 
ção.O Bra sil tem 148 mi lhões de elei to res. 

No do min go, quem tem do mi cí lio elei to ral nos 26 es- 
ta dos vai pre ci sar vo tar ou jus ti fi car a au sên cia. So men- 
te quem vo ta no Dis tri to Fe de ral não vo ta nas elei ções
des te ano. Ao to do, são mais de 518 mil pes so as dis pu- 
tan do uma va ga de ve re a dor e ou tras 19.342 de pre fei to.

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Candidato a prefeito de São Luís pelo Republicanos confirmou que testou covid -19 e
afirma que  exame que circula nas redes sociais com data do dia 5 de novembro é falso 

SAMARTONY MAR TINS

SES não vai se pro nun ci ar
so bre exa me

Vi ce-go ver na dor tes ta       
 po si ti vo pa ra co ro na vi rus

Ru bens de se ja me lho ra e
quer ex pli ca ção

POLÊMICA

Duarte Jr., covid-19,
exames e polêmica

A
pós vá ri as es pe cu la ções, o
can di da to a pre fei to de São
Luís Du ar te Jr. (Re pu bli ca- 
nos) con fir mou em no ta que

es tá com a Co vid-19. O par la men tar,
co mo era es pe ra do, ne gou a so bre um
exa me co le ta do no LA CEN ain da no
dia 5 de no vem bro. “In for mo que
nun ca es ti ve no LA CEN, não co le tei
exa mes nes te lo cal e pa ra es se la bo ra- 
tó rio. Por tan to, são fal sos e in ve rí di- 
cos os lau dos que es tão sen do di vul- 
ga dos”, diz a no ta do can di da to que
de ve aci o nar A Po lí cia Fe de ral pa ra
que in ves ti gue o ca so.

Por meio de no ta ofi ci al a as ses so- 
ria de co mu ni ca ção de Du ar te Jr in- 
for mou as de cla ra ções do can di da to
so bre o as sun to: “Nes ta quar ta-fei ra
(11), du ran te uma ca mi nha da me

sen ti in dis pos to e sus pen di ime di a ta- 
men te mi nhas ati vi da des de cam pa- 
nha. Por re co men da ção mé di ca, ho je
mes mo fiz um tes te rá pi do pa ra Co- 
vid-19. In fe liz men te, o re sul ta do foi
po si ti vo.

Es tou as sin to má ti co e me sen tin do
bem me lhor, con tu do, por ori en ta ção
mé di ca, vou me sub me ter ama nhã
(12) a no vos exa mes (PCR -RT). En- 
quan to is so, vou fi car em ca sa e aguar- 
dar os no vos re sul ta dos. In for mo que
nun ca es ti ve no LA CEN, não co le tei
exa mes nes te lo cal e pa ra es se la bo ra- 
tó rio. Por tan to, são fal sos e in ve rí di- 
cos os lau dos que es tão sen do di vul- 
ga dos. Es sa é mais uma ar ma ção vin- 
do à to na pa ra ten tar con fun dir o elei- 
tor às vés pe ras de uma elei ção tão im- 
por tan te. La men to por es sa po lí ti ca
su ja que usa tu do pa ra des truir os ad- 
ver sá ri os. Mes mo sem a mi nha pre- 
sen ça, con to mui to com a mo ti va ção
de ca da um.

Não che guei aqui só e te nho cer te- 
za de que o nos so pro pó si to de fa zer
uma São Luís me lhor, com ser vi ços
pú bli cos de qua li da de pa ra to dos, vai
mui to além do meu no me e da mi nha
pre sen ça. Va mos le var o 10 às ur nas e
mos trar pa ra as pes so as que é, sim,
pos sí vel fa zer uma po lí ti ca di fe ren te.
Lem brem-se: quan do os bons se ca- 
lam, os maus go ver nam! Com fé e es- 
pe ran ça, che ga re mos ao se gun do tur- 
no e ven ce re mos as elei ções, e as sim
hon rar nos so com pro mis so de le var
re sul ta dos tam bém pa ra a Pre fei tu ra
de São Luís”, diz a no ta de Du ar te Jr.

Com re sul ta do po si ti vo pa ra a co- 
vid-19 des de o dia 08, o can di da to a
pre fei to de São Luís não po de rá sair

de ca sa pa ra vo tar em si pró prio. Nem
ele, nem a es po sa e as ses so res e ali a- 
dos pró xi mos tam bém es tão com pro-
me ti dos. A OMS re co men da no mí ni- 
mo 10 di as de iso la men to to tal des de
a des co ber ta do re sul ta do po si ti vo do
exa me. Sen do as sim, Du ar te só po de-
rá sair de ca sa no dia 18 de no vem bro.
De acor do com al gu mas pes qui sas
Du ar te Jr es tá co ta do pa ra dis pu tar o
se gun do tur no com Edu ar do Brai de
(Po de mos). Se for con fir ma do que ele
tes tou po si ti vo no dia 11, es se pra zo
so be pa ra o dia 21 de no vem bro.

Ain da on tem (12), Du ar te Jr fez
uma pos ta gem so bre as crí ti cas que
vem re ce ben do de uma emis so ra de
te le vi são lo cal. “Não sou o 1º can di da- 
to ví ti ma da co vid 19. Por qual ra zão a
re de Di fu so ra ten ta a to do cus to men- 
tir e me cri mi na li zar por ado e cer?! Pa- 
ra be ne fi ci ar o can di da to do se na dor
do no da emis so ra, con ti nu am usan do
do cu men tos fal sos. Não vão con se- 
guir!

Com par ti lhe a ver da de!”, es cre veu
ele pos tan do a ima gem de dois exa- 
mes de um exa me su pos ta men te fal so
com da ta do dia 5 e ou tro que se gun- 
do ele é o ver da dei ro com da ta do dia
11, quar ta-fei ra. E acres cen tou:
“Com par ti lhem a evi dên cia das men- 
ti ras: Uni da de de Saú de “Ins ti tu to Os- 
val do Cruz” não exis te. O cor re to é
Oswal do Cruz. On de es tão os no mes
dos pro fis si o nais de saú de? On de es tá
a so li ci ta ção mé di ca e os da dos da au-
to ri da de de saú de com pe ten te? Uma
ab sur da per se gui ção po lí ti ca!”, pos-
tou Du ar te Jr.

Assembleia pede esclarecimento do Lacen-MA
O vi ce-pre si den te da As sem bleia

Le gis la ti va Glal bert Cu trim pro to co- 
lou do cu men to pa ra o se cre tá rio de
Saú de Car los Lu la re qui si tan do que o
La cen-MA se ma ni fes te so bre a au- 
ten ti ci da de do exa me de co vid-19 de
Du ar te Jú ni or. “A ALE MA tem o de ver
le gal de apu rar to da e qual quer con- 
du ta dos de pu ta dos, di an te da gra ve
de nún cia am pla men te di vul ga da nas
re des so ci ais en vol ven do um par la- 
men tar, re qui si ta mos à SES, in for ma- 
ções so bre a au ten ti ci da de do do cu- 
men to pu bli ci ta do pe la im pren sa ma- 
ra nhen se”, dis se Glal bert.

Con fi ra o tex to do cu men to so li ci ta- 
do por Glau bert Cu trim: Con for me
dis pos to no art. 14, In ci so VI, alí nea E
do Re gi men to In ter no que tra ta do
de co ro das prer ro ga ti vas cons ti tu ci o- 
nais dos Se nho res De pu ta dos Es ta du- 
ais e ten do em vis ta no tí ci as pu bli ca- 
das em re de so ci al da re a li za ção de
um exa me de su pos ta de tec ção do ví- 
rus Co vid-19 no De pu ta do Du ar te Jú- 
ni or, so li ci to que in for me a au ten ti ci- 
da de do pro ce di men to efe tu a do no
La bo ra tó rio Cen tral de Saú de Pú bli ca
do Es ta do do Ma ra nhão (La cen-Ma),
co lhi do e li be ra do nos di as 05 e 08 de
no vem bro do ano em cur so res pec ti- 
va men te, atra vés da re qui si ção nº
200101025767, cu jo o re sul ta do é de
co nhe ci men to pú bli co, am pla men te
di vul ga do nas re des so ci ais, en ca mi- 
nha do có pia com ur gên cia à As sem- 
bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão. Cor di- 
al men te Glau bert Cu trim”, so li ci tou o
par la men tar.

A Se cre ta ria es ta du al de Saú de in- 
for mou que não irá se ma ni fes tar so- 
bre as ques tões en vol ven do o can di- 
da to a pre fei to de São Luís, Du ar te Jú- 
ni or. Em no ta, a SES afir ma que man- 
te rá o si gi lo e dei xa rá que o pró prio
de pu ta do es ta du al pres te as in for ma- 
ções so bre o seu es ta do de saú de. Leia
a no ta na ín te gra: So bre a po lê mi ca
en vol ven do exa mes do de pu ta do es- 

ta du al Du ar te Jú ni or, es cla re ce mos
que ca be à Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES) ze lar pe lo di rei to à pri va- 
ci da de dos ci da dãos e ci da dãs, as se- 
gu ra do pe la Cons ti tui ção Fe de ral.
Des de o iní cio da pan de mia do co ro- 
na ví rus, com cen te nas de mi lha res de
exa mes re a li za dos, a SES ja mais se
ma ni fes tou so bre qual quer pa ci en te
in di vi du al men te, con du ta es sa que
se rá man ti da. As sim, a prin cí pio, ca be
ex clu si va men te ao ci ta do de pu ta do
pres tar as in for ma ções que en ten der
ca bí veis so bre seu es ta do de saú de.

“De pois de sen tir uma in dis po si ção
in co mum, re sol vi, ime di a ta men te, fa- 
zer tes te pa ra Co vid-19. Há pou co, re- 
ce bi o úl ti mo re sul ta do, que foi po si ti- 
vo. To da a mi nha agen da foi sus pen sa
até que ha ja li be ra ção mé di ca. Agra- 
de ço o apoio de to dos”. Foi des sa for- 
ma que o vi ce-go ver na dor Car los
Bran dão (Re pu bli ca nos) in for mou a
to dos que tes tou po si ti vo pa ra co ro- 
na vi rus. O co mu ni ca do foi fei to pe lo
pró prio em mo ta pu bli ca da em sua
con ta no Twit ter, na noi te da úl ti ma
quar ta-fei ra (11).

Por con ta das elei ções 2020, Car los
Bran dão tem cum prin do uma ex ten sa
agen da no in te ri or do es ta do quan to
na ca pi tal ma ra nhen se. O vi ce de Flá- 
vio Di no (PC doB) apoia pa ra pre fei to
de São Luís, o de pu ta do es ta du al Du- 
ar te Jú ni or, ex-pre si den te do Pro con,
um dos ór gãos apon ta dos pe lo go ver- 
na dor co mo um dos mais efi ca zes do
seu pri mei ro go ver no.

Du ar te Jr tam bém es tá com co vid-
19 e seu di ag nós ti co vi rou uma po lê- 
mi ca, pois acu sa o ór gão que te ria
emi ti do um exa me dia 06 de no vem- 
bro de fal si da de, já nun ca re co lheu
ma te ri al no la bo ra tó rio ofi ci al do Es- 
ta do. Na ma nhã de on tem (12), Bran- 
dão vol tou às re des so ci ais, des ta vez

pa ra agra de cer as ma ni fes ta ções de
apoio. “Agra de ço a to dos, de to do o
co ra ção, pe las pa la vras en co ra ja do- 
ras. Obri ga do, ami go Fla vio Di no. O
meu mui to obri ga do”.

O can di da to a pre fei to de São Luís
pe la co li ga ção do La do do Po vo (PC-
doB, PT, PP, Ci da da nia, So li da ri e da de,
PMB, DC), Ru bens Jú ni or, fez um tui te
nes ta quin ta-fei ra (12), de se jan do
me lho ras ao can di da to do par ti do dos
fi lhos do pre si den te Jair Bol so na ro
(Re pu bli ca nos), Du ar te Jr. Na pos ta- 
gem, Ru bens pe de que Du ar te es cla- 
re ça quan do re a li zou o tes te de Co vid-
19, pa ra que to dos que con vi ve ram
com ele no pe río do pos sam sa ber.
“De se jo que Du ar te me lho re de seu
es ta do de saú de pa ra po der vol tar a
de ba ter a ci da de. E de se jo que ele ve- 
nha a pú bli co es cla re cer quan do re a- 
li zou o tes te de Co vid. As pes so as que
es ti ve ram com ele nes se pe río do tem
o di re to de sa ber”, diz a pos ta gem de
Ru bens Jr.

Na ma té ria pu bli ca da em sua pá gi- 
na ofi ci al de cam pa nha, o tex to afir ma
que “se for pro va do que ele es ta va ci- 
en te de es tar as sin to má ti co des de o
dia 06 de no vem bro co mo in for ma o
su pos to exa me do LA CEN, e não pa- 
rou as agen das de rua, is so ca rac te ri za
cri me con tra a saú de pú bli ca”.

Em uma re de so ci al, o tam bém
can di da to a pre fei to de São Luís,
Yglésio Moyzes afir mou que se Du ar te
Jr sa bia que es ta va com co vid 19 e ele
con ti nu ou a fa zer sua cam pa nha, ele
co me teu um cri me. “O Du ar te Jr co- 
me teu cri me con tra saú de pú bli ca
con for me art. 268 do Có di go Pe nal.
Sa bia que es ta va com Co vid 19 há vá- 
ri os di as e mes mo as sim con ti nu ou
fa zen do cam pa nha, ar ris can do mi-
lha res de pes so as. A con clu são se um
“sub ser” des ses me re ce ser pre fei to
dei xo pras pes so as”.

1
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Efei to du plo

Fi car em ca sa

Três tes tes

“Se al guém le van tar is so aí, eu sim ples -
men te de mi to do go ver no, a não ser que
es sa pes soa se ja in de mis sí vel”.

Im bró glio (1)

Im bró glio (2)

Mis tu ra ide o ló gi ca
Uma pes qui sa cu ri o sa so bre as elei ções de ama nhã nos mu ni- 

cí pi os bra si lei ros, apon ta que os can di da tos fa vo ri tos nas ca pi tais
es tão mais à es quer da ou ao cen tro que os atu ais pre fei tos. Sig ni fi- 
ca que a on da de di rei ta que ga nhou for ça na elei ção mu ni ci pal de
2016 não te rá o mes mo de sem pe nho es te ano, de acor do com da- 
dos co le ta dos pe lo Ins ti tu to Da ta fo lha. O que is so re pre sen ta so- 
bre ima go ver nan ça mu ni ci pal? Po de fa zer enor me di fe ren ça,
prin ci pal men te nas ca pi tais do Nor des te, ilha das de po bre za-es- 
tre ma. A vi são da di rei ta e da es quer da so bre tais re a li da des é
com ple ta men te ad ver sa.

 
Se não fos se ven ta nia di rei tis ta de 2018, di fi cil men te o pre si- 

den te da Re pú bli ca se ria Jair Bol so na ro. Mas pa ra que tal even to
po lí ti co ga nhas se for ça, foi ne ces sá ria an tes a ins tru men ta li za ção
das mí di as e do po der econô mi co na de mo ni za ção das es quer das,
sim bo li za do pe lo PT e pe lo lu lis mo.

 
O fa to de o Ma ra nhão ha ver rom pi do o tsu na mi da ex tre ma-di- 

rei ta, re e le gen do Flá vio Di no no pri mei ro tur no em 2018, tem
mais a ver com a con jun tu ra po lí ti ca es ta du al. Foi o en ter ro de fi- 
ni ti vo do sar neís mo, de 50 anos. Se gun do o GPS, fer ra men ta cri a- 
da pe la Fo lha de S. Pau lo pa ra ana li sar o viés ide o ló gi co dos can di- 
da tos por meio do Twit ter, os mais bem po si ci o na dos nas ca pi tais
es tão na con tra mão do di rei tis mo bol so na ris ta. Be lém, Por to Ale- 
gre e Vi tó ria são al guns exem plos. Em bo ra o es tu do co lo que o pre- 
fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or na cor ver me lha do es quer dis mo,
ele pa re ce mais um in qui li no no PDT, do que mi li tan te ide o ló gi co
de von ta de e de ati tu de que pos sa ser per fi la do co mo es quer dis ta.

 
Em São Luís, os can di da tos que li de ram as pes qui sas – Edu ar- 

do Brai de (Po de mos), Ne to Evan ge lis ta (DEM), Du ar te Jú ni or (Re- 
pu bli ca nos) – fo gem à re gra apu ra da pe lo ins ti tu to da Fo lha. São
to dos de di rei ta, em bo ra no âm bi to es ta du al, Ne to, Du ar te e Ru- 
bens es te jam no cha ma do “con sór cio” de can di da tos go ver nis tas.
Brai de não tem pen dor pe la es quer da, em bo ra te nha si do lí der do
go ver no Flá vio Di no co mo de pu ta do es ta du al. Mas co mo fe de ral
tro cou o PMN pe lo Po de mos, da ba se bol so na ris ta.

 

 
No mes mo dia em que o can di da to do Par ti do Re pu bli ca nos à

pre fei tu ra de São Luís, Du ar te Jú ni or tes tou po si ti vo pa ra a
covid19, o vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, li de ran ça má xi ma do
par ti do no Ma ra nhão, tam bém apre sen tou in fec ção do mes mo
ví rus.

 
A co vid-19 sa cou os dois re pu bli ca nis tas do fim da cam pa nha

elei to ral, na vés pe ra do en cer ra men to dos pro gra mas de rá dio e
TV. Car los Bran dão es ta va pron to pa ra vi a jar a Co li nas, on de vo ta,
quan do te ve que fi car em ca sa.

 
Quan do sen tiu o pri mei ro sin to ma, na ter ça-fei ra, Bran dão fez

o tex to so ro ló gi co, que deu ne ga ti vo, as sim co mo uma to mo gra fia
do pul mão. Co mo os sin to mas per sis ti ram, com mo le za no cor po
e tos se for te, ele fez o tes te RT-PCR (com co to ne te) que deu po si ti- 
vo.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, ao cri ti car a pro pos ta de ex pro pri- 
a ção de ter ras ob je to de de vas ta ção am bi en tal, que se ria do Con se- 
lho do Con se lho Na ci o nal da Amazô nia Le gal, pre si di do pe lo vi ce,
Ha mil ton Mou rão, que é “in de mis sí vel”.

 
“Eu me pe ni ten cio”, dis se o vi ce-pre si den te Ha mil ton

Mou rão so bre ir ri ta ção de Jair Bol so na ro com as ideia
de ex pro pri ar de ter ra no go ver no. “Es sa ex pro pri a ção

aí é fo ra da le gis la ção, não é uma de ci são. Mas ge ra um
incô mo do pa ra o pre si den te”.

 
Flá vio dis se que não vai res pon der aos ata ques dos bol- 

so na ris ta ma ra nhen ses, co mo Alan Gar cez, que pe de
vo to pa ra Edu ar do Brai de e ape la pa ra o ex pur go dos

“co mu nis tas” do po der no Ma ra nhão. De ta lhe: Brai de
nun ca fa la de Bol so na ro nem de Di no.

 
O se na dor Ran dol fe Ro dri gues, a ex-can di da ta a pre si- 

den te Ma ri na Sil va, o vi ce-pre fei to de Gua ru lhos Ale- 
xan dre Zei tu ne, Pe dro Ivo, Al di vax Bar ce los e Eli zi a ne

Ga ma pe dem vo tos pa ra o can di da to da Re de em são
Luís, Jei sa el Marx.

 

 
A juí za da 8ª Zo na Elei to ral de Co ro a tá, Ane li se No guei ra Re gi- 

na to, proi biu um pas tor evan gé li co de re a li zar cul to ao ar li vre na
ci da de e man dou pren der o re li gi o so. A de ci são cau sou pro tes tos
en tre re li gi o sos. Mas ele foi li be ra do ho ras de pois.

 
A se na do ra Eli zi a ne Ga ma in for mou que vai en trar com re pre- 

sen ta ção no Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça (CNJ) con tra a ma gis- 
tra da. Flá vio Di no, em no ta, lem brou que foi a mes ma juí za que
“in ven tou a cas sa ção” de sua can di da tu ra em 2018.

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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AL MIR PAZ ZI A NOT TO PIN TO
Ad vo ga do. Foi Mi nis tro do Tra ba lho e
pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or do Tra -
ba lho

EDITORIAL

O caminho do crescimento
De pois de me ses e me ses afas ta dos

do Bra sil, os in ves ti do res es tran gei ros
de ci di ram dar um vo to de con fi an ça
ao país. Em no vem bro, des de o iní cio
do mês, já des ti na ram R$ 7,5 bi lhões à
Bol sa de Va lo res de São Pau lo. Ain da é
mui to pou co per to dos R$ 85 bi lhões
que re ti ra ram do mer ca do bra si lei ro
em 2020. Mas é um alen to.

Num ano mas sa cra do pe la pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus, é fun da- 
men tal que o Pa lá cio do Pla nal to fun- 
ci o ne com fa rol e in di que um ca mi- 
nho se gu ro pa ra que o país pos sa su- 
pe rar as in tem pé ri es de for ma se gu ra
e com o me nor es tra go pos sí vel. Até
por que o ce ná rio é fran ca men te ad- 
ver so. A equi pe econô mi ca, na qual se
de po si tou enor me ex pec ta ti va quan- 
to a uma re to ma da for te da eco no mia,
in fe liz men te ain da não con se guiu le- 
var adi an te a agen da de re for mas es- 
tru tu ran tes. Se rá pre ci so uma ne go ci- 
a ção in ten sa com o Con gres so pa ra

que a mis são atin ja o êxi to.

A si tu a ção é tão dra má ti ca que,
quan do es te ano ter mi nar, o Bra sil
não fi gu ra rá mais na lis ta das 10 mai o- 
res eco no mi as do pla ne ta. Te re mos
que nos con ten tar com a 12ª po si ção,
se na da de pi or acon te cer. Não bas- 
tas se is so, a in fla ção vol tou a se as sa- 
nhar e es tá mas sa cran do as fa mí li as
de mais bai xa ren da. Há dois me ses, o
cus to de vi da en tre os que ga nham
me nos es tá gi ran do em tor no de 1%
ao mês.

 Pro je ções apon tam que os re a jus- 
tes con ti nu a rão, a pon to de o Ban co
Cen tral ser obri ga do a ele var a ta xa
bá si ca de ju ros (Se lic), um ba que pa ra
os con su mi do res e pa ra as em pre sas
que pre ci sam de cré di to pa ra am pli ar
seus ne gó ci os.

Se ria de mui to bom tom que, nes se
am bi en te tão hos til, hou ves se um
mo vi men to de união em prol de to da

a so ci e da de. Pa ra is so, é pre ci so um
es for ço dos Po de res Exe cu ti vo e Le- 
gis la ti vo pa ra que se che gue a um en- 
ten di men to ca paz de des tra var a pau- 
ta do Con gres so. 

Há qua se dois me ses, na da de im- 
por tan te é vo ta do na Câ ma ra e no Se- 
na do. Ações fun da men tais, co mo a
vo ta ção da Lei de Di re tri zes Or ça- 
men tá ri as (LDO) e a ins ta la ção da Co- 
mis são Mis ta do Or ça men to, es tão em
sus pen so por dis pu tas de po der e à
es pe ra dos re sul ta dos das elei ções
mu ni ci pais.

Não pre ci sa mui to pa ra que os in- 
ves ti do res es tran gei ros vi rem no va-
men te as cos tas pa ra o Bra sil. Por tan- 
to, é vi tal que a agen da econô mi ca se- 
ja im ple men ta da. As sim, o país irá pa- 
vi men tar o cres ci men to que to dos an- 
sei am. Re to mar o ca mi nho do de sen-
vol vi men to, com a ge ra ção de em pre-
gos e con tro le da in fla ção: eis o de sa- 
fio mais pre men te.

Rumo à nona Constituição

Re ta lha da por mais de

uma cen te na de

emen das, a

Cons ti tui ção de 1988

ca mi nha pa ra o

de sen la ce. Cul pa não

lhe ca be.

 A res pon sa bi li da de per ten ce à As- 
sem bleia Na ci o nal Cons ti tuin te elei ta
em fa tal sim bi o se com de pu ta dos e
se na do res in te gran tes de me dío cre
Po der Le gis la ti vo. Fo ram mui tas as
ad ver tên ci as de que a Cons ti tuin te
ha ve ria de ser ex clu si va. Re gis tra o Di- 
ci o ná rio His tó ri co-Bi o grá fi co Bra si- 
lei ro (DHBB) co men tá rio re di gi do pe- 
lo ho je mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so:
“Não pre va le ceu a ideia, lan ça da por
seg men tos da so ci e da de ci vil, de elei- 
ção de as sem bleia cons ti tuin te ex clu- 
si va, que se dis sol ve ria quan do da
con clu são dos seus tra ba lhos. Op tou-
se pe la ou tor ga de Po de res cons ti tuin- 
tes ao Con gres so Na ci o nal, ten do si do
ad mi ti da, in clu si ve, a par ti ci pa ção
dos se na do res bi ô ni cos — re sí duo au- 
to ri tá rio do go ver no Gei sel (…)”.

O co lap so da Cons ti tui ção não po- 
de ser pro du to de gol pe que re sul te
em di ta du ra mi li tar ou mo vi men to ar- 
ma do. Se for ine vi tá vel, a no va lei fun- 
da men tal se rá es cri ta por As sem bleia
Na ci o nal Cons ti tuin te li vre e so be ra- 
na, sem rein ci dir nos er ros co me ti dos
em 1986/1988. Pa ra que tal não acon- 
te ça, al gu mas di re tri zes pa re cem-me

in dis pen sá veis.

Pa ra ser boa, a fu tu ra cons ti tui ção
se rá sim ples, ob je ti va, com não mais
do que uma cen te na de ar ti gos, acom- 
pa nha dos por bre ves dis po si ções
tran si tó ri as, ne ces sá ri as à pas sa gem
de uma pa ra ou tra.

 O nú me ro de de pu ta dos fe de rais
não ex ce de rá a 250 e de se na do res a
um por Es ta do, com man da to de qua- 
tro anos. Ex tir pa rá a me di da pro vi só- 
ria pe lo ca rá ter au to ri tá rio. Eli mi na rá
o vi ce-pre si den te, o vi ce-go ver na dor,
o vi ce-pre fei to. Su plen tes uni ca men te
pa ra de pu ta dos. Nin guém exer ce rá
man da to no exe cu ti vo ou le gis la ti vo
sem a le gi ti mi da de con fe ri da pe lo vo- 
to di re to. Em ci da des com até 50 mil
ha bi tan tes, o car go de ve re a dor não
se rá re mu ne ra do. Pe la re du zi da uti li- 
da de e ele va do cus to de ve rá ser su pri- 
mi do o Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça,
cri a do pe la Emen da 45/2004.

De sa pa re ce rão o Fun do Par ti dá rio,
o Fun do de Fi nan ci a men to Elei to ral,
o de ma gó gi co ho rá rio gra tui to de rá- 
dio e te le vi são. A Lei Fun da men tal
não de ve, co mo o faz a Cons ti tui ção
de 1988, pro me ter es ta do de bem-es- 
tar so ci al que a si tu a ção re al do país é
in ca paz de as se gu rar. Se rá útil re ver o
rol dos di rei tos e ga ran ti as fun da men- 
tais e o elen co dos di rei tos so ci ais. 

O di rei to cons ti tu ci o nal ver sa so bre
a or ga ni za ção e o exer cí cio do po der
es ta tal e so bre os di rei tos e li ber da des
bá si cas do in di ví duo, en si nou Pa blo
Lu ca Ver du (Cur so de Di rei to Po lí ti co,
Ed. Tec nos, Ma dri, 1976, pág. 356).

 O que não é cons ti tu ci o nal se rá
ma té ria de lei or di ná ria. De na da va le
a Lei Fun da men tal ga ran tir que “a to- 
dos, no âm bi to ju di ci al e ad mi nis tra- 
ti vo, são as se gu ra dos a ra zoá vel du ra- 
ção do pro ces so e os mei os que ga ran- 
tam a ce le ri da de de sua tra mi ta ção”
(Art. 5º, LX VI II), di an te da ir re du tí vel

mo ro si da de dos tri bu nais. A pre sun- 
ção da ino cên cia, até o trân si to em
jul ga do da sen ten ça pe nal con de na- 
tó ria, ser ve pa ra man ter em li ber da de
pe ri go sos cri mi no sos. 

De que va lem pro mes sas de di rei to
à vi da, à saú de, à ali men ta ção, à edu- 
ca ção e ao la zer, à pro fis si o na li za ção,
à cul tu ra, à dig ni da de, à con vi vên cia
fa mi li ar di ri gi das à cri an ça, ao ado les- 
cen te e ao jo vem, con ti das no Art. 227,
quan do sa be mos da si tu a ção de ex- 
tre ma po bre za em que se acham de- 
ze nas de mi lhões de bra si lei ros e co-
nhe ce mos o nú me ro de de sem pre ga- 
dos?

A As sem bleia Na ci o nal Cons ti tuin- 
te foi pró di ga em pro mes sas que a
Cons ti tui ção não con se gue as se gu rar.
Ve ja-se a de fi ni ção do sa lá rio mí ni mo,
as nor mas de de fe sa do meio am bi en- 
te de sa cre di ta das pe lo des ma ta men to
da Amazô nia e pe lo in cên dio que de-
vas tou o Pan ta nal e a pro te ção dos in-
dí ge nas.

A lei tu ra da Cons ti tui ção é exer cí- 
cio de pa ci ên cia pe la ex ten são e mo ti- 
vo de re vol ta pe la fal si da de. An tes de
que o pi or acon te ça, ao po vo de ve ser
da do a co nhe cer es tu do pre li mi nar
ela bo ra do por ju ris tas vo lun tá ri os,
com pro me ti dos com o fu tu ro da na- 
ção. Es tou con ven ci do de que se lhe
for da da a opor tu ni da de de dis cu tir
an te pro je to que eli mi ne o que há de
ir re a li zá vel, que ex tin ga car gos one ro-
sos e des ne ces sá ri os, que re ve le a pos- 
si bi li da de da cons tru ção do país que
al me ja mos, te re mos um mo vi men to
na ci o nal pa cí fi co, se re no, mas ir re sis-
tí vel pa ra aque les que de fen dem os
er ros co me ti dos em 1986/88. 

É de sa con se lhá vel es pe rar a rup tu-
ra. An tes que o pi or acon te ça, de ve ser
de fla gra da cí vi ca cam pa nha fa vo rá vel
à no na Cons ti tui ção. Co mo já se sa be,
Cons ti tui ção de 1988 tem o pra zo de
va li da de ven ci do.

JOR GE AN TO NIO DEHER RA CHID
Con sul tor tri bu tá rio e ex-se cre tá rio da Re cei ta Fe de ral do
Bra sil (2003-2008 e 2015-2018)

É pre ci so sal var 2021

Pôr em prá ti ca ações vol ta das pa ra a re to ma da da
nor ma li da de na ati vi da de econô mi ca é fun da men tal
pa ra a agen da do mo men to. Os de sa fi os pa ra es ta bi li zar
as con tas pú bli cas e de sa ce le rar a ta xa de de sem pre go
cau sa dos pe la pan de mia são enor mes. O sis te ma tri bu- 
tá rio tem mui to a con tri buir pa ra a su pe ra ção des sa
agen da, não só pa ra per mi tir o ne ces sá rio fi nan ci a men- 
to do Es ta do, mas, tam bém, pa ra não cau sar no vos
trans tor nos pa ra os pa ga do res de tri bu tos.

Há ne ces si da de de mai or re fle xão quan to às pro pos- 
tas de al te ra ção cons ti tu ci o nal do sis te ma tri bu tá rio que
es tão sen do pri o ri za das no Con gres so Na ci o nal, que
tra tam da tri bu ta ção so bre o con su mo. Te o ri ca men te,
são in te res san tes; po rém, na prá ti ca, a re a li da de é ou tra.

En tre as pre o cu pa ções quan to aos im pac tos das pro- 
pos tas no am bi en te de ne gó ci os, há um pon to que cer- 
ta men te cau sa rá enor me com ple xi da de pa ra cum prir
com a obri ga ção tri bu tá ria. Tra ta-se do me ca nis mo de
tran si ção do sis te ma atu al pa ra o sis te ma pro pos to. A
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal (PEC) que tra mi ta
na Câ ma ra dos De pu ta dos es ta be le ce, du ran te 10 anos,
a re du ção anu al dos atu ais cin co tri bu tos so bre o con su- 
mo e sua subs ti tui ção, me di an te au men to gra du al da
alí quo ta, pa ra o de no mi na do Im pos to so bre Bens e Ser- 
vi ços (IBS).  Re gis tre-se que o men ci o na do pra zo so- 
men te se ini cia de pois de apro va da lei com ple men tar
que dis põe so bre nor mas ge rais do no vo im pos to e edi- 
ta das nor mas com ple men ta res ne ces sá ri as pa ra sua re- 
gu la men ta ção. As sim, após ini ci ar a co bran ça do no vo
im pos to, os atu ais tri bu tos con ti nu a rão a ser co bra dos
por até 10 anos. Por lon go pe río do, dois sis te mas tri bu- 
tá ri os fun ci o na rão si mul ta ne a men te e, ao que tu do in- 
di ca, sem re a li zar as ne ces sá ri as e ur gen tes cor re ções
dos de fei tos já iden ti fi ca dos nos tri bu tos atu ais, que
pro vo cam dis cus sões in ter mi ná veis. Re sul ta do: o con- 
tri buin te te rá mai or cus to de con for mi da de tri bu tá ria e
mais in se gu ran ça ju rí di ca de vi do à co bran ça do no vo
im pos to. Na mes ma PEC, es tá pre vis to tam bém pa ra o
no vo im pos to ve da ção cons ti tu ci o nal de con ces são de
isen ções, in cen ti vos ou be ne fí ci os tri bu tá ri os, in clu si ve
de re du ção de ba se de cál cu lo ou de es ta be le ci men to de
cré di to pre su mi do. Ela tam bém ad mi te ape nas uma
úni ca alí quo ta de im pos to a ser apli ca da em to das as
ope ra ções de ven das de bens e mer ca do ri as e de pres ta- 
ção de ser vi ços. Além dis so, os atu ais me ca nis mos sim- 
pli fi ca dos de apu ra ção de tri bu tos tam bém dei xa rão de
exis tir, per ma ne cen do ape nas o Sim ples Na ci o nal.

O im pac to das al te ra ções pro pos tas não se rá uni for- 
me en tre os se to res econô mi cos e en tre com pa nhi as do
mes mo seg men to, pois de pen de rá da es tru tu ra de cus- 
tos de ca da uma das em pre sas. De mo do ge ral, as em- 
pre sas que pres tam ser vi ços te rão au men to con si de rá- 
vel do cus to tri bu tá rio di an te da im pos si bi li da de de cre- 
di tar-se so bre seus mai o res gas tos. Por con sequên cia, o
re pas se do im pac to tri bu tá rio ao con su mi dor fi nal po- 
de rá ser li mi ta do ou, se pro mo vi do in te gral men te, po- 
de rá cau sar pres são in fla ci o ná ria.

Pa ra exem pli fi car o im pac to da pro pos ta, se rão al ta- 
men te afe ta dos a pres ta ção de ser vi ços de saú de, a co- 
mer ci a li za ção de equi pa men tos des ti na dos aos por ta- 
do res de ne ces si da des es pe ci ais, a co mer ci a li za ção de
me di ca men tos de tar ja pre ta e ver me lha, a pres ta ção de
ser vi ços de edu ca ção,  os pro du tos de ori gem ani mal e
ve ge tal, os alu guéis de imó veis e os ser vi ços de tec no lo- 
gia e de te le co mu ni ca ção. Em di ver sos paí ses, a ori en ta- 
ção é ou tra: há po lí ti cas pú bli cas se to ri ais vi a bi li za das
por in ter mé dio de im pos to in ci den te so bre o con su mo.
E pouquís si mos paí ses pos su em uma úni ca alí quo ta
des se im pos to. A União Eu ro peia au to ri za tam bém seus
paí ses a isen ta rem de ter mi na das ope ra ções e há alí quo- 
tas di fe ren ci a das. Des ta ca-se que be ne fí cio tri bu tá rio é
ins tru men to le gí ti mo pa ra ado ção de po lí ti cas pú bli cas.
No en tan to, é fun da men tal ha ver pra zo cer to de con ces- 
são, con tro le na apli ca ção e efe ti va ava li a ção dos re sul- 
ta dos es pe ra dos. Se a men ci o na da PEC pros pe rar, es ta- 
re mos di an te de um ce ná rio per fei to pa ra o ca os. E, pro- 
va vel men te, mui tas em pre sas e em pre gos fi ca rão pe lo
ca mi nho. É pre ci so des tra var o de ba te so bre as ne ces sá- 
ri as e ur gen tes mu dan ças tri bu tá ri as in fra cons ti tu ci o- 
nais e, com me di das ob je ti vas, con tri buir pa ra a re cu pe- 
ra ção econô mi ca cé le re. É mo men to pa ra sim pli fi car e
não pa ra com pli car.

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2020
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Um mês

PCR

Rús sia: va ci na tem 92% de efi cá cia

Ade no ví rus

Amos tra pe que na

Contágio

Assintomáticos
transmitem o vírus

U
m dos enig mas ain da não so lu ci o na dos do
Sars-CoV-2 é a ca pa ci da de de trans mis são do
ví rus por pa ci en tes as sin to má ti cos. En quan to
al guns es tu dos de mons tra ram que pes so as

in fec ta das, mas sem sin to mas, po dem es pa lhar o pa tó- 
ge no, ou tros mos tra ram o con trá rio. Ago ra, uma pes qui- 
sa com um nú me ro sig ni fi ca ti vo de pes so as — qua se 2
mil — em um am bi en te con tro la do, um lo cal de trei na- 
men to da Ma ri nha nor te-ame ri ca na, de mons tra que,
ape sar das me di das de qua ren te na com su per vi são ri go- 
ro sa, es se ti po de ca so acon te ce.

No es tu do, pu bli ca do na re vis ta The New En gland
Jour nal of Me di ci ne, pes qui sa do res da Es co la de Me di ci- 
na Icahn de Mon te Si nai, em No va York, e do Cen tro de
Pes qui sa Mé di ca Na val uti li za ram da dos de no vos re- 
cru tas da Ma ri nha en quan to eles es ta vam sob uma qua- 
ren te na su per vi si o na da de du as se ma nas. Os re sul ta dos
mos tra ram que pou cos dos in fec ta dos ti nham sin to mas
an tes de re ce ber o di ag nós ti co de co vid-19. Ain da as sim,
a trans mis são ocor reu, ape sar da im ple men ta ção das
me di das de hi gi e ne e dis tan ci a men to so ci al.

“Os da dos re ve la ram a pro pa ga ção as sin to má ti ca do
ví rus, mes mo sob or dens mi li ta res es tri tas de qua ren te- 
na e me di das de saú de pú bli ca que, pro va vel men te, fo- 
ram cum pri das com mais ri gor do que se ria pos sí vel em
ou tros am bi en tes com al ta cir cu la ção de jo vens, co mo
cam pi uni ver si tá ri os”, diz Stu art Se al fon, pro fes sor de
neu ro lo gia no Mon te Si nai e um dos au to res do es tu do.
De acor do com ele, di a ri a men te eram fei tas me di ções
da tem pe ra tu ra dos re cru tas e, mes mo en tre os in fec ta- 
dos, os ca sos só fo ram de tec ta dos por exa mes, fei tos in- 
de pen den te men te de os jo vens apre sen ta rem ou não al- 
gum sin to ma. Atu al men te, o pro to co lo da mai o ria dos
paí ses, in cluin do o Bra sil, é de se tes tar ape nas pes so as
que de mons tram al gum si nal da do en ça, co mo fe bre,
fal ta de ar, tos se e per da de ol fa to/pa la dar.

“O ví rus foi am pla men te trans mi ti do den tro de um
de ter mi na do gru po de pe lo tão, on de os re cru tas ten di- 
am a fi car pró xi mos uns dos ou tros”, con ti nua Se al fon.
“Es sa é uma in fec ção di fí cil de con tro lar em jo vens,
mes mo com su per vi são ri go ro sa do uso da más ca ra, dis- 
tan ci a men to so ci al e ou tras me di das de mi ti ga ção”, des- 
ta ca. De acor do com o mé di co, lo cais co mo es co las, am- 
bi en te de tra ba lho e ba ta lhões mi li ta res e de po lí cia de- 
ve ri am tes tar os fre quen ta do res mes mo na au sên cia de
sin to mas.

O es tu do con tou com 1.848 par ti ci pan tes, ma tri cu la- 
dos em no ve clas ses di fe ren tes de re cru tas da Ma ri nha,
ca da uma con ten do de 350 a 450 jo vens, en tre 15 de
maio e o fim de ju lho. Os vo lun tá ri os acei ta ram par ti ci- 
par de uma qua ren te na de du as se ma nas em ca sa, an tes
de co me ça rem o trei na men to. As sim que che ga ram, fo- 
ram obri ga dos a se guir me di das es tri tas de con tro le, fi- 
can do hos pe da dos em quar tos pa ra du as pes so as por 15
di as — a du ra ção da pes qui sa — an tes do iní cio das ati- 
vi da des de apren di za do na val re ais.

A qua ren te na do gru po su per vi si o na do ocor reu em
um co lé gio usa do ape nas pa ra es sa fi na li da de. Ca da tur- 
ma de re cru ta men to fi ca va em edi fí ci os di fe ren tes e ti- 
nha ho rá ri os de jan tar e de trei na men to di fe ren tes, de
mo do que elas não in te ra gi am.

As au las se ma nais fo ram di vi di das em pe lo tões de 50

a 60 jo vens. Du ran te o pe río do de es tu do, to dos os re- 
cru tas usa ram más ca ras de te ci do, ob ser va ram o dis tan- 
ci a men to so ci al de pe lo me nos um 1,8m e la va ram as
mãos re gu lar men te. Além dis so, ca da um ti nha ape nas
um co le ga de quar to. A mai or par te das au las, in cluin do
exer cí ci os e apren di za do de cos tu mes e tra di ções mi li- 
ta res, era mi nis tra da ao ar li vre. Após o tér mi no da qua- 
ren te na de ca da tur ma, uma lim pe za pro fun da, com uso
de al ve jan te nas su per fí ci es, foi fei ta em to das as sa las e
áre as co muns dos dor mi tó ri os pa ra a che ga da da pró xi- 
ma tur ma.

A fim de de ter mi nar a pre va lên cia e a trans mis são as- 
sin to má ti ca e sin to má ti ca do Sars-CoV-2 du ran te a qua- 
ren te na su per vi si o na da, os par ti ci pan tes fo ram tes ta- 
dos dois, se te e 14 di as após a che ga da, com o tes te de es- 
fre ga ço na sal (PCR), con si de ra do o pa drão ou ro pa ra di- 
ag nós ti co da co vid-19. A aná li se dos ge no mas vi rais dos
re cru tas in fec ta dos iden ti fi cou que seis gru pos de jo- 
vens es ta vam tem po ral e es pa ci al men te as so ci a dos, re- 
ve lan do di ver sos even tos de trans mis são lo cal du ran te o
iso la men to.

“A iden ti fi ca ção de seis gru pos de trans mis são in de- 
pen den tes, de fi ni dos por mu ta ções dis tin tas, in di ca que
hou ve vá ri as in tro du ções e sur tos de Sars-CoV-2 du ran- 
te a qua ren te na su per vi si o na da”, diz Harm van Ba kel,
pro fes sor de ge né ti ca e ci ên ci as genô mi cas em Mon te
Si nai. “Os da dos des se gran de es tu do in di cam que, pa ra
re du zir a trans mis são do co ro na ví rus em gru pos e pre- 
ve nir o es pa lha men to pa ra a co mu ni da de em ge ral, pre- 
ci sa mos es ta be le cer tes tes de vi gi lân cia vá ri as ve zes em
to dos os in di ví du os, in de pen den te men te dos sin to- 
mas.”

Dois di as de pois de a Pfi zer e a Bi on Te ch apre sen ta- 
rem re sul ta dos so bre a efi cá cia de 90% da va ci na pa ra a
co vid-19, os de sen vol ve do res do imu ni zan te rus so
Sput nik V dis tri buí ram um co mu ni ca do pa ra a im pren sa
afir man do que o ín di ce de pro te ção da subs tân cia foi de
92%. A in for ma ção, as sim co mo a dos con cor ren tes, não
foi pu bli ca da em um ar ti go ci en tí fi co, em bo ra o tex to
afir me que, “em bre ve”, se rá di vul ga da em uma “das
prin ci pais re vis tas mé di cas re vi sa das pe los pa res”. Es- 
pe ci a lis tas re a gi ram po si ti va men te ao anún cio, mas
com cau te la.

De acor do com o co mu ni ca do, tra ta-se da pri mei ra
aná li se pro vi só ria dos en sai os clí ni cos de fa se 3 na Rús- 
sia. A va ci na tam bém es tá em tes tes na Bi e lor rús sia, nos
Emi ra dos Ára bes, na Ve ne zu e la e, mais re cen te men te,
na Ín dia. Ao to do, 40 mil vo lun tá ri os re ce be rão as du as
do ses da subs tân cia — por en quan to, 20 mil to ma ram a
pri mei ra; e 16 mil, am bas.

Os re sul ta dos pre li mi na res, apre sen ta dos on tem, re- 
fe rem-se a 20 ca sos con fir ma dos da do en ça, 21 di as de- 
pois de os par ti ci pan tes se rem imu ni za dos. O tex to afir- 
ma que a efi cá cia foi de 92% — ou se ja, 20 pes so as que
re ce be ram uma do se da va ci na fo ram in fec ta das pe lo
Sars-CoV-2, mas 92% de las es ta vam no gru po de pla ce- 
bo. In fe re-se, pe los cál cu los, que 18 re ce be ram pla ce bo;
e du as, a imu ni za ção. Se gun do o co mu ni ca do, não fo- 
ram ob ser va dos efei tos co la te rais gra ves.

A Sput nik V usa uma abor da gem di fe ren te da va ci na
de mR NA da Pfi zer, e se me lhan te às da John son & John- 
son e a da Uni ver si da de de Ox ford/As tra Ze ne ca, que es- 
tá em tes te no Bra sil. Dois ade no ví rus mo di fi ca dos ge- 
ne ti ca men te (Ad26 e Ad25) le vam até as cé lu las um pe- 
da ço da pro teí na spi ke do ví rus (a es tru tu ra que per mi te
a en tra da do Sars-CoV-2 no nú cleo ce lu lar do hos pe dei- 
ro). As sim, em con ta to com o mi cro-or ga nis mo, o sis te- 
ma imu no ló gi co o re co nhe ce e de sen ca deia o ata que.

As va ci nas de ade no ví rus são se gu ras e vêm sen do
uti li za das des de a dé ca da de 1950. Uma van ta gem em
re la ção aos imu ni zan tes de RNA é que elas não ne ces si- 
tam de ar ma ze na men to a tem pe ra tu ras bai xís si mas,
uma das exi gên ci as da subs tân cia da Pfi zer, ti da co mo
pos sí vel en tra ve na lo gís ti ca da dis tri bui ção da va ci na.

Em se tem bro, de pois de di ver sas quei xas da co mu ni- 
da de ci en tí fi ca in ter na ci o nal so bre a fal ta de di vul ga ção
de da dos so bre a Sput nik V, o Cen tro Na ci o nal de In ves ti- 
ga ção de Epi de mi o lo gia e Mi cro bi o lo gia Gamaleya pu- 
bli cou um ar ti go, na re vis ta mé di ca The Lan cet, com os
re sul ta dos so bre a se gu ran ça do imu ni zan te nas fa ses 1
e 2 do en saio clí ni co. A subs tân cia rus sa foi a pri mei ra
va ci na con tra a co vid-19 a re ce ber re gis tro de uso.

Gil li es O’Bryan-Te ar, pre si den te de po lí ti ca e co mu ni- 
ca ções da Fa cul da de de Me di ci na Far ma cêu ti ca, no Rei- 
no Uni do, ava lia que os re sul ta dos de ago ra “pa re cem
ser en co ra ja do res”, con si de ran do a ta xa de efi cá cia su- 
pe ri or a 90%. “No en tan to, ape nas 20 ca sos da do en ça
fo ram ob je to des sa aná li se pro vi só ria, em con tras te com
os 94 ca sos re la ta dos pe la Pfi zer. É im por tan te res sal tar
que a Pfi zer pla ne jou, ini ci al men te, uma aná li se pro vi- 
só ria em 32 ca sos, mas, após dis cus são com o FDA (ór- 
gão re gu la tó rio dos EUA), au men tou pa ra 60, e aca bou
re la tan do em 94”, com pa ra. “As aná li ses in ter me diá ri as
de vem ser pré-pla ne ja das, an tes da aná li se dos re sul ta- 
dos. O Cen tro Gamaleya não for ne ceu o pro to co lo. Por- 
tan to, não sa be mos se es sa aná li se pro vi só ria foi pré-
pla ne ja da, mas, em vis ta de seu pe que no ta ma nho, pre- 
su mo que não”, des ta ca.

“O anún cio pro vi só rio da efi cá cia da va ci na Sput nik é
bem-vin do. Te mos bons mo ti vos pa ra es tar oti mis tas,
pois es sa va ci na não pre ci sa do ar ma ze na men to de
-80ºC, em con tras te com a va ci na de RNA da Pfi zer”, diz
Ra vin dra Gup ta, pro fes sor de mi cro bi o lo gia da Uni ver- 
si da de de Cam brid ge. Ele lem bra, po rém, que o nú me ro
de ca sos re la ta dos da do en ça foi mui to pe que no, e que
são ne ces sá ri os mais da dos pa ra se con fir mar a efi cá cia
da fór mu la imu ni zan te. No co mu ni ca do à im pren sa, Ki- 
rill Dmi tri ev, CEO do Fun do de In ves ti men to Di re to
Rus so (FI DR), res pon sá vel pe lo fi nan ci a men to da va ci- 
na, afir mou que a Sput nik V am plia o le que de va ci nas
em po ten ci al pa ra a co vid-19. “Gos ta ria de en fa ti zar a
im por tân cia da in te ra ção in ter na ci o nal e da co o pe ra ção
es trei ta en tre os de sen vol ve do res de va ci nas de di fe ren- 
tes paí ses. As va ci nas de vem es tar fo ra da dis cus são po- 
lí ti ca. O mun do pre ci sa de um port fó lio di ver si fi ca do de
va ci nas de qua li da de.” O CEO tam bém des ta cou que
mui tos paí ses, in cluin do o Bra sil, de mons tra ram in te- 
res se em par ti ci par de tes tes e de com prar do ses da
subs tân cia.

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2020
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A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa aberto, com 

orçamento sigiloso, no dia 09/12/2020, às 9h30 – hora de Brasília-DF, por meio do uso de recursos de 

tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, para contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços, contínuos e sob demanda, de limpeza de galerias/canaletas do Porto do 

Itaqui, em São Luís/MA, (de drenagem de água e de passagem de dutos), por meio de adequado acesso, 

remoção e destinação final de resíduos (líquidos e/ou sólidos, comuns e/ou perigosos), de acordo com o 

constante no Processo Administrativo nº 1204/2020 - EMAP, de 17/08/2020 e especificações e condições 

do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da 

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link 

Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da 

apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 8h às 12h 

e das 13h às 17h. Fone: (98) 3216-6533 / 3216-6531 / 3216-6532 e 3216-6028.

São Luís-MA, 11 de novembro de 2020

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020-EMAP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão 

Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA, tipo 

Menor Preço, no Regime de Contratação Empreitada por Preço Unitário, no modo de Disputa 
Fechado, com orçamento sigiloso, no dia 09/12/2020, às 9h30, hora de Brasília, por meio do uso de 

recursos de tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção com fornecimento de materiais (sob 

demanda) dos sistemas de combate a incêndio dos berços e das instalações prediais, para as seguintes 

instalações: Porto do Itaqui (área primária e secundária), Terminal de Passageiro da Ponta da Espera e 

Porto Grande, localizados em São Luís/MA, Terminal de Passageiros do Cujupe, localizado em 

Alcântara/MA, e o Cais de São José de Ribamar, localizado em São José de Ribamar/MA, de acordo com 

o constante no Processo Administrativo nº 1451/2020 - EMAP, de 01/10/2020 e especificações do Edital e 

seus Anexos, e em conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da 

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, às disposições dos artigos 42 a 49 da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, à Lei Estadual n° 10.403 de 29 de 

dezembro de 2015 e à Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados no site www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo 

ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h, 

através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive). Esclarecimentos e 

informações adicionais serão prestados aos interessados no síite www.emap.ma.gov.br, no link 

transparência/compras e/ou notificação direta através de Ofício ou e-mail. Telefones: (98) 3216-6531, 

3216-6532 e 3216-6533.

São Luís – MA, 11 de novembro de 2020

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 020/2020-EMAP

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade 
Local, que uma ruptura de cabo óptico impediu a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários 
das localidades de Açailândia e Balsas - MA no dia 11/11/2020, a partir das 16h02 (horário de Brasília).  
A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do serviço, 
normalizando-o integralmente às 20h35 (horário de Brasília). 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 028/2020. A Prefeitura Municipal de 
Esperantinópolis – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na 
forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 
eventual e futura prestação serviços de fornecimento de alimentação pronta, em conformidade 
com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 001/2017 e 002/2017 e subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital a 
realizar-se às 09h00min horas do dia 25 de Novembro de 2020. A sessão pública de julgamento 
será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 
31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os 
envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no 
mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através do E-mail: cplesperantinopo-
lis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 10 de novembro de 2020. Kellvane Ferreira Sousa Secretária 
Municipal de Administração Portaria: 103/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020. A Prefeitura Municipal de Esperantinó-
polis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas Habitação e Transporte, torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa especializa-
da em serviços de obras e engenharia para manutenção de calçadas em piso cimentado e 
calçamento em pedra jacaré no município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, Habitação e Transporte, em conformidade com o Projeto Básico 
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 (nove) 
horas do dia 01 de dezembro de 2020. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinó-
polis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e 
proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço 
para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. 
Esperantinópolis - MA, 10 de novembro de 2020.Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretário 
Municipal de Obras Públicas Habitação e Transporte Portaria: 442/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020. A Prefeitura Municipal de Esperantinó-
polis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas Habitação e Transporte, torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa especializa-
da em serviços de obras e engenharia para manutenção de meio fio e sarjeta no município de 
Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação e 
Transporte, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as 
condições do Edital à realizar-se às 14:00 (quatorze) horas do dia 01 de dezembro de 2020. A 
sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em 
que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos 
estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 
ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através 
do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 10 de novembro de 2020. 
Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretário Municipal de Obras Públicas Habitação e Transporte 
Portaria: 442/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que a 
licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto 
o Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação dos serviços funerários, 
embalsamamento e translado para atender aos munícipes em vulnerabilidade social de Marajá do Sena – 
MA, com abertura prevista para o dia 11 de novembro de 2020, às 10h:00mim (dez horas), fica então 
adiada para o dia 27 de novembro de 2020, às 09h:00min (nove horas), na sala de reunião da 
Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O Edital e seus anexos estão 
à disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.gov.br/), ou no email licitacaopmms@gmail.com. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no 
horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 09 de novembro de 2020. Elias Silva 
Nascimento. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, 
tendo por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos para 
iluminação pública destinado a atender a demanda da zona urbana e rural do município de 
Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 
27 de novembro de 2020, às 11h:30min (onze horas e trinta minutos), na sala de reunião da Prefeitura, 
sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O Edital e seus anexos estão à 
disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.gov.br/), ou no email licitacaopmms@gmail.com. 
Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no 
horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 09 de novembro de 2020. Elias Silva 
Nascimento. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, 
tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de confecção de artigos e materiais de malharia de interesse da Adminis-
tração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame licitatório 
será realizada no dia 27 de novembro de 2020, às 15h:00min (quatorze horas e trinta minutos), na sala 
de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O Edital e 
seus anexos estão à disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.gov.br/), ou no email 
licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via email ou no fone (98) 
984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 09 de 
novembro de 2020. Elias Silva Nascimento. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, 
tendo por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza 
de interesse da Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A 
sessão do certame licitatório será realizada no dia 01 de dezembro de 2020, às 09h:00min (oito horas 
e trinta minutos), na sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá 
do Sena – MA. O Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.go-
v.br/), ou no email licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via 
email ou no fone (98) 984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do 
Sena – MA, 09 de novembro de 2020. Elias Silva Nascimento. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, 
tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de confecção de artigos e materiais gráficos diversos de interesse da 
Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do certame 
licitatório será realizada no dia 01 de dezembro de 2020, às 12h:00min (doze horas e trinta minutos), 
na sala de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O 
Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.gov.br/), ou no email 
licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via email ou no fone (98) 
984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 09 de 
novembro de 2020. Elias Silva Nascimento. Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020-CPL/PMMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que 
fará realizar licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, 
tendo por o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente de interesse 
da Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, conforme edital e anexos. A sessão do 
certame licitatório será realizada no dia 01 de dezembro de 2020, às 15h:00min (quinze horas), na sala 
de reunião da Prefeitura, sito na Av. Dep. César Bandeira, s/n, Centro, Marajá do Sena – MA. O Edital e 
seus anexos estão à disposição no site oficial (www.marajadosena.ma.gov.br/), ou no email 
licitacaopmms@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, via email ou no fone (98) 
984643679 de 2º à 6º feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Marajá do Sena – MA, 09 de 
novembro de 2020. Elias Silva Nascimento. Pregoeiro Municipal.

Modalidade de Licitação: RDC Eletrônico nº 04/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para 
execução da obra de construção de prédio de salas de aula no campus da UFMA 
em Imperatriz/MA.

Dia: 30/11/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.gov.br/compras/pt-br.

Valor Global: R$ 6.790.778,26

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.gov.br/compras/pt-br. Podendo, alternativamente, ser consultado no 
endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 10 de novembro de 2020.
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE RDC ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 30/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de material de consumo para atender às necessidades do 
Departamento de Tecnologia Química /CCET da UFMA.

Dia: 24/11/2020  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 327.909,73.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser consultado 
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 12 de novembro de 2020
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Edivaldo inaugura creche e 
pré-escola na Cidade Operária

Prefeito Edivaldo inaugura creche e pré-escola na Cidade Operária

O 
prefeito Edivaldo Holanda Junior inaugurou, 
nesta quinta-feira (12), a creche e pré-escola 
Elza Maria Rodrigues da Silva, que vai fun-
cionar em tempo integral e tem capacida-

de para atender 200 crianças de 2 a 5 anos. A entrega 
do equipamento, construído pela Prefeitura, reforça a 
estrutura da rede física escolar de São Luís e integra as 
ações que estão sendo tomadas para preparar a rede 
de ensino municipal para o retorno das atividades le-
tivas presenciais no próximo ano, assim que as con-
dições sanitárias estiverem favoráveis. A reestrutura-
ção da rede é uma das políticas prioritárias da gestão 
do prefeito Edivaldo que segue com obras em outras 
unidades de ensino.

“Estamos entregando mais uma creche em tempo 
integral em São Luís para atender às famílias da Cida-
de Operária que precisam de um espaço seguro e com 
toda a estrutura necessária para deixar seus filhos en-
quanto cuidam das suas atividades diárias. Ao mesmo 
tempo, estamos preparando nossa rede de ensino para 
a retomada das atividades presenciais no próximo ano, 
assim que as condições sanitárias forem favoráveis. 
Além da entrega de unidades de ensino reformadas 
ou construídas estamos garantindo a qualificação dos 
professores, o acesso a conteúdos on-line, incluindo 
a distribuição de chips, entre outras medidas impor-
tantes. Com isso, ampliamos as políticas que temos 

implantado desde nossa primeira gestão, fortalecendo 
nossa rede de ensino para que não haja perdas para a co-
munidade escolar por causa da pandemia”, destacou o 
prefeito Edivaldo.

A primeira-dama, Camila Holanda; o secretário Muni-
cipal de Educação; José Cursino Raposo Moreira; familia-
res da patrona da creche e pré-escola, entre eles seu filho 
Marcos Antônio Rodrigues da Silva; funcionários e mães 
de alunos acompanharam o prefeito Edivaldo durante a 
solenidade de inauguração da unidade.

Foguete explode no Centro 
de Lançamento de Alcântara

 

 Um foguete de treinamento que fazia parte dos testes 
do Centro de Lançamento de Alcântara – CLA sofreu uma 
explosão na manhã desta quinta-feira (12) em Alcântara. 
Apesar do acidente, não havia nenhum agente de opera-
ções no interior do foguete no momento. A causa da ex-
plosão ainda não foi elucidada.

Até o momento as autoridades não informaram se 
houve alguma vítima no acidente. Segundo o Centro, a 
explosão ocorreu durante uma fase de testes realizadas 
com o foguete durante a manhã.  O acidente relembra 
outros acontecimentos no CLA, como a tragédia de 2003 
e o último acidente que na sexta-feira (13) completa exa-
tos cinco anos.

Outros casos

Tragédia de 2003

No dia 22 de agosto de 2003, um foguete Veículo Lan-
çador de Satélites – VLS explodiu na CLA matando 21 pes-
soas. O veículo ficou pronto para a partida após ser acio-
nado três dias antes do lançamento previsto.

O foguete tinha 21 metros de altura e estava cotado 
para lançar dois satélites de observação terrestre. 21 pes-
soas que estavam na torre de lançamento no momento 
da explosão foram vítimas fatais. A causa do acidente foi 
concluída pela Aeronáutica como um “acionamento in-
tempestivo” de um dos quatro motores que compunham 
o aeronave, o acionamento foi provocado por uma peça 
que ligava o motor do foguete.

Até hoje não se sabe a real causa do detonador ter dis-
parado, apesar disto a corrente elétrica ou uma descarga 
eletrostática são hipóteses levantadas pelas investigações.

Acidente em 2015

Nesta sexta-feira (13), completam 5 anos desde o último 
acidente em 2015 na CLA. Desta vez, não houve nenhu-
ma vítima, o Centro informou que a causa do acidente, 
a explosão o foguete VS- 40M V3 ainda antes da decola-
gem, foi causada por uma falha no motor .

O objetivo do lançamento era lançar o Satélite de Reen-
trada Atmosférica (SARA), para a realização de estudos em 
ambiente de microgravidade num período de até 10 dias.
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Es co lha o me lhor lo cal pa ra o cão fa zer su as ne ces si da -
des

Crie uma ro ti na pa ra en si nar o ca chor ro

Não pu na ou gri te com o cão zi nho

Fa ça o trei na men to de for ma ca ri nho sa

Higiene

Xixi e cocô no lugar
certo para seu cão

En si nar xi xi e cocô no lu gar cer to pa ra o ca chor ro é
uma ta re fa que exi ge mui ta pa ci ên cia, pois o pe lu di nho
vai er rar al gu mas ve zes até acer tar o lu gar cor re to pa ra
su as ne ces si da des.

Quan do fi lho te, o ca chor ro de ve ser en si na do a se ali- 
men tar no seu pró prio po te, a sa ber se com por tar e re- 
co nhe cer seus tu to res, seu es pa ço pa ra dor mir e de la- 
zer. Po rém, al gu mas das mai o res di fi cul da des, é fa zer o
dog apren der o lo cal cor re to pa ra fa zer xi xi e cocô, fa- 
zen do em lo cais ina pro pri a dos que ge ram mau chei ro e
des con for to.

Atu al men te, en con tra mos di ver sos pro du tos que po- 
dem aju dar os ca chor ros a fa zer su as ne ces si da des no
lo cal cer to, mas tam bém é pre ci so que o tu tor re a li ze al- 
gu mas ta re fas. Sen do as sim, no ar ti go de ho je va mos tra- 
zer 3 di cas pa ra en si nar xi xi e cocô no lu gar cer to pa ra
seu cão, de um jei to sim ples e efi caz.

En si nar xi xi e cocô no lu gar cer to

pa ra o ca chor ro – Ve ja 3 di cas de

co mo fa zer is so

Mui tas pes so as re cor rem a

ades tra do res pro fis si o nais e

ve te ri ná ri os na ho ra de en si nar xi xi

e cocô no lu gar cer to pa ra seu cão

adul to, e is so é to tal men te acei tá vel.

Por mais que se ja um pou co di fí cil

en si nar o cão zi nho quan do adul to,

na da es tá per di do. Afi nal, com

pa ci ên cia e téc ni cas cor re tas é

pos sí vel ob ter os com por ta men tos

de se já veis.

Mas an tes va mos res pon der uma

per gun ta que é mui to ques ti o na da:

se é pos sí vel en si nar o cão já adul to

a fa zer xi xi e cocô no lu gar cor re to.

 E sai ba que sim, é pos sí vel des de o pri mei ro dia da
che ga da do no vo in te gran te, se ja adul to, jo vem ou fi lho- 
te, ele po de ser trei na do pa ra es sa fi na li da de. Ve ja 3 di cas
prá ti cas a par tir de ago ra.

O pri mei ro pas so na ho ra de en si nar xi xi e cocô no lu- 
gar cer to pa ra seu cão é a pre pa ra ção do lo cal. Ou se ja,
um ba nhei ro ex clu si vo pa ra seu pet. Es se lo cal po de ser
no quin tal, em um can ti nho da ca sa e até no pró prio ba- 
nhei ro do tu tor, mas pre ci sa men te no box do chu vei ro.

A ideia é que des de a che ga da do cão, ele co me ce a ser
en si na do acer ca do lo cal cor re to de su as ne ces si da des,
pre fe ren ci al men te lon ge do po te de co mi da e ca mi nha
de dor mir. Os cães são ani mais que re ce bem mui to bem
os co man dos, por is so, de ter mi ne um lo cal fi xo pa ra que
ele fa ça su as ne ces si da des.

Con te com aces só ri os e pro du tos que aju dam a trei- 
nar o ca chor ro, co mo ta pe te hi gi ê ni co, edu ca dor sa ni tá- 
rio pa ra cães e até for rar o lo cal com jor nais po de ser
uma ideia. Os ca chor ros pre ci sam é de um lo cal are ja do
e se co, pois eles evi tam lu ga res com mau chei ro, prin ci- 
pal men te de sua pró pria uri na ou fe zes.

Se o ani mal ain da é fi lho te, de ter mi ne os li mi tes co lo- 
can do um cer ca di nho ou es pa ço que já se ja de ter mi na- 
do pa ra ele en ten der que se rá o seu ba nhei ri nho.

Com o lo cal pa ra fa zer xi xi e cocô de ter mi na do, é ho ra
de cri ar uma ro ti na pa ra en si nar o ca chor ro a fa zer su as
ne ces si da des. Nes te sen ti do, vo cê vai pre ci sar fi car bem
aten to aos com por ta men tos ca ni nos, iden ti fi can do a
ho ra de uri nar ou de fe car. Al guns dos com por ta men tos
in di cam a von ta de de se ali vi ar, são as vol tas em cír cu lo
e as re pe ti das chei ra das nos can ti nhos da ca sa.

Es te é o mo men to ide al pa ra le var o ca chor ro no lo cal
es co lhi do, dei xan do que ele se adap te a no va ro ti na e
ba nhei ro. Nes sa ro ti na diá ria, acres cen te al gu mas idas
ao ba nhei ro sem no tar a ne ces si da de, as sim o ca chor ro
en ten de rá qual a fi na li da de do es pa ço. Du ran te as brin- 
ca dei ras, no co me ço da ma nhã, an tes de dor mir e mi nu- 
tos an tes e de pois das re fei ções, le ve o do gui nho ao lo cal
des ti na do.

Po rém, sa ber iden ti fi car a ne ces si da de com pre cau- 
ção é o me lhor trei na men to, que po de ser acom pa nha- 
do de diá lo gos com o cão. Uma di ca é usar co man dos
com o ca chor ro, en si nan do pa la vras co mo “xi xi”, “cocô”
ou sim ples men te  “ba nhei ro”. Quan to mais cur tas fo- 
rem as pa la vras, mais fá cil se rá pa ra o ca chor ro en ten dê-
las.

Uma for ma ina de qua da de en si nar xi xi e cocô no lu- 
gar cer to pa ra seu cão é usan do pu ni ções, co mo gri tos
ou es fre gan do o fo ci nho nos de je tos do ani mal. Além de
ser uma agres são, não é na da edu ca ti va, le van do a qua- 
dros que ge ram me do nos ca chor ros, in clu si ve de seus
tu to res.

Ati tu des co mo de es fre gar o fo ci nho do ca chor ro no
xi xi e cocô, po dem con tri buir pa ra que ele es co lha lu ga- 
res es con di dos pa ra se ali vi ar. Dar bron cas e pu nir o ani- 
mal, tam bém in cen ti va o cão zi nho a es con der su as fe- 
zes, po den do até co me çar a co mer seu pró prio cocô.

Por is so, um pon to im por tan te é man ter sem pre a cal- 
ma, in cen ti van do de for ma po si ti va o ca chor ro a fa zer
su as ne ces si da des no lo cal cer to.

Es co lher um me lhor lo cal e es ta be le cer uma ro ti na,
são al gu mas ati tu des que aju dam a trei nar o ca chor ro
pa ra fa zer xi xi e cocô no lu gar cor re to. Ou tra di ca, é cri ar
ro ti na tam bém pa ra a re fei ção do ca chor ro, es ta be le- 
cen do ho rá ri os pa ra que o ani mal apren da a ho ra de co- 
mer.

Sen do as sim, vo cê trei na rá o cão zi nho a fa zer as ne- 
ces si da des em de ter mi na dos pe río dos, po den do man- 
ter o lo cal sem pre lim po.

Uma for ma de trei na men to é sem pre co lo car as fral- 
das hi gi ê ni cas, jor nais e de mais aces só ri os lim pos após
o dog usar o es pa ço. As sim quan do ele ne ces si tar fa zer
xi xi ou cocô, o seu ba nhei ri nho es ta rá lim po pa ra ser
usa do no va men te. Ve ja ou tras di cas pa ra aju dar nos mo- 
men tos mais di fí ceis em en si nar xi xi e cocô no lu gar cer- 
to pa ra o ca chor ro:

Ofe re ça pe tis cos co mo re com pen sa, quan do o com- 
por ta men to do dog es ti ver con di ci o nan do.

Não exa ge re nos pro du tos de lim pe za do ba nhei ro ca- 
ni no, pois eles po dem ir ri tar o ani mal, fa zen do com que
ele não re a li ze o ato com efi ci ên cia.

Evi te fa zer mu dan ças du ran te os pe río dos de trei na- 
men to do fi lho te, as sim, evi ta rá que ele se per ca no pro- 
ces so de en si na men to.

Con tu do, se em al guns me ses o ca chor ro ain da não
apren deu o lo cal do seu ba nhei ro, ve ri fi que o que es tá
acon te cen do. O ca chor ro po de não es tar con di ci o na do
em acer tar o lo cal das ne ces si da des, ou en tão po de ser
que es te ja com pro ble mas pa ra en ten der o co man do.

Em al guns ca sos, o cão zi nho po de es tar so fren do al- 
gu ma in fec ção uri ná ria, tam bém po de es tar de pri mi do
ou ne ces si tan do de um trei na men to com pro fis si o nal.
Des se mo do, a me lhor for ma de to mar uma de ci são é
ava li an do o com por ta men to ca ni no, en si nan do com
amor, e se pre ci sar, con sul te um ve te ri ná rio.

In de pen den te se o ani mal é fi lho te ou ve lhi nho, en si- 
nar xi xi e cocô no lu gar cer to pa ra seu cão é uma con di- 
ção que fa vo re ce não só o tu tor, mas seu me lhor ami go
de qua tro pa tas.

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2020
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Indústria é impactada com falta de insumos 
Pesquisa realizada pela CNI aponta dificuldades na aquisição de matéria-prima para fabricação de produtos, principalmente no Nordeste

Análise realizada no mês passado, pela 
CNI, e divulgada na publicação Sondagem 
Especial Mercado de Insumos e Matérias-
Primas (Nº 78), aponta uma conjuntura com 
muitas preocupações para o setor indus-
trial, particularmente para alguns segmen-
tos específicos. 

Segundo a pesquisa, cerca de 68% das 
empresas se queixam de dificuldades na 
obtenção de insumos e matérias-primas 
no mercado interno e 56%, no internacio-
nal, o que leva a acreditar numa segunda 
onda de efeitos da pandemia do Covid-19. 

No primeiro semestre, várias indústrias 
paralisaram suas atividades e outras redu-
ziram suas produções, o que levou à redu-
ção de estoques e, certamente, a uma va-
riação positiva de preços, notadamente de 
alguns insumos e matérias-primas. Isto fez 
cair o faturamento e, em consequência, os 

pedidos de encomenda. Com a queda nas 
encomendas, as empresas não se sentiram 
estimuladas a produzir. 

No Maranhão alguns segmentos, prin-
cipalmente os de saneantes de uso caseiro, 
têm sido impactados com a falta de caixas 
de papelão e de resinados para produção 
de embalagens. Conforme empresas ins-
taladas no interior do estado alguns insu-
mos chegaram a aumentar cerca de 54%, 
obrigando os fabricantes a repassar os pre-
ços aos produtos, o que está dificultando 
as vendas. 

Os fabricantes de sabões e sabonetes do 
estado se deparam atualmente com esse 
grande transtorno, consequência do retorno 
das atividades e a disparada do dólar. Em 
análise sobre o problema, o presidente do 
Conselho Temático de Política Industrial 
da FIEMA (COPIN), Luiz Fernando Ren-

ner, advertiu que: “o sebo bovino foi di-
recionado para a produção de biodiesel e 
seu preço disparou; o óleo de palmiste foi 
destinado à exportação e o óleo de baba-
çu desapareceu do mercado. Dificultando 
ainda mais o mercado, a falta de material 
de embalagem, como caixas de papelão e 
resinas para produção de frascos de de-
sinfetantes e água sanitária, bem como de 
filmes termo-encolhíveis para embalar os 
produtos nas fábricas, emperram o proces-
so produtivo”, ponderou Renner.  

Ele acentua, ainda, que no descompasso 
entre o varejo e a indústria, o grande pre-
judicado é o consumidor que não encon-
tra a sua marca preferida nas prateleiras 
dos grandes varejistas. “Neste momento é 
importante para a economia maranhense 
a flexibilização das políticas de compras, 
privilegiando os fabricantes locais para 

preservar empregos e renda”, disse Renner. 
O presidente da Federação das Indús-

trias do Estado do Maranhão (FIEMA), Edil-
son Baldez das Neves, vê esses números 
com preocupação, principalmente em ra-
zão do prazo para normalização, mas, ao 
mesmo tempo, entende que a insuficiência 
de oferta de insumos e matérias-primas é 
muito pontual. 

Do total de empresas que não conseguem 
aumentar a produção, segundo informa-
ções da CNI, 76% alegam que não ampliam 
a produção por falta de insumos. E o proble-
ma deve durar pelo menos mais três meses. 
Mais da metade das empresas acreditam 
que a capacidade de atender os clientes se 
normalizará apenas em 2021. “Nesse con-
texto, as micro e pequenas empresas são as 
mais prejudicadas”, avalia Baldez. 

EFEITOS DA PANDEMIA
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Atividades turísticas

Se gun do o IB GE, as ati vi da des tu rís ti cas
re gis tra ram au men to pe lo quin to mês con- 
se cu ti vo, apon tan do o re a que ci men to do se-
tor. O ín di ce cres ceu 11,5% em se tem bro na
com pa ra ção com agos to e os des ta ques vão
pa ra os ser vi ços de trans por te aé reo de pas-
sa gei ros (19,2%) e de alo ja men to e ali men ta-
ção (9,1%). No acu mu la do dos úl ti mos cin co
me ses ana li sa dos o se tor já re gis tra um ga- 
nho de 88,8%.

Rede Voluntária Vale

A Re de Vo lun tá ria Va le es tá de ca ra no va
pa ra fa ci li tar o aces so do usuá rio às in for ma- 
ções e o ca das tro de no vos vo lun tá ri os de
den tro e de fo ra da Va le. No ar des de abril
des te ano, a Re de Vo lun tá ria já mo bi li zou
cer ca de 190 ações em to do o Bra sil: 124 de-
las or ga ni za das pe los co mi tês de vo lun ta ri a-
do da Va le em mais de 60 mu ni cí pi os do Pa- 
rá, Ma ra nhão, Mi nas Ge rais, Ma to Gros so do
Sul, Bahia, Es pí ri to San to e Rio de Ja nei ro.

O con se lhei ro fe de ral da OAB, Da -
ni el Blu me (na fo to em re cen te vi si ta
ao pre si den te da OAB-SP, Caio Au -
gus to) aca ba de apre sen tar uma so -
lu ção pa ra um gra ve pro ble ma nes -
tes tem pos de pan de mia e elei ções.
Tra ta-se do vo to on li ne que pas sa rá a
ser uma re a li da de no país, a par tir
des tas elei ções, do min go, 15, em pe -
lo me nos três ci da des bra si lei ras.
São Pau lo, Cu ri ti ba e Val pa raí so de
Goiás fa rão tes tes pa ra um no vo sis -
te ma de vo ta ção nas elei ções. O tes te
do vo to on li ne, só mos tra que o ad vo -
ga do ma ra nhen se  é de fa to um vi si o -
ná rio e não é uma re a li da de tão dis -
tan te co me çar a ima gi nar que em
bre ve, to dos os bra si lei ros po de rão
vo tar sem sair de ca sa.

O pre si den te da Cai xa
de As sis tên cia  dos Ad -
vo ga dos do Ma ra nhão
– CA A MA, Di e go Sá,
pros se gue até o fim
des ta se ma na com a
se gun da eta pa da
cam pa nha vol ta da ao
com ba te do cân cer de
ma ma, o Ou tu bro Ro -
sa, em Im pe ra triz
(MA). Pa ra Di e go, “a
CA A MA pos sui uma
gran de pre o cu pa ção
em cui dar dos de pen -
den tes e fa mi li a res dos
seus as so ci a dos, ra zão
da cam pa nha”.

A do cu men ta ris ta, ro -
tei ris ta e di re to ra de ci -
ne ma, Ca ro li na Ma ria
dos San tos, é quem vai
mi nis trar nes te sá ba -
do, 14, a “Ofi ci na Pre -
ta: tran çan do do cu -
men tá ri os”, pro mo vi da
pe lo Sesc-MA. 
A ofi ci na faz par te das
ce le bra ções do mês da
Cons ci ên cia Ne gra e
es tá com ins cri ções
aber tas até es ta sex ta-
fei ra. Mai o res in for ma -
ções pe lo te le fo ne (98)
3216-3826

Eleições 2020

A Equa to ri al Ma ra nhão apre sen tou ao de- 
sem bar ga dor do Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do
Ma ra nhão (TRE-MA), Sr. Tyrone Sil va, o Pla no
Ope ra ci o nal Es pe ci al pa ra as Elei ções 2020.
Com as ações a se rem de sen vol vi das a con ces si- 
o ná ria bus ca ga ran tir a agi li da de no res ta be le ci- 
men to do sis te ma elé tri co em ca so de ocor rên- 
cia de fal ta de ener gia nos lo cais de vo ta ção e
jun tas to ta li za do ras de vo to. Se rão mo bi li za dos
cer ca de 1.300 pro fis si o nais, en tre en ge nhei ros,
téc ni cos, ope ra do res e ele tri cis tas que es ta rão
em re gi me de plan tão no pe río do elei to ral.

Apoio aos catadores

O go ver na dor Flá vio Di no en ca mi nhou à As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão um pro je to
pa ra a cri a ção do Pro gra ma Es ta du al de In cre- 
men to à Ren da dos Ca ta do res Ma ra nhen ses. 

O va lor do au xí lio se rá de R$ 400, con di ci o na- 
do à com pro va ção de ren di men to mí ni mo – re-
co lhi men to de vo lu me mí ni mo de re sí du os só li- 
dos pa ra re ci cla gem. 

Além do au xí lio fi nan cei ro, o Go ver no do Es-
ta do con ce de rá equi pa men tos de pro te ção in-
di vi du al (EPI’s) aos tra ba lha do res ma ra nhen ses
que atu am co mo ca ta do res.

Sindvest e Senai

A di re to ra da FI E MA e pre si den te do Sin di ca- 
to das In dús tri as de Ma lha ria e de Con fec ções
de Rou pas em ge ral do Ma ra nhão (Sind vest),
Ana Ru te Men don ça, es te ve es sa se ma na re a li- 
zan do ações de in te ri o ri za ção do sin di ca to e co- 
nhe cen do a re a li da de das ma lha ri as de Bar rei ri- 
nhas, San to Ama ro, Ro sá rio, Ita pe cu ru e re gião.
Ana vi si tou, em Bar rei ri nhas, as ma lha ri as Ci art,
San tos e Car va lho, re a li zou a pros pec ção de de- 
man das pa ra a sin di ca li za ção de no vos as so ci a- 
dos e ca pa ci ta ção de mão de obra lo cal, com
des ta que pa ra a ne ces si da de de cur sos téc ni cos.

Pra curtir

Um re ci tal de can to e
pi a no gra va do com o
te nor Ta deu Car va lho
e o pi a nis ta e com po -
si tor Wil la me Bel fort
vai ao ar nes te sá ba -
do, 14, às 21h, no ca -
nal do Cen tro Cul tu -
ral Va le Ma ra nhão
(CCVM) no YouTube.

O re ci tal faz par te da
pro gra ma ção do Pro -
je to Pá tio Aber to
2020, ago ra em edi -
ção di gi tal de vi do a
pan de mia de Co vid-
19.

No re per tó rio, fa mo -
sas e be las can ções
ita li a nas, es pa nho las,
ári as de Ópe ra e mú -
si ca ca me rís ti ca eru -
di ta bra si lei ra, com
des ta que pa ra a pro -
du ção ma ra nhen se.

O Go ver no do Ma ra -
nhão re a li za rá en tre
os di as 19 e 20 de no -
vem bro, o En con tro
Es ta du al de Ca ta do -
res e Ca ta do ras de
Re sí du os Só li dos do
Ma ra nhão.

O ob je ti vo do en con -
tro é dis cu tir uma po -
lí ti ca pú bli ca de ges -
tão de re sí du os só li -
dos na ló gi ca do re -
co nhe ci men to e a in -
clu são dos ca ta do res
e ca ta do ras e a re a li -
da de do seg men to.

Nes sa sex ta-fei ra, 13,
é ce le bra do o Dia
Mun di al da Gen ti le za
e pa ra mar car a da ta
a psi có lo ga Ce li a ne
Cha gas dá um de fi ni -
ção bem in te res san -
te: “Ser gen til é se co -
lo car no lu gar do ou -
tro, ser sen sí vel a dor
e es ten der a mão pa -
ra aju dar.

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2020
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Edu ca ção

Ob je ti vos da Sín te se de In di -
ca do res So ci ais – SIS

BAIXOS SALÁRIOS

Maranhense tem menor
rendimento do Brasil

E
m 2019, de acor do com os da- 
dos da Sín te se de In di ca do res 
So ci ais  SIS, di vul ga dos on- 
tem, quin ta-fei ra (12), o Ma- 

ra nhão apre sen tou o me nor o ren di- 
men to mé dio re al de to dos os tra ba- 
lhos ha bi tu al men te re ce bi do pe las 
pes so as ocu pa das. O va lor foi de R$ 
1.325 em mé dia por mês, sen do in fe ri- 
or ao au fe ri do em 2018, que ha via si do 
de R$ 1.334. O Pi auí apre sen tou o se- 
gun do me nor va lor en tre as Uni da des 
da Fe de ra ção – UFs, R$ 1.379 e o Dis- 
tri to Fe de ral o mai or va lor de ren di- 
men to re al, R$ 4.044.

As de si gual da des en tre os ren di- 
men tos do tra ba lho são tam bém bas- 
tan te de fi ni das es pa ci al men te, re fle- 
tin do a dis tri bui ção re gi o nal das ati vi- 
da des econô mi cas pe lo Ter ri tó rio Na- 
ci o nal. En tre as dez uni da des da fe de- 
ra ção com o me nor ren di men to mé- 
dio re ce bi do de to dos os tra ba lhos, oi- 
to são da re gião Nor des te.

Em re la ção ao ren di men to do mi ci- 
li ar per ca pi ta das pes so as, em 2019 o 
Ma ra nhão per fi la em úl ti mo lu gar no 
ran king por UFs do país com um ren- 
di men to mé dio de R$637,00. Em 
2018, o va lor era de R$ 629. Em 2019, 
Ala go as ti nha o se gun do me nor va lor, 
R$ 729, se guin do pe lo Pa rá, R$ 795. As 
UFs com o mai or ren di men to do mi ci- 
li ar per ca pi ta, res pec ti va men te: Dis- 
tri to Fe de ral, R$ 2.599; São Pau lo, R$ 
1.889; e o Rio Gran de do Sul, R$ 1.812. 
“A aná li se da dis tri bui ção de ren di- 
men tos de uma po pu la ção é o pon to 
de par ti da pa ra os es tu dos de de si- 
gual da des econô mi cas e po bre za mo- 
ne tá ria. Os nú me ros da dis tri bui ção 
per cen tu al, por clas ses de ren di men- 
to do mi ci li ar per ca pi ta, ten do por pa- 
râ me tro o sa lá rio mí ni mo, tra zem 
uma ra di o gra fia da apro pri a ção dos

RENDIMENTO MENSAL DO MARANHENSE É O MENOR DO BRASIL, SEGUNDO PESQUISA 

ren di men tos por par ce las da po pu la- 
ção”, diz o es tu do do IB GE.

Os nú me ros apon tam que em 2019, 
o mai or per cen tu al de pes so as se en- 
con tra va na fai xa de ren di men to en tre 
mais de ze ro e até ¼ de sa lá rio mí ni- 
mo, com 30% das pes so as en qua dra- 
das nes se seg men to de ren di men to 
do mi ci li ar per ca pi ta.

Pa ra fins de com pa ra ção in ter na ci- 
o nal, o Ban co Mun di al uti li za três li- 
nhas de po bre za a de pen der do ní vel 
de ren da dos paí ses. A atu al li nha in- 
ter na ci o nal de ex tre ma po bre za é fi- 
xa da em US$ 1,90 por dia em ter mos 
de Po der de Pa ri da de de Com pra -PPC 
(ou, em in glês, PPP, pur cha sing power 
parity), o que re pre sen ta a mé dia das 
li nhas de po bre za en con tra das em 15 
dos paí ses mais po bres clas si fi ca dos 
pe lo con su mo/ren da per ca pi ta. A ta- 
xa de câm bio me di da em PPC per mi te 
com pa rar o va lor re al das mo e das em 

de ter mi na do pon to do tem po por 
meio de uma pes qui sa de pre ços de 
bens e ser vi ços em di ver sos lu ga res do 
mun do.

Con si de ran do que quan to mai or o 
ní vel de ren da mé dia dos paí ses, mai- 
or de ve ser a li nha de po bre za pa ra 
que es sa man te nha cor res pon dên cia 
com o ní vel de ren di men to mé dio da- 
que la po pu la ção, o Ban co Mun di al re-
co men da o uso das li nhas de US$ 3,20 
PPC pa ra paí ses de ren da mé dia-bai xa 
e US$ 5,50 PPC pa ra paí ses de ren da 
mé dia-al ta, gru po ao qual o Bra sil 
per ten ce com mais 46 paí ses. En tre os 
43 paí ses des se gru po com in for ma- 
ção dis po ní vel na ba se de da dos do 
Ban co Mun di al, o Bra sil apre sen ta a 
21ª ta xa de po bre za mais ele va da.

O PPC é um in di ca dor uti li za do pa- 
ra aná li ses so bre dis tri bui ção de ren- 
da e de si gual da de, bem co mo per mi te 
com pa ra ções en tre paí ses.

Apenas 34,6% tem alguma ocupação 

Em 2019 no Ma ra nhão, a for ça de
tra ba lho era cir cuns pe ta por
2.646.000 pes so as, sen do o nú me ro
to tal de ocu pa das per fa zia 2.278.000
pes so as. O nú me ro de pes so as ocu pa- 
das em tra ba lhos for mais era de 788
mil, sen do a ta xa de for ma li za ção de
34,6% dos ocu pa dos. Es ses nú me ros
apon tam pa ra uma in for ma li da de sig- 
ni fi ca ti va no mer ca do de tra ba lho.

Os in di ca do res es tru tu rais so bre o
mer ca do de tra ba lho das pes so as de
14 anos ou mais de ida de, em 2019, re- 
ve lam que a po pu la ção de so cu pa da
no Ma ra nhão era de 368 mil pes so as.
A ta xa de de so cu pa ção foi de 13,9%. A
po pu la ção su bu ti li za ção per fa zia um
to tal de 1.359.000 pes so as, sen do a ta- 
xa com pos ta de su bu ti li za ção de
40,5%.A di nâ mi ca do mer ca do de tra- 
ba lho, no Ma ra nhão e res tan te do
país, pos sui for te re la ção com o com- 
por ta men to da eco no mia en tre 2012 e
2019. Os nú me ros apre sen ta dos de- 
mons tram a tí pi ca ca rac te rís ti ca do
pro ces so de de sen vol vi men to bra si- 
lei ro, bem ana li sa do por Cel so Fur ta- 
do em sua obra For ma ção Econô mi ca
do Bra sil, cal ca do mo de lo pri má rio
ex por ta dor fun da do na ex plo ra ção de
re cur sos na tu rais e hu ma nos abun- 

dan tes no país. Es se mo de lo re sul ta
em bai xos ren di men tos e al ta in for- 
ma li da de.

A PNAD Con tí nua in ves ti ga ain da o
ti po de re de de en si no fre quen ta da (se
pú bli ca ou pri va da). Nos três ní veis da
edu ca ção bá si ca (in fan til, fun da men- 
tal e mé dio), há am plo pre do mí nio da
re de pú bli ca. No en si no su pe ri or, a si- 
tu a ção se in ver te. A Cons ti tui ção Fe- 
de ral es ta be le ce co mo de ver do Es ta- 
do ga ran tir edu ca ção bá si ca gra tui ta,
a par tir dos 4 anos de ida de.

En tre 2016 e 2019, o Ma ra nhão re- 
gis trou evo lu ção no ní vel de ins tru ção
de sua po pu la ção de 25 anos ou mais
de ida de, com re du ção da po pu la ção
sem ins tru ção e com en si no fun da- 
men tal in com ple to. En tre 2016 e 2019
hou ve cres ci men to da pro por ção de
pes so as de 25 anos ou mais de ida de
com o en si no mé dio com ple to e o en- 
si no su pe ri or com ple to.

Tra çar um per fil das con di ções de
vi da da po pu la ção, pro cu ran do res- 
sal tar os ní veis de bem-es tar das pes- 

so as, fa mí li as e gru pos so ci ais, ten do
co mo ei xo de aná li se a pers pec ti va
das de si gual da des en tre os gru pos so-
ci ais;  Sub si di ar o Es ta do bra si lei ro
com in di ca do res pa ra a ela bo ra ção de
pla ne ja men to de po lí ti cas pú bli cas
no cam po so ci al, bem co mo dis cus-
sões das agen das in ter na ci o nais de
de sen vol vi men to (Agenda2030/ODS
– ONU). prin ci pal fon te de in for ma- 
ção pa ra a cons tru ção dos in di ca do- 
res. A prin ci pal fon te de in for ma ção
pa ra a cons tru ção dos in di ca do res foi
a Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de
Do mi cí li os Con tí nua – PNAD Con tí- 
nua 2012 a 2019. Uti li za ram-se in for-
ma ções do Sis te ma de Con tas Na ci o- 
nais – SCN, do IB GE, e do Ca das tro
Ge ral de Em pre ga dos e De sem pre ga- 
dos – CA GED, da Se cre ta ria Es pe ci al
de Pre vi dên cia e Tra ba lho do Mi nis té-
rio da Eco no mia. Do mes mo mo do,
fo ram uti li za das in for ma ções dis po-
ni bi li za das pe las di vi sões de es ta tís ti- 
ca das Na ções Uni das (Uni ted Na ti- 
ons) e da Or ga ni za ção pa ra a Co o pe- 
ra ção e o De sen vol vi men to Econô mi- 
co – OC DE (Or ga ni sa ti on for Eco no- 
mic Co-ope ra ti on and De ve lop ment –
OECD) pa ra com pa ra ções in ter na ci o- 
nais.

EM ALTA

Taxa de desemprego
entre jovens é recorde

O DESEMPREGO ENTRE JOVENS CHEGOU A 29,7% NESTE ANO

O mer ca do de tra ba lho pa re ce es tar re a que cen do,
mas pa ra os jo vens (18 a 24 anos) o ce ná rio ain da é bas- 
tan te pre o cu pan te! A gran de cri se do Co vid-19 po ten ci- 
a li zou o de sem pre go en tre eles e a ta xa foi 16,4 pon tos
per cen tu ais su pe ri or em re la ção à po pu la ção em ge ral,
no se gun do tri mes tre des te ano, de acor do com a Pes- 
qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os – Con tí nua
(PNAD), di vul ga da em 30 de ou tu bro.

Nes se sen ti do, a de so cu pa ção pa ra a fai xa etá ria atin- 
giu 29,7% con tra 13,3% pa ra a mé dia ge ral. Des de o iní- 
cio da pes qui sa, em 2012, nun ca ha via se re gis tra do um
in di ca dor tão ele va do. Lo go, che ga mos a um gran de
pon to di ver gen te no país: a ju ven tu de sem ex pe ri ên cia
não con se gue uma opor tu ni da de no uni ver so cor po ra- 
ti vo e os in di ví du os de mais ida de e com vas ta prá ti ca
são “des car ta dos”.

Di an te des sa si tu a ção de li ca da, os ado les cen tes, em
es pe ci al, en fren tam mai o res di fi cul da des pa ra a ma nu- 
ten ção dos gas tos pes so ais e in te lec tu ais. As sim, a fal ta
de chan ces pa ra o gru po con fron ta di re ta men te a edu- 
ca ção, pois em nos so país, a mai o ria dos es tu dan tes pre- 
ci sa tra ba lhar pa ra pa gar a fa cul da de, por exem plo. Se- 
gun do a pes qui sa “Ju ven tu de na es co la – por que fre- 
quen tam?”, fei ta pe lo Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC),
Or ga ni za ção dos Es ta dos In te ra me ri ca nos (OEI) e a Fa- 
cul da de La ti no-Ame ri ca na de Ci ên ci as So ci ais (Flac so),
qua se 60% dos alu nos, en tre 15 e 29 anos, em al gum mo- 
men to de su as vi das pre ci sa ram con ci li ar o tra ba lho
com a es co la.

R$ 4 MIL

Inscrições para seletivo
no Sebrae vão até hoje

SÃO 15 VAGAS DISPONIBILIZADAS NO PROCESSO SELETIVO

O Se brae no Ma ra nhão es tá se le ci o nan do pro fis si o- 
nais pa ra atu ar no Pro je to Agen tes Lo cais de Ino va ção
(ALI), que é fru to de uma par ce ria en tre a ins ti tui ção e o
Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e
Tec no ló gi co (CNPq).

São se le ci o na dos 21 can di da tos pa ra ca pa ci ta ção e
des te quan ti ta ti vo, os que ob ti ve rem me lhor de sem pe- 
nho ocu pa rão as 15 va gas dis po ni bi li za das, sen do 14 de- 
las pa ra atu a rem co mo Agen tes Lo cais de Ino va ção – ALI
– e 01 va ga pa ra Pro fes sor Ori en ta dor.

Pa ra con cor rer às va gas des ti na das pa ra ALI, a es co la- 
ri da de exi gi da é gra du a ção em qual quer cur so de ní vel
su pe ri or com com pro va ção de ex pe ri ên cia.

Pa ra pro fes sor ori en ta dor, den tre os re qui si tos ne ces- 
sá ri os, os in te res sa dos de vem apre sen tar tí tu lo de mes- 
tre ou dou tor e ter atu a do, por no mí ni mo 6 anos, em ati- 
vi da des de ex ten são, de sen vol vi men to de tec no lo gia,
ino va ção e sus ten ta bi li da de.

Os can di da tos se rão se le ci o na dos pa ra atu ar co mo
Agen tes Lo cais de Ino va ção nos mu ni cí pi os de São Luís,
São Jo sé de Ri ba mar, Ra po sa, Pa ço do Lu mi ar, Ca xi as,
Ti mon, Im pe ra triz Açai lân dia, Pre si den te Du tra, Co li- 
nas, San ta Inês, San ta Lu zia, Bal sas, Ba ca bal, Pe drei ras,
e re ce ber bol sa no va lor de R$ 4 mi por até 22 me ses, sen- 
do um mês de ca pa ci ta ção e 21 de atu a ção. Já o Pro fes- 
sor Ori en ta dor a atu a ção é es ta du al e na par te aca dê mi- 
ca do pro je to e a bol sa tam bém no va lor de R$ 4 mil pe lo
mes mo pe río do.

As ins cri ções po dem ser re a li za das até ho je, sex ta-fei- 
ra (13), no si te https://www.con cep ca o con sul to- 
ria.com.br. No mes mo en de re ço ele trô ni co, po de ser
aces sa do o edi tal com to das as in for ma ções a res pei to
da se le ção.

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ao longo do tempo a sexta-feira 13 se tornou um dia como outro qualquer, lembrada
mais por filmes de terror, do que propriamente por uma questão de sorte ou de azar

PA TRÍ CIA CU NHA

SEXTA-FEIRA 13

Ainda há motivo
para temer?

Ú
l ti ma “Sex ta-fei ra 13” de
2020, um ano que fi ca rá
mar ca do pa ra sem pre na
hu ma ni da de pe la pan de- 

mia que vi ti mou mi lha res de pes so as
ao re dor do mun do com a Co vid-19.
Um in ter nau ta pos tou em uma re de
so ci al: “te mer a sex ta-fei ra 13 pra quê,
com um ano des ses que a gen te es tá
ten do”.

As so ci ar o dia 13, que cai em uma
sex ta-fei ra, a al go ruim, é um sen ti- 
men to que já vem de mui to tem po,
mes mo an tes do nas ci men to de Cris- 
to.

A da ta es tá for te men te li ga da à mi- 
to lo gia nór di ca e pos sui vá ri as ver sões
que ten tam jus ti fi car a sua ori gem,
sem pre com uma pi ta da de mis ti cis- 
mo. En tre mi tos e ver da des, a Sex ta 13
fi cou co nhe ci da co mo o dia de mau
agou ro pa ra os su pers ti ci o sos. “A gen- 
te lem bra que é uma sex ta-fei ra 13,
mas de pois es que ce (ri sos). Não sei se
deu pa ra en ten der. A vi da é tão cheia
de ta re fas que a gen te aca ba es que- 
cen do. Mas se acon te cer al go de ruim,
a gen te lem bra”, diz a co mer ciá ria Va- 
lé ria Abreu.

O ter mo su pers ti ção vem do la tim
“su pers ti tio”, mas a ori gem é bas tan te
dis cu ti da e te ve di ver sos sig ni fi ca dos
ao lon go da his tó ria.

Em ar ti go, o pa dre Cle mil son Pe rei- 
ra Te o do ro dis cor reu que “o te mor e as
his tó ri as em tor no da Sex ta-fei ra 13 ti- 
ve ram ori gem nas di fa ma ções e pro- 
pa gan das di vul ga das du ran te o pro- 
ces so de cris ti a ni za ção do Nor te da
Eu ro pa. Quan do os pri mei ros mis si o- 
ná ri os cris tãos che ga ram e en con tra- 
ram a re li gião pra ti ca da pe los po vos
na ti vos, pro pa ga ram a his tó ria de que
a deu sa do amor e da fer ti li da de cha- 
ma da Frig ga, re vol ta da por ter per di- 
do es pa ço pa ra os cris tãos, exi lou-se
no al to de uma mon ta nha e to das as
sex tas-fei ras se reu nia com ou tras on- 
ze fei ti cei ras e com o pró prio di a bo,
for man do um gru po de 13, pa ra pra- 
gue jar con tra a hu ma ni da de. Os mis- 
si o ná ri os po pu la ri za ram a his tó ria de
que a deu sa Frig ga era uma bru xa”.

Se gun do o Pa dre Val de nir Ta deu da
Cu nha, é um  te ma que há mi lê ni os
as som bra o ima gi ná rio po pu lar em
di fe ren tes cul tu ras ao re dor do mun- 

do.
“Pri mei ro o pe so ne ga ti vo que re cai

so bre a ‘sex ta-fei ra’: foi nu ma sex ta-
fei ra que Je sus foi mor to, há quem di- 
ga, tam bém, que a con ten da en tre os
ir mãos Abel e Caim se deu nu ma sex- 
ta-fei ra.  De pois, so bre o nú me ro tre- 
ze: na mi to lo gia nór di ca fa la-se so bre
um ban que te pro mo vi do pe lo deus
Odin a do ze im por tan tes di vin da des.

Lo ki, deus da dis cór dia e do fo go,
que não fo ra con vi da do, apa re ceu no
tal ban que te e cri ou gran de con fu são,
cul mi nan do na mor te da deu sa da be- 
le za Bal der.

Des de en tão a reu nião en tre tre ze
pes so as pas sou a ser evi ta do. Na úl ti- 
ma ceia, no cris ti a nis mo, o en con tro
se deu, pe la tra di ção, com tre ze pes-
so as e uma den tre elas era o trai dor Ju-
das. E, ain da, no ca pí tu lo 13 do apo ca- 
lip se que se as su me o 666 co mo o nú-
me ro da bes ta ou o an ti cris to”, co- 
men ta o pa dre.

A par tir daí, de duz ele, que o en-
con tro en tre a ‘Sex ta-fei ra’ com o nú-
me ro ‘tre ze’ tor nou-se, en tão, du pla- 
men te po ten ci a li za do de mo do ne ga- 
ti vo.

“Coi sas bo as e ruins não têm da ta
pa ra acon te cer, elas sim ples men te
acon te cem. Mi lha res de his tó ri as bo- 
as ocor re ram nu ma sex ta-fei ra 13 e
ou tras, ruins, que ocor re ram nou tros
di as da se ma na. Nós, cris tãos, não nos
ori en ta mos por su pers ti ções, sa be- 
mos em quem de po si ta mos nos sa fé
(Hb 11, 1ss). Re ce bam, nes te dia, as
bên çãos de Deus. De se jo que coi sas
ma ra vi lho sas acon te çam a to dos e to- 
das nes te e nou tros di as vin dou ros”,
aben çoa.

Paraskevidekatriafobia: medo da Sexta-feira 13

O me do da Sex ta-fei ra 13 se cha ma
pa ras ke vi de ka tri a fo bia, do gre go Pa- 
ras ke ví (sex ta-fei ra) e de ka treís (13) e
o su fi xo pho bia (me do mór bi do).

Al gu mas su pers ti ções ain da são
cul ti va das, co mo: não pas sar de bai xo
de es ca da, cru zar a rua se olhar um
ga to pre to, cru zar os de dos, ba ter na
ma dei ra três ve zes…

De acor do com Pa dre Cle mil ton,
“mui tas prá ti cas, con si de ra das ho je
co mo su pers ti ção, nas ce ram em con- 
tex tos his tó ri cos bem de fi ni dos e fo- 
ram per den do o sen ti do re li gi o so ao
lon go do tem po; ou são con sequên ci- 
as de di fa ma ções por pro pa gan das
ne ga ti vas. O ges to sim ples de cru zar
os de dos, por exem plo, per deu o sen- 
ti do re li gi o so e se tor nou ape nas um
de se jo de boa sor te; mas, an ti ga men te
era o mo do co mo os cris tãos se iden ti- 
fi ca vam e mos tra vam a sua fé. Nos lu- 
ga res e épo cas de per se gui ções, os
cris tãos cru za vam os de dos pa ra de- 

mons trar a fé sem se rem no ta dos”, es- 
cre veu.

Ele diz ain da que pas sar em bai xo
de es ca das, ain da vis to co mo uma
prá ti ca de azar, an tes era en ten di do
co mo um ges to de des res pei to à San- 
tís si ma Trin da de. A es ca da aber ta ou
fe cha da for ma va um tri ân gu lo, um
dos sím bo los da Trin da de e pas sar por
bai xo de la re pre sen ta va uma ame a ça
ao equi lí brio e, con se quen te men te,
um pe ca do.

So bre ga tos: é uma tre men da mal- 
da de as so ci ar o ga to pre to a al gum ti- 
po de coi sa ruim. “A ruin da de es tá é na
hu ma ni da de”, diz a es tu dan te Raís sa
de As sis.

Quan to à ba ter na ma dei ra 3 ve zes
pa ra es pan tar o azar… uma das te o ri- 
as re me tem a ma dei ra ao ma te ri al
com o qual foi fei ta a cruz em que Je- 
sus foi cru ci fi ca do, as sim, to car na
ma dei ra é um meio de in vo car a pro- 
te ção de Deus.

Nos lu ga res e épo cas de

per se gui ções, os cris tãos

cru za vam os de dos pa ra

de mons trar a fé sem

se rem no ta dos

• Pa ra os cris tãos o nú me ro 13 é amal di ço a do por es te
ser o nú me ro de pes so as na úl ti ma ceia de Cris to e o 13º
após to lo (Ju das) ter si do o trai dor.

• Pa ra os ro ma nos o nú me ro 13 sig ni fi ca va mor te, des -
trui ção e azar. Pa ra a mi to lo gia nór di ca, em um ban que -
te com 12 con vi da dos, o deus Lo ki sur giu sem ser con vi -
da do e aca bou cau san do a mor te de Bal der, e o nú me ro
ga nhou sua má-fa ma.

• Na nu me ro lo gia, o nú me ro 12 re pre sen ta al go com -
ple to (12 me ses no ano, 12 após to los de Cris to, 12 deu ses
do Olim po, 12 tri bos de Is ra el, 12 ho ras no re ló gio), en -
quan to o 13 é uma trans gres são a es sa ple ni tu de.
• A Apol lo 13 foi lan ça da às 13h 13 min, nu ma da ta cu ja
so ma é 13 (11/04/70) e o aci den te ocor reu em 13 de
abril. Acon te ce que a tri pu la ção te ve a sor te de vol tar vi -
va pa ra a Ter ra.

• Nos Es ta dos Uni dos mui tos hos pi tais e ho téis não
pos su em o 13º an dar e al gu mas com pa nhi as aé re as não
têm a 13ª fi lei ra. Já na Fran ça, quan do exis tem 13 pes so -
as a uma me sa, elas po dem con tra tar um 14ª con vi da do
pro fis si o nal.
• No Bra sil, o AI-5, de cre to que en ri je ceu a cen su ra e
ins ti tu ci o na li zou a tor tu ra du ran te a di ta du ra mi li tar, foi
pro mul ga do em 13 de de zem bro de 1968, uma sex ta-fei -
ra.

Cu ri o si da des do
nú me ro 13

O es cri tor Mark Twain foi tam bém o 13º con vi da do de
um ban que te e quan do abor da do se is so lhe trou xe
mau-agou ro, sim ples men te res pon deu: “sim, por que só
ha vi am 12 pra tos de co mi da”.

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com 18 pontos conquistados até o momento, o representante maranhense na Série D
do Campeonato Brasileiro pode chegar a 21 e dificilmente ficará sem uma das vagas

NE RES PIN TO

SÉRIE D

Moto encara Altos-PI
por classificação

T
er cei ro co lo ca do no Gru po A2
da Sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro, o Mo to Club tem
nes ta sex ta-fei ra (13) uma

par ti da das mais im por tan tes nes ta
pri mei ra fa se. O Pa pão en tra em cam- 
po, às 15h30, no Nho zi nho San tos, pa- 
ra en fren tar o Al tos-PI, num jo go em
que a vi tó ria sig ni fi ca rá gran de pas so
pa ra a clas si fi ca ção.

Com 18 pon tos con quis ta dos até o
mo men to, o re pre sen tan te ma ra- 
nhen se po de che gar a 21 e di fi cil men- 
te fi ca rá sem uma das qua tro va gas. Já
o ad ver sá rio es tá ga ran ti do por an te- 
ci pa ção. É o lí der da cha ve com 27
pon tos, mas che ga com a in ten ção de
jus ti fi car a bri lhan te cam pa nha, a me- 
lhor de to dos os dis pu tan tes.

En quan to o ti me pi aui en se or gu- 
lha-se da boa fa se, o Ru bro-Ne gro tem
co mo mé ri to a in ven ci bi li da de ain da
não ter per di do ne nhu ma vez jo gan do
no es tá dio da Vi la Pas sos. Impôs seu
fu te bol e ga nhou da mai o ria dos vi si- 
tan tes do gru po, ex ce to o São Rai- 
mun do, com quem em pa tou por 1 a 1.
Es tá há cin co par ti das sem ser der ro- 
ta do em sua ca sa.

O du e lo tem sa bor de vin gan ça pa- 
ra os mo ten ses, que na fa se ida fo ram
ao Pi auí e per de ram por 3 a 1, na par ti- 
da que cul mi nou com a dis pen sa do
téc ni co De jair Fer rei ra. As sim, che ga a
ho ra de um acer to de con tas. Os dois
ti mes pos su em os me lho res ata ques
do gru po. O Al tos-PI já ba lan çou as re- 
des ad ver sá ri as 24 ve zes, en quan to o
Pa pão fez 19 gols em 11 jo gos dis pu ta- 
dos. Os ma fren ses têm uma de fe sa

tam bém li gei ra men te me lhor, com 11
gols so fri dos con tra 14 da equi pe lo- 
cal. O ata que ru bro-ne gro mar cou em
to dos os jo gos, in clu si ve no ad ver sá- 
rio, por oca sião do con fron to dis pu ta- 
do no Es tá dio Fe li pão.

Mu dan ças

Sem po der con tar com os la te rais
Jeff Sil va e Wesley, sus pen sos, o téc ni- 
co Léo Goi a no fez al guns tes tes no la- 
do es quer do, du ran te os trei na men- 
tos. Tu do in di ca que Jú lio Pitt de ve rá
ser im pro vi sa do nes te se tor. Na di rei- 
ta, re tor na Gui lher me, que es ta va pu- 
ni do pe lo ter cei ro car tão ama re lo. As
dú vi das do trei na dor es tão no meio de
cam po, on de Abu re tor nou às ati vi da- 
des de pois de cum prir qua ren te na
por ter con traí do a co vid-19. Ou tra al- 
ter na ti va do pre pa ra dor mo ten se po- 
de ria ser o es que ma 3-5-2, im pro vi- 
san do um atle ta do meio de cam po
pa ra a la te ral-es quer da, mas is so não
pros pe rou. Sem Al lan Pa trick, o ti me
fi ca me nos ofen si vo, po rém ga nha na
mar ca ção. Ana li san do o ad ver sá rio,
Léo Goi a no viu que o ata que é uma
das pe ças mais for tes e pre ci sa se neu- 
tra li za do, daí tal vez a op ção pe los três
vo lan tes.

A pro vá vel equi pe po de ser: Sau lo;
Gui lher me, Martony, Fer ron e Jú lio
Pitt; Lu cas Gon çal ves, Hél der Ri bei ro,
Abu (ou Al lan Pa trick) e Fla mel; Le an- 
dro Ce a ren se e Wal la ce Li ma. No en- 
tan to, Léo Goi a no só de ve in for mar a
for ma ção ini ci al 60 mi nu tos an tes do
jo go co me çar. Se ter mi nar em ter cei ro
lu gar no gru po, o ad ver sá rio do ru bro-
ne gro no pri mei ro ma ta-ma ta po de rá
ser o Gal vez-AC, se gun do co lo ca do do
Gru po A1, até o mo men to.

Me lhor cam pa nha
O ti me do Al tos-PI é o de me lhor

cam pa nha na Sé rie D do Bra si lei ro (
27 pon tos), em bo ra te nha o mes mo
to tal do No voho ri zon ti no-SP (Gru po
A8), mas os pi aui en ses pos su em mai- 
or nú me ro de vi tó ri as ( 9 a 8), ape nas
du as der ro tas e ne nhum em pa te. En- 
tre os par ti ci pan tes que mar ca ram
mais pon tos es tão, ain da, Bra si li en se
e Ga ma no Gru po A6, com 26. A equi- 
pe ba se, do Al tos-PI, é es ta: Mar ce lo;
Ju lio Fer ra ri, Rei nal do, Ra fa el Araú jo e
Thi a gui nho; Dos San tos, Max Car ras-
co e Ju ni nho Ar can jo; Be ti nho, Ma no-
el e Kle nis son. Téc ni co: Fer nan do To- 
ne

A clas si fi ca ção do gru po é es ta: 1º
Al tos-PI (27); 2º Ri ver-PI (20); 3º Mo to
(18); 4º Ju ven tu de Sa mas (17); 5º Ba ré
(13); 6º São Rai mun do 12; 7º San tos
(8) e 8º Si nop (7).

Pró xi mos jo gos
Além de Mo to Club x Al tos, em São

Luís, a pro gra ma ção da Sé rie A2 tem
ain da os se guin tes jo gos: Ho je, São
Rai mun do x Ba ré-RR, em Bo a vis ta, às
17h. Ama nhã (sá ba do) Ju ven tu de Sa- 
mas x Ri ver, no Es tá dio Pi nhei rão, em
São Ma teus, às 15h30.

SÉRIE B

Sampaio motivado e reforçado no Sul
A de le ga ção do Sam paio Cor rêa 

dei xou São Luís e já se en con tra no Rio 
Gran de do Sul, on de ama nhã (14) a 
equi pe en fren ta o Ju ven tu de, na ci da- 
de de Ca xi as do Sul, a 119 km (via ro- 
do viá ria) de Por to Ale gre, às 19h, pe la 
Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro. Na 
ca pi tal gaú cha, os tri co lo res ain da fa- 
rão um trei na men to ho je, se guin do 
lo go após pa ra a ci da de se de do jo go, 
que se rá no Es tá dio Al fre do Ja co ni, de 
pro pri e da de do clu be man dan te.

Por de ter mi na ção da co mis são téc- 
ni ca, a As ses so ria de Co mu ni ca ção 
não di vul ga a lis ta dos re la ci o na dos 
pa ra as vi a gens, nem mes mo os bo le- 
tins mé di cos so bre o es ta do de ca da 
atle ta que es ti ver no De par ta men to 
Mé di co.

In for ma-se que Pi men ti nha ain da 
se gue em tra ta men to de uma le são, 
mas já re a li zan do exer cí ci os pa ra re- 
cu pe ra ção. O téc ni co Léo Con dé, no 
en tan to, po de rá con tar com o ata can- 
te Maíl son, 19 anos, que foi ins cri to na 
CBF des de a quar ta-fei ra. O clu be 
tam bém es ta va na ex pec ta ti va de li be- 
rar, por to da a tar de de on tem, o meia 
Di o ne, ex-Amé ri ca-RN.

O TÉCNICO LÉO CONDÉ DIFICILMENTE FARÁ ALTERAÇÕES NA FORMAÇÃO INICIAL.

Ape sar da ex pec ta ti va com a che ga- 
da dos re for ços, o téc ni co Léo Con dé 
di fi cil men te fa rá al te ra ções na for ma- 
ção ini ci al, de ven do man ter a ba se 
dos úl ti mos jo gos. As sim, a pro vá vel 
equi pe pa ra co me çar a par ti da po de 
ser es ta: Gus ta vo, Luís Gus ta vo, Joé- 
cio, Da ni el Fe li pe e Mar lon; An dré 
Luís, Vi ni cius Kiss e Mar ci nho; Rob- 
son, Caio Dan tas e Gus ta vo Ra mos 
(ou Roney). O jo go de ama nhã de ve rá 

reu nir du as equi pes que bri gam pe lo 
G 4, mas no mo men to a va ga é dos 
gaú chos (34 a 31 pon tos). Es ta rão em 
ação os dois me lho res ata ques da Se- 
gun do na. O Tri co lo or ma ra nhen se já 
mar cou até aqui 27 ve zes e os gaú chos 
29. É bom lem brar que o Sam paio 
Cor rêa tem um jo go a me nos, que se rá 
cum pri do no dia 17 des te mês, con tra 
o Náu ti co, em São Luís, no Es tá dio 
Cas te lão. (N.P)

SÉRIE C

Imperatriz prorroga contratos e terá 13 atletas
Após o re bai xa men to ma te má ti co,

o Im pe ra triz te ve que cor rer con tra o
tem po e ne go ci ar com cin co atle tas a
ex ten são de seus con tra tos. Com o fim
do pra zo de ins cri ções, o ti me cor ria
ris co de não ter jo ga do res su fi ci en tes
pa ra a par ti da de se gun da (16), con tra
o Paysandu. O clu be re gis trou a pror- 
ro ga ção dos vín cu los dos vo lan tes
Adri a no Bis po e No na to, do la te ral
Lor ran, do ata can te Jéf fer son Araú jo e
do go lei ro Jai ro. O clu be de ve rá con tar
com 15 atle tas na pró xi ma par ti da,
mas só 13 têm con di ções de atu ar. 

Tro ca no gol

Es ca la ção

ELI MI NA TÓ RI AS

Se le ção en ca ra a
Ve ne zu e la ho je em
São Pau lo

A se le ção bra si lei ra tem uma lis ta gran de de des fal- 
ques pa ra a par ti da con tra a Ve ne zu e la, ho je, sex ta-fei ra
(13), às 21h30, no Mo rum bi, em du e lo vá li do pe la ter cei- 
ra ro da da das Eli mi na tó ri as da Co pa do Mun do de 2022.

O téc ni co Ti te já re a li zou seis cor tes em sua con vo ca- 
ção e tam bém não po de rá con tar com Neymar, que ten- 
ta se re cu pe rar de le são pa ra a par ti da con tra o Uru guai,
na pró xi ma ter ça.

Ape sar de men ci o nar as di fi cul da des tra zi das por es- 
tes pro ble mas, Ti te pon de rou que os des fal ques po dem
abrir es pa ço pa ra no vos jo ga do res ga nha rem es pa ço na
Se le ção. “São de sa fi os que to das as se le ções têm en fren- 
ta do. Es sa con vo ca ção te ve um nú me ro mai or do que
re al men te acon te ce, ou por le são ou pe lo pro ble ma da
Co vid-19. Eu que ro olhar es se la do re al tam bém. As
opor tu ni da des sur gem. Tal qual em al gum mo men to es- 
ta va con vo ca do o Pe dro, vou exem pli fi car, e veio o Ri- 
char li son e se afir mou. Nós não que re mos que pro ble- 
mas de le sões acon te çam, mas tam bém fi ca uma ou tra
opor tu ni da de pa ra um atle ta de al to ní vel tam bém vir e
se apre sen tar”.

Pa ra es tes dois jo gos, Ti te per deu os za guei ros Ro dri- 
go Caio e Éder Mi li tão, os vo lan tes Fa bi nho e Ca se mi ro,
o meia Phi lip pe Cou ti nho, além do la te ral-di rei to Ga bri- 
el Me ni no, que vi nha trei nan do com o gru po, mas on- 
tem, quin ta-fei ra (12), tes tou po si ti vo pa ra Co vid-19. Fo- 
ram con vo ca dos pa ra os lu ga res de les Di e go Car los, Fe- 
li pe, Al lan, Bru no Gui ma rães e Lu cas Pa que tá. É pos sí vel
que al gum la te ral-di rei to ain da se ja cha ma do pa ra a va- 
ga de Me ni no.

São de sa fi os que to das as se le ções

têm en fren ta do. Es sa con vo ca ção

te ve um nú me ro mai or do que

re al men te acon te ce, ou por le são ou

pe lo pro ble ma da Co vid-19

Ti te tam bém anun ci ou que o go lei ro Eder son, do
Man ches ter City, se rá ti tu lar no lu gar de We ver ton, que
dis pu tou as du as úl ti mas par ti das.Des ta for ma, Alis son,
do Li ver po ol, fi ca no ban co.

O Bra sil irá a cam po com: Eder son, Da ni lo, Mar qui- 
nhos, Thi a go Sil va e Re nan Lo di; Al lan, Dou glas Luiz e
Ever ton Ri bei ro; Ga bri el Je sus, Ro ber to Fir mi no e Ri- 
char li son.

Na en tre vis ta, Ti te ex pli cou o po si ci o na men to de Ro- 
ber to Fir mi no. Sem Neymar, o ata can te do Li ver po ol te- 
rá mais li ber da de pa ra sair da área e aju dar na cons tru- 
ção de jo ga das. “A co lo ca ção em re la ção ao Ri char li son é
‘9’. A do Fir mi no vai ser um jo ga dor mais li vre, mais ar co
do que fle cha, di fe ren te men te do ou tro jo go, vai ser
mais ar ti cu la dor. Eu não que ro en trar em mais de ta lhes
tam bém. Em ter mos de es tra té gia, a gen te pro cu ra pre- 
ser var al gu ma in for ma ção, as sim co mo a gen te cui da do
ad ver sá rio ele cui da da gen te”.

Após ven cer Bo lí via e Pe ru nas pri mei ras ro da das, o
Bra sil li de ra as Eli mi na tó ri as com seis pon tos, a fren te
da Ar gen ti na no sal do de gols.

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O local foi transformado em um moderno espaço de cultura, que vai passar a abrigar o
"Museu Ferroviário e Portuário do Maranhão: do trilho ao mar" e a Locomotiva Hub

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Prédio da Reffsa
será entregue hoje

A
obra de res tau ra ção com ple ta 
da an ti ga es ta ção fer ro viá ria 
da Reff sa, pré dio his tó ri co si- 
tu a do na Ave ni da Bei ra Mar, 

no Cen tro de São Luís se rá en tre gue 
nes ta sex ta-fei ra (13), às 18h pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma). 

Com a re vi ta li za ção, a edi fi ca ção 
inau gu ra da em 1929 se trans for mou 
em um mo der no es pa ço de cul tu ra, 
que vai pas sar a abri gar o ‘Mu seu Fer- 
ro viá rio e Por tuá rio do Ma ra nhão: do 
tri lho ao mar’ e a Lo co mo ti va Hub, se- 
gun da hub de tec no lo gia e ino va ção 
pú bli ca do Es ta do, ge ren ci a da pe la 
Se cre ta ria de Es ta do da Ci ên cia, Tec- 
no lo gia e Ino va ção (Sec ti).

O es pa ço cul tu ral da Reff sa tam- 
bém vai con tar com sor ve te ria, es pa- 
ço pa ra fo od bi ke, ilu mi na ção es pe ci- 
al, ex po si ção da Ma ria Fu ma ça Be ne- 
di to Lei te, pro je ção em ví deo map- 
ping, de co ra ção na ta li na, en tre ou tros 
atra ti vos que pro me tem trans for mar 
o es pa ço em no vo pon to tu rís ti co da 
ca pi tal ma ra nhen se. Aten den do aos 
pro to co los sa ni tá ri os em pre ven ção à 
pan de mia de Co vid-19, o ato de inau- 
gu ra ção se rá re ser va do ape nas pa ra a 
im pren sa e pa ra ser vi do res da Sec ma. 
No en tan to, a par tir do pró xi mo sá ba- 
do (14), o es pa ço já es ta rá aber to pa ra 
vi si ta ção pú bli ca. A da ta tam bém 
mar ca a es treia do ví deo map ping, 
que se rá exi bi do aos sá ba dos e do- 
min gos, sem pre a par tir das 18h, com 
pro je ções de meia em meia ho ra.

So bre o pré dio da an ti ga Reff sa

PRÉDIO A EXIBIRÁ O VÍDEO MAPPING AOS SÁBADOS E DOMINGOS

GILSON TEIXEIRA

Pré dio que abri gou a an ti ga Re de 
Fer ro viá ria Fe de ral S/A, a Es ta ção Fer- 
ro viá ria João Lis boa foi inau gu ra da 
em 1929 e era o prin ci pal pon to de 
par ti da dos ma ra nhen ses que se des- 
lo ca vam de trem na ca pi tal e de quem 
che ga va e saia pa ra o in te ri or tam- 
bém. A re cu pe ra ção da es ta ção é a 
eta pa fi nal re vi ta li za ção do com ple xo 
fer ro viá rio da Ave ni da Bei ra-Mar. No 
ano pas sa do, já fo ram en tre gues as 
obras da Pra ça Go mes de Sou sa e a 
Pra ça João si nho Trin ta. O pro je to é 
fru to da par ce ria do Go ver no do Ma- 
ra nhão com o Ins ti tu to do Pa trimô nio 
His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan).

.Com re cur sos na or dem de R$ 7,5 
mi lhões do Te sou ro Es ta du al, além de 
de mo li ções, res tau ra ção de la dri lhos, 

a obra, tam bém, con tem pla a in clu-
são de re cur sos de aces si bi li da de, ele-
va dor, no vas es qua dri as, pi sos, re- 
com po si ção de pa re des, fa cha das, 
cons tru ção de ram pa, es ca da e me za-
ni no, além da re vi são e res tau ra ção de 
for ro e te to, gra des, den tre ou tros. “É 
um pro je to de su ma im por tân cia pa ra 
o es ta do, que fez um ter mo de co o pe-
ra ção téc ni ca com o Iphan pa ra ela bo- 
rar o pro je to de re qua li fi ca ção do 
Com ple xo Fer ro viá rio”, diz o su pe rin- 
ten den te de Pa trimô nio da Se cre ta ria 
de Es ta do de Cul tu ra (Sec ma), Luis 
Edu ar do Longhi. “Ele es tá den tro dos 
pro je tos exe cu ta dos no PAC Ci da des 
His tó ri cas e, nes sa par ce ria, o Go ver- 
no do Es ta do as su miu a exe cu ção da 
obra da Reff sa”, com ple ta

SESC TV

Documentário inédito
sobre Maria Martins

MARIA MARTINS  FOI ESCULTORA MAIS RADICAL DE SEU TEMPO

O do cu men tá rio Ma ria Não Es que ça que Eu Ve nho
dos Tró pi cos, so bre a tra je tó ria da es cul to ra bra si lei ra
Ma ria Mar tins, que des ta cou a se xu a li da de fe mi ni na em
su as obras no sé cu lo XX, vai ao ar no dia 14/11, sá ba do,
às 22h no SescTV. A pro du ção, di ri gi da por Fran cis co C.
Mar tins, fez par te da se le ção de fil mes do Fes ti val In ter- 
na ci o nal de Do cu men tá ri os É Tu do Ver da de 2017.

O cu ra dor e crí ti co de ar te Pau lo Her ke nhoff de fi ne
Ma ria Mar tins co mo a es cul to ra mais ra di cal de seu
tem po, sé cu lo XX, por co lo car fa zer pre sen te a se xu a li- 
da de de for ma ex plí ci ta, ca ti van te e in tri gan te, men ci o- 
nan do tam bém a ar tis ta plás ti ca Loui se Bor ge ois e a im- 
por tân cia de am bas pa ra a his tó ria da ar te. Já Mi guel Rio
Bran co, ar tis ta plás ti co e fo tó gra fo, con si de ra a obra de
Ma ria mais du ra jus ta men te por que ela era dos tró pi cos
e tra zia uma sen su a li da de in va si va que ‘’mor dia’’ e ‘’co- 
mia pe da ços das pes so as’’.

Além dis so, o lon ga traz de poi men tos da ar tis ta plás- 
ti ca; ex cer tos de uma en tre vis ta que ela con ce deu à es- 
cri to ra Cla ri ce Lis pec tor; tre chos de car tas tro ca das com
o pin tor, es cul tor e po e ta Mar cel Du champ; e en tre vis- 
tas com cu ra do res, es pe ci a lis tas e mem bros de sua fa- 
mí lia. Ma ria Mar tins foi uma mu lher à fren te de seu
tem po: des qui ta da, per deu a guar da da fi lha e ca sou-se
pe la se gun da vez. Es sa dor é tra du zi da em al gu mas de
su as obras. Carolyn Chis tov-Ba kar gi ev, cu ra do ra da Do- 
cu men ta 13 (2012), as so cia Ma ria Mar tins à his tó ria fe- 
mi nis ta da ar te e, por is so, in se riu a ar tis ta plás ti ca no
câ no ne fe mi nis ta al ter na ti vo da his tó ria da mo der ni da- 
de. Pa ra o pin tor Ma rio Cra vo Jr, Ma ria con se guiu in cor- 
po rar em sua obra o es pí ri to or gâ ni co de mãos e per nas
que têm fo me de es pa ço. 

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2020

É mês de se
cuidar pra valer.

Novembro Azul é o mês da conscientização em prol da saúde masculina e da 
prevenção ao câncer de próstata. Então, lembre-se: praticar atividades físicas e 
manter um estilo de vida saudável ajuda na prevenção. Cuide de você e garanta 
que a sua saúde esteja 100%, o Hapvida estará sempre aqui para o que você precisar.


