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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉAPARTE       Transparentes         APARTE
SEG 16/11/2020

04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Competente, com independência, a cobertura do primeiro turno das eleições 
de São Luís pelo jornal O Imparcial e a TV Guará demonstrou para a popula-
ção do Maranhão como dois veículos de comunicação podem e devem levar 
ao leitor e telespectador a informação limpa, sem artimanhas. 
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Eduardo Braide e 
Duarte Júnior vão para 
o 2º turno em São Luís

O que acontece com 
quem não conseguiu 
votar nas eleições?

PÁGINA 6

Prefeito Edivaldo 
urbaniza a área 
da Fonte do Bispo

Obras avançam em di-
ferentes frentes simultâ-
neas e vão transformar o 
local que receberá espa-
ços de lazer e novo termi-
nal rodoviário. PÁGINA 8

Negros têm o dobro de risco de contágio
Os dados foram apresentados na última edição da revis-

ta científica on-line EClinical Medicine e obtidos após uma 
metanálise de mais de mil artigos científicos. PÁGINA 5

Iziane é eleita para o ciclo Paris 2024

Catalógo de 
fornecedores para  
Alcântara é aberto 

AEB abriu recentemente as ins-
crições para as empresas interes-

sadas em participar do Catálogo de 
Fornecedores do Centro Espacial de 

Alcântara (CEA). PÁGINA 9 

Foram definidos os 25 novos integrantes da Comissão de 
Atletas do COB para o ciclo Paris (2024,); entre eles, Iziane Cas-
tro, eleita com 19 votos, na modalidade basquete. PÁGINA 11

Número de casos de 
violência em ônibus 
segue alto na Ilha

Apesar do empenho da 
Polícia, que desenvolve 
patrulhamento, a sensa-
ção de insegurança ainda 
apavora os passageiros e 
rodoviários. PÁGINA  10

Apuração dos votos em São Luís confirmou a previsão das pesquisas ao longo da campanha colocando Eduardo Braide 
(Podemos) e Duarte Júnior (Republicanos) na disputa do 2º turno que ocorre daqui a 15 dias (29 de novembro).  PÁGINA 3
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Eduardo Paes segue como favorito para assumir a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas o
atual prefeito Marcelo Crivella aposta em uma reviravolta

Por to Ale gre
Sal va dor

São Pau lo

Cu ri ti ba

Flo ri a nó po lis

Pal mas

Be lém

ELEIÇÕES 2020

Paes encara Crivella
no Rio de Janeiro

Com 95,19% das ur nas apu ra das no
Rio de Ja nei ro, as can di da tu ras de
Edu ar do Pa es (DEM) e do atu al pre fei- 
to, Mar ce lo Cri vel la (Re pu bli ca nos),
ocu pam as du as pri mei ras po si ções
na dis pu ta pe la Pre fei tu ra ca ri o ca. Até
a par ci al, Pa es con ta bi li za va 37% dos
vo tos. Cri vel la, por sua vez, so ma va
21,86%.

Ter a má qui na da pre fei tu ra nas
mãos e a aju da do elei to ra do evan gé li- 
co – pri mor di al nas elei ções mu ni ci- 
pais de 2016 –, tam bém aju dou Cri vel- 
la a se con so li dar na se gun da po si ção.

Mas es sa do bra di nha po de não ser
su fi ci en te pa ra ga ran tir sua per ma- 
nên cia no Pa lá cio da Ci da de. Por is so,
o pre fei to do Rio já vai bus car o apoio
de Bol so na ro a par tir des ta se ma na.

O pre fei to do Rio de Ja nei ro e can- 
di da to à re e lei ção Mar ce lo Cri vel la
(Re pu bli ca nos) che gou por vol ta das
21h15 des te do min go, 15, ao co mi tê
de cam pa nha em Ja ca re pa guá (zo na
oes te), on de vai acom pa nhar o fi nal
da apu ra ção dos vo tos pa ra pre fei to
do Rio nes te pri mei ro tur no.

Sa ben do de que vai dis pu tar o se- 
gun do tur no com o ex-pre fei to Edu ar- 
do Pa es (DEM), Cri vel la afir mou que o
se gun do tur no é uma no va elei ção,
em que o de sem pe nho dos dois go- 
ver nos se rá com pa ra do: “O se gun do
tur no é me ra com pa ra ção (en tre)
quem go ver nou com mui to di nhei ro e
quem go ver nou com pou co, e o que
ca da um fez”, afir mou.

“Te nho cer te za de que os nú me ros
que te mos vão mu dar. Mi nha re jei ção
é de ges tão, não é pes so al. Quan do os

elei to res sou be rem tu do o que fi ze- 
mos, is so po de ser re ver ti do”, afir- 
mou. “É di fe ren te quan do a re jei ção é
pes so al, quan do o can di da to é réu e
es tá en vol vi do em cor rup ção”, com- 
ple tou Cri vel la, al fi ne tan do o pro vá- 
vel ad ver sá rio no se gun do tur no. Pa es
res pon de a acu sa ção de frau de em li- 
ci ta ções de obras olím pi cas.

Ma nu e la D’Ávi la (PC doB), 39, e Se- 
bas tião Me lo (MDB), 48, vão dis pu tar
o se gun do tur no pa ra a Pre fei tu ra de
Por to Ale gre. É a ter cei ra vez que Ma- 
nu e la con cor re ao Exe cu ti vo Es ta du al.
Me lo ten ta o car go pe la se gun da vez.
Em sua cam pa nha, Ma nu e la fez du ras
crí ti cas à ges tão de Nel son Mar che zan
Jú ni or (PSDB), o atu al pre fei to. For- 
ma da em jor na lis mo, a can di da ta tem
um lon go per cur so na po lí ti ca: foi ve- 
re a do ra, de pu ta da es ta du al, e de pu ta- 
da fe de ral por dois man da tos. Ela dis- 
pu tou a Pre fei tu ra de Por to Ale gre ou- 
tras du as ve zes, em 2008 e em 2012.
Em 2018, con cor reu à vi ce-pre si dên- 
cia da Re pú bli ca ao la do de Fer nan do
Had dad (PT).

Re sul ta do des sa apro xi ma ção com
o PT, a co mu nis ta fe chou uma co li ga- 
ção pa ra con cor rer à pre fei tu ra com o
par ti do que, pe la pri mei ra vez na his- 
tó ria, não fi cou na ca be ça de cha pa. A
ali an ça com o PT tam bém co lo cou
Ma nu e la na mi ra dos ad ver sá ri os. Em
um dos de ba tes, ela che gou a ser cha- 
ma da de trai do ra, de “son sa”, e ou viu
que te ria de “es tu dar mais”. Me lo, por
sua vez, foi ve re a dor em três man da- 

tos se gui dos: 2000, 2004 e 2008. De-
pois de sair da Câ ma ra, tor nou-se vi-
ce-pre fei to em uma cha pa com Jo sé
For tu na ti (PDT na épo ca) co mo pre-
fei to. Após qua tro anos, ten tou a pre- 
fei tu ra pe la pri mei ra vez. Che gou a ir
pa ra o se gun do tur no, mas foi der ro- 
ta do por Mar che zan.

O atu al vi ce-pre fei to de Sal va dor,
Bru no Reis (DEM), foi elei to pre fei to
da ci da de em pri mei ro tur no, com 64,
16% dos vo tos vá li dos. Com 97,04%
das ur nas apu ra das, a ca pi tal da Bahia
não pre ci sa rá ter se gun do tur no.

A can di da ta do PT, Ma jor De ni se,
con se guiu ape nas 18,84% dos vo tos e
ter mi nou a dis pu ta em se gun do lu gar.

“Que ro agra de cer à ci da de do Sal- 
va dor e às pes so as que de mons tra ram
es se de se jo de ver a ci da de se trans for-
man do nes ses oi to anos. Era vi sí vel
es se de se jo da con ti nui da de e a nos sa
vi tó ria re pre sen ta o re co nhe ci men to
des sa po pu la ção ao su ces so des sa
ges tão”, afir mou o no vo pre fei to em
co le ti va de im pren sa ao la do do atu al
pre fei to, ACM Ne to.

Com a apu ra ção mais atra sa da en-
tre as gran des ca pi tais, o ce ná rio ain- 
da não es ta va de fi ni do em São Pau lo
até o fim des ta edi ção, mas es ta va en-
ca mi nhan do-se pa ra um con fron to
en tre Bru no Co vas (PSDB) e Gui lher- 
me Bou los (PSOL). Com Cel so Rus so- 
ma no e Mar ce lo Fran ça fi can do pe lo
ca mi nho.

Problemas técnicos no TSE atrasam apuração

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) CONFIRMOU HÁ POUCO QUE HOUVE UM PROBLEMA NO SUPERCOMPUTADOR

CENTRO DE DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES (CDE) 2020

O Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE)
con fir mou há pou co que a di vul ga ção
dos re sul ta dos da apu ra ção do pri- 
mei ro tur no es tá atra sa da de vi do a
um pro ble ma téc ni co. Se gun do o tri- 
bu nal, uma len ti dão no pro ces so de
to ta li za ção dos vo tos es tá cau san do
de mo ra na dis po ni bi li za ção das in for- 
ma ções. O TSE in for mou que os da dos
da vo ta ção es tão sen do re ce bi dos
nor mal men te dos tri bu nais re gi o nais
elei to rais, mas a so ma dos re sul ta dos
es tá “mais len ta que o pre vis to”. Téc- 
ni cos do tri bu nal es tão tra ba lhan do
pa ra re sol ver o pro ble ma e ace le rar o
pro ces so de di vul ga ção.

A Cor te tam bém es cla re ceu a len ti- 
dão não tem re la ção com a ten ta ti va
de ata que ci ber né ti co con fir ma do
mais ce do pe lo pre si den te, mi nis tro
Luís Ro ber to Bar ro so.

A vo ta ção foi en cer ra da em to do o
país às 19h.

O atu al pre fei to da ca pi tal do Pa ra- 
ná Ra fa el Gre ca (DEM) ven ceu a dis- 
pu ta pe la pre fei tu ra de Cu ri ti ba com
59,77% dos vo tos vá li dos. Gou ra
(PDT) fi cou em se gun do lu gar, com

13,26% dos vo tos vá li dos.
O can di da to da co li ga ção Cu ri ti ba

In te li gen te e Vi bran te é en ge nhei ro,
tem 64 anos e en si no su pe ri or com- 
ple to. Ele de cla rou R$ 864,72 mil em
bens.

O atu al pre fei to da ca pi tal de San ta
Ca ta ri na Ge an (DEM) ven ceu a dis pu- 
ta pe la pre fei tu ra de Flo ri a nó po lis
com 53,46% dos vo tos vá li dos. Pro fes- 
sor El son (Psol) fi cou em se gun do lu- 
gar, com 16,13% dos vo tos vá li dos. Fo- 
ram apu ra dos 100% das ur nas.

O can di da to da co li ga ção Vi va Flo- 
ri pa (DEM/Po deE/PSD/Re pu bli ca- 
nos/PSC) ocu pa atu al men te a ca dei ra
de pre fei to e bus ca um no vo man da to.
Ele tem 48 anos e en si no su pe ri or
com ple to. Ele de cla rou R$ 4,8 mi lhões
em bens.

A can di da ta Cinthia Ri bei ro foi re e- 
lei ta pre fei ta de Pal mas, ca pi tal do To- 
can tins. A atu al pre fei ta te ve 36,22%
dos vo tos vá li dos. Na ci da de não há
se gun do tur no.

Cinthia Ri bei ro (PSDB) é fo no au- 

dió lo ga e tem 43 anos. Ela é pre fei ta
con cor ren do à re e lei ção. Ela con cor- 
reu co mo vi ce em 2016 na cha ma en-
ca be ça da por Car los Amastha (PSB),
que ven ceu o plei to e foi re e lei to. Mas
Amastha re nun ci ou em 2018 pa ra ser
can di da to ao go ver no do es ta do, pas-
san do a fai xa pa ra Cinthia.

Os can di da tos Ed mil son Ro dri gues
(PSOL) e De le ga do Fe de ral Egu chi
(Pa tri o ta) vão dis pu tar a pre fei tu ra de
Be lém do Pa rá, no pró xi mo dia 29. Ed- 
mil son Ro dri gues tem 34,24% dos vo-
tos e De le ga do Egu chi tem 23,05%.
Be lém tem po pu la ção es ti ma da pe lo
IB GE em 1.499.641 pes so as. Se gun do
o TSE, há um to tal de 1.009.731 elei to- 
res. Ed mil son Ro dri gues – O can di da- 
to da co li ga ção Be lém de No vas Idei as
(PT/Re de/UP/PC doB/PSOL/PDT) é
de pu ta do fe de ral, tem 63 anos e en si- 
no su pe ri or com ple to. Ele de cla rou
um to tal de R$182,3 mil em bens.

De le ga do Fe de ral Egu chi – O can di- 
da to do Pa tri o ta é ser vi dor pú bli co fe-
de ral, tem 57 anos e en si no su pe ri or
com ple to. Ele de cla rou um to tal de R$
110 mil em bens.

Co a lha da Ta lha da

Com pe ten te, com in de pen dên cia, a co ber tu ra do pri- 
mei ro tur no das elei ções de São Luís pe lo jor nal O Im- 
par ci al e a TV Gua rá de mons trou pa ra a po pu la ção do
Ma ra nhão co mo dois veí cu los de co mu ni ca ção po dem
e de vem le var ao lei tor e te les pec ta dor a in for ma ção
lim pa, sem ar ti ma nhas.

Ne nhum sus to nes sa elei ção, com a mai o ria dos can- 
di da tos chei ran do a lei te, mas trans for ma dos em co a- 
lha da es tra ga da pe la ne ces si da de de ama men tar nas te- 
tas do po der. Co mo na po lí ti ca, a im pren sa pre ci sa de
uma ur gen te re ci cla gem mo ral pa ra ten tar es ca par da
va la co mum do des cré di to na opi nião pú bli ca.

In de pen dên cia, pa la vra ca ra pa ra o jo go su jo que cir- 
cu la di a ri a men te na ma nu ten ção de fi gu ras nos go ver- 
nos. So men te a ca pa ci da de pro fis si o nal no con teú do
apre sen ta do ge ra o in te res se da ini ci a ti va pri va da em
anun ci ar, cri an do a imu ni da de pa ra o bri lho hip nó ti co
do di nhei ro pú bli co.

Jor na lis mo tem que sa ber me dir o pre ço a pa gar pe la
ou sa dia em de sa fi ar a men ti ra, sem dei xar de co brar dos
con tra ta dos pe las ur nas o com por ta men to de em pre ga- 
dos dos ci da dãos, ne nhum po lí ti co con se guiu che gar
aos man da tos sem a con ta mi na ção da so ber ba. Ne- 
nhum!

Sa bem que eles pas sam, sa bem que os re gis tros eter- 
nos dos com por ta men tos fi cam re gis tra dos na bi bli o te- 
ca da im pren sa. Pou co in te res sa o ama nhã, va le se dar
bem ho je. To dos os seg men tos po dem uti li zar de maus
de agen tes som bri os, des car tá veis, que re ce bem por su- 
jei ra pres ta da no pe río do elei to ral.

Na da di fe ren te nes sa elei ção, tal vez so men te com Je- 
sus, não o da cor de ro sa do Bol so na ro, des cen do no va- 
men te en tre os mor tais pa ra apon tar o re den tor que
con si ga ti rar a mai o ria da ex tre ma mi sé ria que sem pre
as so lou os mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Te mos fo me de ali men ta ção e de res pei to mo ral. Co- 
mo di ge rir tan ta coi sa es tra ga da?

Cru el – Se rá que o lí der po lí ti co Flá vio Di no (PC doB)
vai con se guir acal mar e jun tar to dos os can di da tos de- 
pois da bai xa ria no pri mei ro tur no da elei ção na ca pi tal?

Ma lan dra gem – Ne nhum pre fei to apa re ceu pa ra as- 
su mir a cul pa pe la ex tre ma fo me que as so la a bar ri ga do
po vo do Ma ra nhão. Se gun do IB GE con ti nu a mos las ca- 
dos na mi sé ria por pu ra sa fa de za dos go ver nan tes.

Que ri di nho – Mais do que nun ca o Pa lá cio dos Leões
pre ci sa do pre fei to Edi val do Ho lan da (PDT) pa ra man- 
te rem à pre fei tu ra de São Luís no co fo dos co mu nis tas.
Na da co mo ter mi nar por ci ma um man da to!

São Luís, segunda-feira, 16 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ali an ças

Per fil dos can di da tos

“San ti nhos” es pa lha dos mar ca ram vo ta -
ção

Pa ço do Lu mi ar, Ra po sa e São Jo sé de Ri -
ba mar

Im pe ra triz

São Luís

Braide e Duarte se
enfrentam no 2º turno

C
om a gran de de mo ra da apu ra ção dos vo tos em
to do Bra sil por con ta de  um pro ble ma téc ni co
no su per com pu ta dor do Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral, os elei to res e can di da tos de São Luís

ti ve ram que es pe rar um pou co mais pa ra sa ber os re sul- 
ta dos das elei ções na ca pi tal ma ra nhen se.

Des de o co me ço da con ta gem dos vo tos, o ce ná rio
apon ta va pa ra o pre vis to du ran te to do pe río do de cam- 
pa nha que se ria uma dis pu ta no se gun do tur no en tre o
de pu ta do fe de ral  Edu ar do Bra sil (Po de mos) e o de pu ta- 
do es ta du al Du ar te Jú ni or (Re pu bli ca nos).

Ape sar do cres ci men to de Ne to Evan ge lis ta (DEM) e
tam bém de Ru bens Jú ni or (PC doB), am bos não fo ram
ca pa zes de mu dar o pa no ra ma da dis pu ta e ter mi na ram
res pec ti va men te em ter cei ro e quar to lu gar no plei to.
Bi ra (PSB), Sil vio An to nio (PRTB), Jei sa el (Re de), Yglésio
(PROS), Pro fes sor Fran klin (PSOL) e Hertz Di as (PS TU)
vi e ram nes ta or dem, em se gui da.

“Em ca sa com a Ju di te, tor cen do mui to e acom pa- 
nhan do a fes ta da de mo cra cia. Es ta mos di an te de uma
opor tu ni da de his tó ri ca em nos sa ci da de, que é aca bar
com a trans fe rên cia de po der de pai pa ra o fi lho ou ne to
de po lí ti co. Va mos fa zer com que a Pre fei tu ra de São Luís
do po vo!”, pu bli cou Du ar te Jr. em su as re des so ci ais an- 
tes da vo ta ção.

Já Brai de pu bli cou um ví deo em su as re des so ci ais
“co me mo ran do” o re sul ta do das ur nas de on tem: “Ru- 
mo a vi tó ria. Dia 29 é con fir mar o 19 pra São Luís ser do
jei to que vo cê sem pre quis”.

Por fim com ple tou: “Ho je nós

ven ce mos a pri mei ra ba ta lha. E

ven ce mos bem. Nós ga nha mos em

to das as zo nas elei to rais, em to das

as re giões”, des ta cou.

Se gun do a apu ra ção do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral
(TSE), Brai de con quis tou 37,81% dos vo tos vá li dos, en- 
quan to Du ar te fi cou com 22,15%%. O de pu ta do es ta du- 
al Ne to Evan ge lis ta (DEM) fi cou com a ter cei ra co lo ca- 
ção, já que ob te ve ape nas 16,24% do to tal. Es sa é a se- 

gun da vez que o de pu ta do fe de ral Edu ar do Brai de ten ta
ser elei to pre fei to de São Luís, ci da de on de nas ceu: em
2016, ele che gou a con cor rer no se gun do tur no, mas
per deu com 46,06% dos vo tos vá li dos. En quan to is so, o
de pu ta do es ta du al Du ar te ten ta o car go pe la pri mei ra
vez.

Nos pró xi mos di as, os dois ven ce do res de vem acer tar
as ali an ças bus can do o se gun do tur no. Se rá de gran de
im por tân cia sa ber o po si ci o na men to de Ne to Evan ge lis- 
ta e Ru bens Jr. que re pre sen ta ram mais de 26% dos vo tos
vá li dos na ca pi tal.

O go ver na dor Flá vio Di no e o pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Jr. tam bém de ram de cla ra ção que de ve ri am se
ma ni fes tar ape nas no se gun do tur no.

“Cum pri men to to dos os

can di da tos, nas 217 ci da des do

Ma ra nhão. Saú do os vi to ri o sos e

es tou à dis po si ção pa ra o tra ba lho

con jun to. No 2º tur no de São Luís,

te mos a pre sen ça de Du ar te Jr., que

in te grou mi nha equi pe e se ele geu

de pu ta do es ta du al pe lo PC doB.

Com con vic ção, vo ta rei ne le”,

afir mou Di no.

 
Edu ar do Brai de tem 44 anos, é ca sa do e é na tu ral de

São Luís. Ele é ad vo ga do, es tá no pri mei ro man da to co- 
mo de pu ta do fe de ral e já foi de pu ta do es ta du al por dois
man da tos. Es ta é a se gun da vez que ele con cor re à pre- 
fei tu ra de São Luís. A vi ce é Pro fes so ra Es mê nia, do PSD,
que tem 38 anos.

Já Du ar te Jú ni or tem 33 anos, é ca sa do e é na tu ral do
Rio de Ja nei ro. Ele é ad vo ga do, pro fes sor uni ver si tá rio e
es tá no pri mei ro man da to de de pu ta do es ta du al. Ele in- 
gres sou na car rei ra po lí ti ca em 2017 e, an te ri or men te,
foi pre si den te do Ins ti tu to de Pro te ção e De fe sa do Con- 
su mi dor do Ma ra nhão (Pro con). A vi ce é Fa bi a na Vi lar,
do PL, ad vo ga da de 34 anos.

O do min go (15) de elei ções foi mar ca do pe la gran de
quan ti da de de su jei ra na por ta dos lo cais de vo ta ção. Es- 
te ví deo foi en vi a do por um elei tor no Cen tro de En si no
Ci da de de São Luís.

Se gun do al guns elei to res, os san ti nhos já es ta vam
nos lo cais an tes do iní cio das elei ções de do min go (15),
o que apon ta que fo ram es pa lha dos du ran te a ma dru ga- 
da. Além de ser cri me, o es pa lha men to de pa péis con tri- 
bu em pa ra o en tu pi men to de bu ei ros na ci da de.

Os ter mos da Lei nº 6.938/81, con fi gu ram co mo
exem plo de po lui ção to do ato que afe ta di re ta ou in di re- 
ta men te de ma nei ra ne ga ti va as con di ções es té ti cas ur- 
ba na, ou se ja, pan fle tos co lo ca dos em áre as pú bli cas,
bem co mo san ti nhos es pa lha dos pe lo chão, den tre ou- 
tros.

 
Nos ou tros mu ni cí pi os da Ilha, as vi tó ri as fo ram de

Pau la (PC doB) em Pa ço do Lu mi ar; Dr. Ju li nho (PL) em
São Jo sé de Ri ba mar e Eu des Bar ros (PL) na Ra po sa.

Mas va le res sal tar que a elei ção em Ri ba mar ain da
po de mu dar, pois o Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral ain da
po de anu lar os vo tos do can di da to ven ce dor Dr. Ju li nho
por con ta de ir re gu la ri da des.

Em uma das elei ções mais dis pu ta das da his tó ria da
ci da de, o atu al pre fei to de Im pe ra triz, As sis Ra mos
(DEM) con se guiu a re e lei ção e fi ca mais qua tro anos no
co man do da Pre fei tu ra.

O de le ga do con se guiu 26,04% dos vo tos, con ta
24,97% do seu prin ci pal con cor ren te, o de pu ta do es ta- 
du al Mar co Au ré lio (PC doB). A di fe ren ça en tre os dois
foi de ape nas 1,4 mil vo tos.

O ex-pre fei to Se bas tião Ma dei ra (PSDB) fi cou em ter- 
cei ro lu gar se gui do por Il don Mar ques (PP).

São Luís, segunda-feira, 16 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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RUY AL TEN FEL DER
Ad vo ga do, Pre si den te da Aca de mia Pau -
lis ta de Le tras Ju rí di cas (APLJ) e do
Con se lho Su pe ri or de Es tu dos Avan ça -
dos (CON SEA/IRS)

Bons sinais na economia
A eco no mia bra si lei ra mos trou re- 

cu pe ra ção no ter cei ro tri mes tre di an- 
te do re la xa men to das me di das de
con ten ção ao no vo co ro na ví rus e o
au xí lio emer gen ci al pa go pe lo go ver- 
no, mas in su fi ci en te pa ra com pen sar
a per da his tó ri ca de 10,2% nos três
me ses an te ri o res, im pac ta dos pe la
pan de mia. 

O IBC-Br (Ín di ce de Ati vi da de
Econô mi ca), con si de ra do uma pré via
do Pro du to In ter no Bru to (PIB), re gis- 
trou al ta de 1,3% em se tem bro an te o
mês an te ri or, aci ma da pro je ção de
1%.

Pa ra o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, o país co me ça a dar os pri- 
mei ros pas sos a fim de sair da re ces- 
são. Mas os re sul ta dos ob ti dos até
ago ra ain da es tão lon ge de tra zer o
país pa ra a su per fí cie. O se tor de ser vi- 
ço, um dos que mais em pre gam no
país, re gis trou avan ço de 1,8% en tre
agos to e se tem bro.

Foi o quar to re sul ta do po si ti vo con- 
se cu ti vo, com ga nho acu mu la do de
13,4%, po rém, abai xo das per das acu- 
mu la das de 19,8% de fe ve rei ro a maio.
Se gun do o Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o- 
gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), o vo lu me

de ser vi ços es tá 18,3% abai xo do re- 
cor de his tó ri co, al can ça do em no- 
vem bro de 2014, e 8% me nor do que o
de fe ve rei ro des te ano.

Tam bém em se tem bro, a Pes qui sa
Men sal de Co mér cio mos trou que as
ven das no va re jo ti ve ram al ta de 0,6%,
o quin to re sul ta do po si ti vo se gui do,
ape sar de in di car uma de sa ce le ra ção
di an te das al tas re gis tra das em agos to
(3,1%), ju nho (8,7%) e maio (12,2%). A
ati vi da de in dus tri al, por sua vez, apre- 
sen tou de sem pe nho po si ti vo, com al- 
ta de 2,6% de agos to pa ra se tem bro.
Em 11 es ta dos, en tre os 15 pes qui sa- 
dos, hou ve am pli a ção da pro du ção
após as ne ces sá ri as pa ra li sa ções im- 
pos tas pe la co vid-19.

Até os in ves ti do res es tran gei ros,
que ti nham ba ti do em re ti ra da, vol ta- 
ram a in ves tir na Bol sa de Va lo res de
São Pau lo. Os si nais jus ti fi cam o oti- 
mis mo do mi nis tro. Mas não são ga- 
ran tia de que o rit mo de re cu pe ra ção
se rá de acor do com su as ex pec ta ti vas.
Há uma evi den te de sar mo nia en tre os
pro je tos da equi pe econô mi ca e a res- 
pos ta po lí ti ca do Con gres so Na ci o nal.
Fal ta uma li de ran ça que le ve os con- 
gres sis tas a apro va rem as me di das in- 

dis pen sá veis pa ra ti rar o país da crí ti- 
ca si tu a ção em que se en con tra.

Ain da que a cam pa nha pa ra as elei- 
ções mu ni ci pais do pró xi mo do min go
te nha in ter fe ri do na ati vi da de le gis la- 
ti va, não hou ve em pe nho da ba se par- 
la men tar de apoio ao go ver no pa ra
cum prir a agen da apre sen ta da pe la
equi pe econô mi ca.

 Ho je, há dú vi das so bre a apro va ção
da Lei de Di re tri zes Or ça men tá ri as
(LDO) e do pró prio Or ça men to da
União pa ra 2021. A re for ma ad mi nis- 
tra ti va, con si de ra da uma das mais im- 
por tan tes pa ra o equi lí brio das con tas
pú bli cas, ape sar de res tri ta ao Exe cu- 
ti vo, ador me ce no Con gres so.

A re for ma tri bu tá ria es tá lon ge de
ob ter con sen so pa ra que se ja apre ci a-
da e vo ta da. Di an te des sa inér cia, o
Bra sil cor re o ris co de re pe tir em 2021
o mais do mes mo, pos ter gan do o re- 
en con tro com o de sen vol vi men to so- 
ci al e econô mi co tão ne ces sá rio. O
país so fre com 14 mi lhões de de sem- 
pre ga dos e o au men to da fo me e da
mi sé ria, que o man tém co mo o no no
mais de si gual do mun do. Fe liz men te,
ain da é pos sí vel re ver ter es se qua dro.
Bas ta von ta de po lí ti ca.

Ativismo judicial

O Po der po lí ti co ins ti tu ci o nal do
Es ta do é uno, em bo ra di vi di do em
três uni da des que de vem dar efe ti vi- 
da de às su as res pec ti vas com pe tên ci- 
as e fun ções de for ma autô no ma e in- 
de pen den te, harmô ni ca, con fluin do
to das as par ti cu la res ações pa ra o
bem-es tar so ci al, con cor ren do pa ra a
paz e se gu ran ça da so ci e da de, ga ran- 
tin do, as sim, a uni ci da de do Po der.
Ca da uni da de do Po der po lí ti co es ta- 
tal de ve con cen trar su as ações na sua
com pe tên cia com o cau te lo so res pei- 
to de vi do à com pe tên cia da ou tra uni- 
da de. Ze lan do pe la efe ti vi da de de su- 
as com pe tên ci as, sem ul tra pas sar as
fron tei ras das com pe tên ci as dos de- 
mais Po de res.

A tría de una do Po der do Es ta do es- 
tá cons ti tuí da pe lo Po der Le gis la ti vo,
com pe ten te em ra zão do po der cons- 
ti tu ci o nal men te ou tor ga do pe lo po- 
vo, pa ra ela bo ra ção das leis que re ge- 
rão a na ção. O Po der Exe cu ti vo, exer- 
ci do por pes so as es co lhi das pe lo po- 
vo, en car re ga do da ges tão ad mi nis- 
tra ti va do Es ta do, con tro le e ad mi nis- 
tra ção das fi nan ças, da se gu ran ça, da
saú de, da edu ca ção e do de sen vol vi- 
men to do Es ta do. E o Po der Ju di ciá rio,
que tem a com pe tên cia pa ra in ter pre- 
tar, apli car as leis e fa zer cum prir as
su as de ci sões, ga ran tin do a efi cá cia
do di rei to e da or dem ju rí di ca.

O ati vis mo ju di ci al po de ser con si- 
de ra do co mo um fenô me no ju rí di co,
uma pos tu ra po si ti va do Po der Ju di- 
ciá rio nas op ções po lí ti ca dos de mais
Po de res. O pro ta go nis mo do Ju di ciá- 

rio, no ta da men te no Su pre mo Tri bu- 
nal, po de ser clas si fi ca do co mo “ati- 
vis mo ju di ci al”.

 Ati vis mo ju di ci al e

ju di ci a li za ção são

fenô me nos que se

apli cam no cha ma do

pro ta go nis mo do

Ju di ciá rio.

O ati vis mo ju di ci al se apli ca quan- 
do os dois ou tros Po de res se re tra em.
O ex ces so de de man das de cu nho po- 
lí ti co-par ti dá rio le va das ao Ju di ciá rio
acar re ta de ci sões ex ces si vas dos ma- 
gis tra dos, ul tra pas san do os li mi tes da
lei, tor nan do-se o juiz le gis la dor.

A edi ção do Es ta dão (26/10) pu bli- 
cou, na pri mei ra pá gi na, sob o tí tu lo
Su pre mo tem dez li mi na res va len do
há mais de 5 anos, do com pe ten te jor- 
na lis ta Bre no Pi res, no ti cia que o Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral ne ces si ta de
um es for ço con cen tra do pa ra aca bar
com uma pi lha de li mi na res pen den- 
tes de jul ga men to. O jor nal iden ti fi- 
cou 10 de ci sões mo no crá ti cas to ma- 
das por re la to res há mais de cin co
anos, sus pen den do re so lu ções, leis
es ta du ais e fe de rais e até Emen das à
Cons ti tui ção.

To das em ple no vi gor por de ci são
de um úni co mi nis tro e que até ho je
se quer co me ça ram a ser jul ga das pe lo
ple ná rio do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral. São 65 li mi na res con ce di das por
um úni co jul ga dor, pen den tes de jul- 

ga men to pe lo ple ná rio, ca rac te ri zan-
do o que tec ni ca men te po de ser clas- 
si fi ca do co mo “Ati vis mo Ju di ci al”. Por
is so, a des mo no cra ti za ção anun ci a da
pe lo mi nis tro Luiz Fux, que aca ba de
as su mir a pre si dên cia da Su pre ma
Cor te, é bem-vis ta pe los que es tu dam
e par ti ci pam da vi da ju di ciá ria.

Uma das idéi as é que to das as li mi-
na res se jam le va das ao cha ma do Ple-
ná rio Vir tu al ime di a ta men te após to- 
ma das. De pen de ria dis so a va li da de
da de ci são do Mi nis tro-Re la tor. Is so
va le ria não ape nas da qui pa ra a fren- 
te, mas, tam bém, pa ra de ci sões mo-
no crá ti cas an ti gas. Uma das mais an- 
ti gas e de gran de re per cus são foi a que
ga ran tiu o pa ga men to de au xi lio mo- 
ra dia e que, até ho je, aguar da jul ga- 
men to do Ple ná rio.

Em ou tra li mi nar que al can ça o Po- 
der Le gis la ti vo, o mi nis tro Di as Tof fo li
de ci diu que em ca sos de even tu al va- 
cân cia no Se na do Fe de ral, por cas sa- 
ção pe la Jus ti ça Elei to ral da cha pa
elei ta, o can di da to ime di a ta men te
mais bem vo ta do na elei ção as su me o
car go in te ri na men te até que se ja em- 
pos sa do o se na dor elei to em plei to
su ple men tar. A de ci são foi de 31 de ja- 
nei ro des te ano, em ações apre sen ta-
das ao Su pre mo, di an te da cas sa ção
do man da to da se na do ra Sel ma Ar ru-
da pe la Jus ti ça Elei to ral.

Além des sas, ou tras an ti gas de
igual re per cus são aguar dam jul ga- 
men to pe lo Ple ná rio. Uma das mais
em ble má ti cas re fe re-se à dis tri bui ção
dos royalties do pe tró leo. O STF é ór- 
gão co le gi a do e, co mo tal, su as de ci- 
sões de vem pri vi le gi ar de ci sões con-
jun tas, re du zin do o ris co de in se gu-
ran ça ju rí di ca de ri va da de en ten di- 
men tos que aba lam a cre di bi li da de
do pró prio Po der Ju di ciá rio.

*DRA. MA RIHÁ LO PES
É psi có lo ga clí ni ca, es pe ci a lis ta em te ra pia cog ni ti va com -
por ta men tal e psi co lo gia so ci al.    

Pan de mia,       
insô nia e saú de
men tal

Ao lon go da pan de mia, mui to se fa lou so bre o au men to
dos sin to mas re la ci o na dos à de pres são e à an si e da de, mo- 
di fi can do a vi da de boa par te da po pu la ção. Tem um pon to,
no en tan to, que pre ci sa mos pres tar um pou co mais de
aten ção: o nos so so no.

Des de o iní cio des se pe río do tão de li ca do, vá ri os pro fis- 
si o nais da área da saú de men tal ba te ram na te cla da ma nu- 
ten ção da ro ti na. E não foi à toa. A sua im ple men ta ção nos
aju da a ter uma noi te de so no mais sau dá vel, mas se a si tu- 
a ção es tá di fí cil e vo cê es tá tro can do o dia pe la noi te, ain da
há jei to de se re sol ver.

A fal ta do so no im pac ta na saú de da pes soa, tra zen do
pre juí zos so ci ais e pro fis si o nais. Em inú me ros ca sos, pes- 
so as com insô nia apre sen tam pro ble mas de an si e da de
e/ou de pres são. Pri mei ro pon to in te res san te é ava li ar se o
tem po de so no es tá ade qua do pa ra ca da um. Al gu mas pes- 
so as fi cam bem dor min do pou co e ou tras pes so as pre ci- 
sam dor mir mais. Nem to das as pes so as de man dam do
mes mo nú me ro de ho ras de so no.

Um dos pro ble mas em não con se guir dor mir vem do
que cha ma mos de “ci clo ne ga ti vo da insô nia”. Em mui tos
ca sos, o fa to de não dor mir faz com que a pes soa te nha
pen sa men tos co mo “não vou con se guir dor mir no va men- 
te”, “o dia de ama nhã se rá ruim de vi do ao meu can sa ço”,
“acho que não sou nor mal, afi nal to dos dor mem”, etc. Es- 
ses ti pos de pen sa men tos aca bam au men tan do a an si e da- 
de, pi o ran do, por con sequên cia, a insô nia.

Sai ba, con tu do, que há so lu ção. 

Po de mos fa zer al gu mas mo di fi ca ções ao lon go do nos so
dia pa ra mi ni mi zar a si tu a ção e me lho rar a nos sa noi te de
so no, co mo evi tar con su mir be bi da al coó li ca e pro du tos
que te nham ca feí na ou al gum ou tro es ti mu lan te a par tir de
6 ho ras an tes de se dei tar; re a li zar a úl ti ma re fei ção de 1 a 2
ho ras an tes de se dei tar; ga ran tir que o am bi en te do seu
quar to se ja si len ci o so, com uma tem pe ra tu ra ame na, que
se ja ven ti la do, que te nha o mí ni mo con for to pos sí vel; fa zer
exer cí cio na par te da ma nhã, pois exer cí ci os in ten sos à
noi te po dem atra pa lhar na ho ra de dor mir; man ter uma ro- 
ti na do so no (le van te e vá se dei tar apro xi ma da men te sem- 
pre no mes mo ho rá rio; evi te co chi los ao lon go do dia e não
uti li ze a ca ma pa ra ser lu gar de es tu do ou pla ne ja men tos,
ape nas pa ra des can sar).

Pre ci sa mos as so ci ar o quar to ao lo cal on de se dor me, o
que, na qua ren te na, fi cou con fu so de vi do ao tra ba lho em
ho me of fi ce. Mui ta gen te pas sou a uti li zar o quar to pa ra ser
tam bém o es cri tó rio.

 Se es se é o seu ca so, além de ten tar man ter as di cas aci- 
ma, é im por tan te tam bém que se fa ça um re la xa men to
mus cu lar ou uma me di ta ção fo can do na res pi ra ção. Is so
aju da a di mi nuir o es tres se e a acal mar. Mas se vo cê é da- 
que las pes so as que, na ho ra de dor mir, se per de em mil e
um pen sa men tos ao mes mo tem po, a téc ni ca de pa ra da de
pen sa men tos po de ser mui to útil. 

Em pri mei ro lu gar, iden ti fi que es ses pen sa men tos que
te im pe dem de dor mir; em se gui da, dê uma or dem de pau- 
sa, co mo di zer em voz al ta “pa re”, e ten te subs ti tuir os pen- 
sa men tos por ou tros mais adap ta ti vos.

Lem bran do que es sas são al gu mas das di ver sas for mas
que po de mos uti li zar pa ra me lho rar a nos sa noi te de so no.
Se vo cê sen tir que na da es tá aju dan do, não dei xe de bus car
aju da mé di ca.

São Luís, segunda-feira, 16 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Po lí ti cas pú bli cas

Mu ta ção aju da a dis se mi na ção

Alér gi cos não são mais vul ne rá veis

As ma

Dados

Negros têm o dobro
de risco de contágio

U
m es tu do fei to por ci en tis tas bri tâ ni cos mos- 
tra que pes so as ne gras têm du as ve zes mais
ris co de con trair o Sars-CoV-2, em com pa ra- 
ção com as bran cas. Os da dos fo ram apre sen- 

ta dos na úl ti ma edi ção da re vis ta ci en tí fi ca on-li ne ECli- 
ni cal Me di ci ne e ob ti dos após uma me ta ná li se de mais
de mil ar ti gos ci en tí fi cos con du zi dos du ran te a pan de- 
mia. No tra ba lho, os pes qui sa do res tam bém mos tram
que pes so as de ori gem asiá ti ca e la ti na têm 1,5 vez mais
ris co de se rem in fec ta das, com pa ra das à po pu la ção
bran ca.

A equi pe ana li sou 50 pes qui sas, que re sul ta ram em
1.800 ar ti gos e nos da dos de mais de 18 mi lhões de pes- 
so as do Rei no Uni do e dos Es ta dos Uni dos. To dos os tra- 
ba lhos fo ram pu bli ca dos en tre 1º de de zem bro de 2019 e
31 de agos to de 2020, em pe rió di cos re vi sa dos por pa res
ou co mo pré-im pres são (à es pe ra de re vi são por es pe ci- 
a lis tas). “To dos os pa ci en tes in cluí dos nos es tu dos usa- 
dos fo ram di ag nos ti ca dos com exa mes de PCR e pas sa- 
ram por aná li ses ra di o ló gi cas e la bo ra to ri ais”, de ta- 
lham, no no vo ar ti go.

As aná li ses ma te má ti cas mos tra ram mai or vul ne ra bi- 
li da de nos gru pos ét ni cos e que os asiá ti cos cor rem mai- 
or ris co de se rem ad mi ti dos em uma uni da de de te ra pia
in ten si va (UTI) e de mor re rem. “No en tan to, to dos os es- 
tu dos com da dos de ad mis são na UTI in cluí dos na nos- 
sa me ta ná li se ain da não fo ram re vi sa dos por pa res, as- 
sim co mo os da dos re la ti vos aos la ti nos. Além dis so, o
ris co de óbi to que cal cu la mos não foi tão ex pres si vo es- 
ta tis ti ca men te”, re la tam.

Pa ra os pes qui sa do res, os ris cos mais al tos de so frer
com a co vid-19 em ne gros e asiá ti cos po dem ter di ver sas
jus ti fi ca ti vas. “Exis tem mui tas ex pli ca ções so bre o mo ti- 
vo pe lo qual po de ha ver um ní vel ele va do de in fec ção
por co vid-19 em gru pos ét ni cos mi no ri tá ri os, in cluin do
a mai or pro ba bi li da de de vi ve rem em fa mí li as mai o res,
com pos tas por vá ri as ge ra ções, e de ter um sta tus so ci o- 
e conô mi co mais bai xo, o que po de au men tar a pos si bi- 
li da de de fa zer par te de fa mí li as su per lo ta das. Ou tra jus- 
ti fi ca ti va é ter um em pre go com fun ções de li nha de
fren te, em que tra ba lhar em ca sa não é uma op ção”, de- 
cla ra, em co mu ni ca do, Ma nish Pa re ek, pro fes sor e pes- 
qui sa dor de do en ças in fec ci o sas na Uni ver si da de de
Lei ces ter e um dos au to res do tra ba lho.

A equi pe de fen de que os da dos se jam le va dos em
con si de ra ção em cam pa nhas de com ba te ao no vo co ro- 
na ví rus. “A evi dên cia cla ra do ris co au men ta do de in fec- 
ção en tre gru pos ét ni cos mi no ri tá ri os é de im por tân cia
ur gen te pa ra a saú de pú bli ca. Nós de ve mos tra ba lhar
pa ra mi ni mi zar a ex po si ção ao ví rus nes ses gru pos de
ris co, fa ci li tan do o aces so a re cur sos de saú de, além de
nos apro fun dar nas dis pa ri da des so ci ais e es tru tu rais
que con tri bu em pa ra as de si gual da des em saú de”, de- 
fen de Shirley Sze, pro fes so ra da Uni ver si da de de Lei ces- 
ter e prin ci pal au to ra do ar ti go.

Os pes qui sa do res des ta cam que o tra ba lho pre ci sa ter
des do bra men tos, dan do fo co es pe ci al aos ca sos gra ves
de co vid-19. “Ago ra que já sa be mos que es sas et ni as são
as mais in fec ta das, os tra ba lhos fu tu ros de vem ten tar
ajus tar o ris co de in fec ção le van do em con si de ra ção
tam bém a ad mis são em UTI e a mor te de pa ci en tes com
co vid-19. As sim, po de re mos ava li ar es se te ma com uma
pre ci são ain da mai or”, jus ti fi ca Da ni el Pan, pes qui sa dor
de Lei ces ter e tam bém au tor do es tu do.

Werciley Jú ni or, in fec to lo gis ta e che fe da Co mis são de
Con tro le de In fec ção Hos pi ta lar do Hos pi tal San ta Lú- 
cia, em Bra sí lia, des ta ca que ou tros pes qui sa do res têm
no ta do que há gru pos ét ni cos mais atin gi dos pe la pan- 
de mia e des ta ca que es sa di fe ren ça tam bém po de es tar
re la ci o na da à ge né ti ca. “Exis tem te o ri as de que pes so as
de de ter mi na da et nia po dem ter uma quan ti da de mai or
da pro teí na ECA2, usa da pe lo ví rus Sars-CoV-2 pa ra en- 
trar no or ga nis mo hu ma no. Es sa ca rac te rís ti ca de ve es- 
tar re la ci o na da a di fe ren ças de DNA em pes so as ne gras
e asiá ti cas, mas é tu do uma su po si ção ain da”, ex pli ca.

O es pe ci a lis ta des ta ca que os fa to res so ci ais tam bém
pre ci sam ser con si de ra dos. “Sa be mos que a po pu la ção
ne gra so fre mais, vi ve em áre as ca ren tes, em que os re- 
cur sos pa ra se pro te ger são pou cos. Nes se ca so, cha ma- 
mos es ses ele men tos de fa to res am bi en tais, que tam- 
bém têm pa pel im por tan te na ques tão da mai or in fec- 
ção”, diz. Pa ra o mé di co, ape nas aná li ses mais de ta lha- 
das aju da rão a en ten der me lhor as di fe ren ças apon ta- 
das no es tu do bri tâ ni co. “As me ta ná li ses nos aju dam a
de ter mi nar os fo cos que pre ci sa mos dar mais aten ção,
quais os gru pos es tão em mai or ris co, mas só con se gui- 
re mos de ter mi nar as cau sas exa tas com um es tu do mais
apu ra do, que en vol va uma aná li se am pla de to dos os fa- 
to res.”

O Sars-CoV-2 so freu al te ra ção em sua es tru tu ra ge né- 
ti ca. A mu dan ça, cha ma da D614G, foi ob ser va da quan- 
do o ví rus co me çou a se dis si par com mais for ça. Ago ra,
ci en tis tas mos tram que os fenô me nos es tão re la ci o na- 
dos. Em ex pe ri men to com ra tos e com cé lu las hu ma nas,
eles ob ser va ram que a ce pa com D614G apre sen tou
mai or trans mis si bi li da de, mas não te ve in ten si fi ca da a
ca pa ci da de de com pro me ter o cor po hu ma no.

Nos tes tes, ob ser vou-se que o co ro na ví rus com
D614G in fec tou com mais ra pi dez cé lu las epi te li ais das
vi as aé re as su pe ri o res hu ma nas. Tam bém in fec tou mais
ra pi da men te os te ci dos res pi ra tó ri os de ra tos. Os ci en- 
tis tas tam bém ex pu se ram o ví rus com a mu ta ção a an ti- 
cor pos e ob ser va ram que o po der de com ba te das mo lé- 
cu las foi igual ao que ocor re com o Sars-CoV-2 que não
tem a al te ra ção. “Is so su ge re um im pac to mar gi nal nos
re sul ta dos da do en ça, ou se ja, a D614G não au men ta
sig ni fi ca ti va men te a pa to gê ne se do ví rus no or ga nis mo,
ape nas a sua ca pa ci da de de trans mi tir a en fer mi da de”,
de ta lham os au to res do es tu do, li de ra do por Yixuan J.
Hou, da Uni ver si da de Chap pel Hill, da Ca ro li na do Nor- 

te.
A equi pe en fa ti za que os re sul ta dos não in ter fe rem no

de sen vol vi men to de imu ni zan tes pa ra a co vid-19. “Es- 
ses da dos su ge rem que as es tra té gi as usa das até ago ra
pa ra o de sen vol vi men to de va ci nas te rão efei to sa tis fa- 
tó rio con tra a ce pa com a mu ta ção D614G”, afir mam os
au to res no ar ti go, pu bli ca do na re vis ta Sci en ce.

No iní cio da pan de mia, pes so as com pro ble mas res- 
pi ra tó ri os fo ram apon ta das co mo um dos prin ci pais
gru pos de ris co de vi do aos gra ves da nos pro vo ca dos pe- 
lo no vo co ro na ví rus nos pul mões. Pes qui sa do res ame ri- 
ca nos ana li sa ram pron tuá ri os mé di cos de pa ci en tes
com aler gia e as ma in fec ta dos pe lo Sars-CoV-2 e cons ta- 
ta ram que eles não apre sen tam as for mas mais gra ves
da do en ça. As des co ber tas fo ram di vul ga das on tem, no
Con gres so Anu al do Co lé gio Ame ri ca no de As ma e Imu- 
no lo gia (ACA AI, em in glês).

A equi pe ava li ou da dos de in fec ta dos pe lo co ro na ví- 
rus aten di dos em dois hos pi tais ame ri ca nos. “Em um
uni ver so de 3.485 pa ci en tes, exa mi na mos to dos os
pron tuá ri os e en con tra mos 275 in ter na dos com co vid-
19 que apre sen ta vam his tó ri co de qual quer do en ça alér- 
gi ca”, de ta lha, em co mu ni ca do, o aler gis ta Dylan Tim- 
ber la ke, mem bro da ACA AI e prin ci pal au tor do es tu do.

Os fa to res con si de ra dos pa ra de ter mi nar a gra vi da de
da do en ça in cluí ram ad mis são na UTI, tem po de in ter- 
na ção, ne ces si da de de oxi gê nio su ple men tar e ta xa de
in tu ba ção. Em re la ção à UTI, por exem plo, 43% da que- 
les com do en ça alér gi ca fo ram ad mi ti dos, ver sus 45%
dos que não ti nham. Dos alér gi cos, 79% pre ci sa ram de
oxi gê nio su ple men tar, con tra 74% do ou tro gru po.
“Quan do se tra ta de co vid -19, ao ob ser var os re sul ta dos
pa ra pa ci en tes com ba se em do en ças alér gi cas, co mo ri- 
ni te alér gi ca, as ma, ec ze ma e aler gia ali men tar, não en- 
con tra mos dis tin ções sig ni fi ca ti vas no nú me ro de in ter- 
ven ções ne ces sá ri as pa ra aque les com aler gia em re la- 
ção aos sem”, afir ma o aler gis ta Mit chell Grayson, mem- 
bro da ACA AI e co au tor do es tu do.

Pe dro Fran cis co Gi a vi na Bi an chi Ju ni or, mem bro do
De par ta men to Ci en tí fi co de As ma da As so ci a ção Bra si- 
lei ra de Aler gia e Imu no lo gia (AS BAI), des ta ca que os da- 
dos mos tram o que mui tos mé di cos têm ob ser va do nos
hos pi tais. “Era de se es pe rar que pes so as com pro ble- 
mas res pi ra tó ri os ti ves sem mais da nos ge ra dos pe la co- 
vid-19, não pa re cia uma boa com bi na ção. Fe liz men te,
até ago ra, te mos pou cos ca sos de pes so as as má ti cas in- 
ter na das”, re la ta.

Pa ra o mé di co, es sa re la ção po de ter ex pli ca ção nu ma
ca rac te rís ti ca im por tan te da as ma. “Há dois ti pos de as- 
ma, a alér gi ca e a não alér gi ca. Na pri mei ra, te mos a di- 
mi nui ção das pro teí nas ACE2, que são as usa das pe lo ví- 
rus da co vid-19 pa ra en trar no cor po. Es sa po de ser a ex- 
pli ca ção pa ra não ter mos ca sos gra ves de co ro na ví rus
nes se gru po”, ex pli ca.

São Luís, segunda-feira, 16 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

Eleições Municipais 2020: o que acontece com 
quem não votou e como justificar a ausência?

 

Em caso de ausência na votação, o eleitor tem 60 dias para apresentar a justificativa ao juiz 
eleitoral. Neste ano, é possível justificar o voto por um aplicativo da Justiça Eleitoral

O 
voto é facultativo apenas para 
quem tem entre 16 e 18 anos, 
pessoas com mais de 70 anos 
e analfabetos.  Todos os brasi-

leiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, e 
legalmente capaz serão obrigados a votar  
quem descumprir a regra pode perder di-
versos direitos civis , caso não regularize 
a situação na Justiça Eleitoral.

O eleitor que não justificar deve pagar 
uma multa no valor de R$ 3,51 por cada 
turno (se deixar de votar no 1º e 2º tur-
no terá que justificar a ausência em am-
bos).  A partir deste ano, porém, se você 
não votou pode justificar por um aplica-
tivo no celular.  

A Justiça Eleitoral afirmou que o elei-
tor que tive febre no dia da votação ou ti-
ver contraído covid-19 no período de 14 
dias antes da votação  e deixou de votar 
por esse motivo terá de apresentar um 
documento, como atestado ou declara-
ção médica.

  A justificativa deve ser feita, segundo 
o TSE, preferencialmente pelo aplicati-
vo e-Título — disponível nas plataformas 
“Google Play” e App Store”. Quem não pu-
der usar o aplicativo, que possui uma fer-
ramenta de georreferenciamento, terá de 
preencher o formulário de Requerimento 
de Justificativa Eleitoral (RJE) pelo site do 
TSE ou procurar o cartório eleitoral mais 
próximo.

O aplicativo permite ainda a emissão 
uma via digital do título de eleitor, além 
de permitir a emissão da certidão de qui-
tação eleitoral e crimes eleitorais. Também 
é possível emitir a guia para o pagamento 
de multas por ausências não justificadas 
em eleições ou trabalhos eleitorais.

Punição para quem 

não justifica

 Quem não votar e não justificar a au-

sência não poderá, de acordo com o 1º 
do art. 7º do Código Eleitoral - Lei nº 
4.737, de 1965:  terá as seguinte proi-
bições:

n Tirar passaporte ou carteira de iden-
tidade;

n Receber vencimentos, remuneração, 
salário ou proventos de função ou empre-
go público, autárquico ou paraestatal, bem 
como fundações governamentais, empre-
sas, institutos e sociedades de qualquer na-
tureza, mantidas ou subvencionadas pelo 
governo ou que exerçam serviço público 
delegado, correspondentes ao segundo mês 
subsequente ao da eleição;

n Participar de concorrência pública ou 
administrativa da União, dos Estados, dos 
territórios, do Distrito Federal, dos muni-
cípios ou das respectivas autarquias;

n Obter empréstimos nas autarquias, nas 
sociedades de economia mista, nas cai-

xas econômicas federais e estaduais, nos 
institutos e caixas de previdência social, 
bem como em qualquer estabelecimento 
de crédito mantido pelo governo, ou de 
cuja administração este participe, e com 
essas entidades celebrar contratos;

n Inscrever-se em concurso ou prova 
para cargo ou função pública, e neles ser 
investido ou empossado;

n Renovar matrícula em estabelecimen-
to de ensino oficial ou fiscalizado pelo go-
verno;

n Praticar qualquer ato para o qual se 
exija quitação do serviço militar ou im-
posto de renda;

n Obter certidão de quitação eleitoral, con-
forme disciplina a Res.-TSE nº 21.823/2004;

n Obter qualquer documento perante 
repartições diplomáticas a que estiver su-
bordinado.

 

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia 30 
de novembro de 2020, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício 
Clodomir Milet, s/n, Calhau - São Luís/MA, CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de Preços para a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de grande 
porte, de interesse da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 
- AGERP; Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão - CBMMA; Escola de Governo do Estado do 
Maranhão - EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão FAPEMA; Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - MOB; 
Procuradoria Geral do Estado do Maranhão - PGE; Polícia Militar de Estado do Maranhão - PMMA; 
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão - PROCON; Secretaria De 
Estado Da Agricultura Familiar - SAF; Secretaria de Agricultura,t Pecuária e Pesca - SAGRIMA; 
Secretaria de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos - SECAP; Secretaria de Estado 
dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP; Secretaria de Estado da Educação – 
SEDUC; Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA; Secretaria de 
Turismo do Maranhão - SETUR; Universidade Estadual do Maranhão - UEMA; Universidade 
Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, em conformidade com especificações e 

quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, da Lei 

Complementar nº 123/2006 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações, 

aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à 

espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br 

e no site da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 10 de novembro de 2020

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124224/2020 – SARP

A Secretaria de Estado da Educação, Código UASG: 925984, através da sua Comissão Setorial 

Permanente de Licitação - CSL, realizará às 14h (catorze horas), horário de Brasília, do dia 09 de 

dezembro de 2020, licitação em Regime Diferenciado de Contratação - RDC, na forma 

ELETRÔNICA, modo de disputa FECHADO, critério de julgamento MENOR PREÇO, regime de 

execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a “contratação de empresa 

especializada em engenharia para execução de serviços de construção de escola digna regular de 02 

(duas) salas, Assentamento Horizonte Azul, Município de Itinga do Maranhão/MA, envolvendo os 

serviços a seguir discriminados resumidamente: administração da obra; serviços preliminares; movimento 

de terra, infraestrutura, superestrutura, paredes, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, louças, 

metais e acessórios, instalações elétricas, combate a incêndio, cobertura, pavimentação, esquadrias, 

revestimento, pintura, serviços gerais e serviços finais, conforme Projeto Básico anexo ao edital”, que 

acontecerá em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, 

através do site https://www.gov.br/compras/pt-br/ ou http://www.comprasgovenamentais.gov.br. 

Tendo a legislação a seguir como fundamentação: Lei Federal nº 12.462/2011, Decreto Federal nº 

7.581/2011, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010 e suas alterações, da Instrução Normativa nº 

03/2018, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Federal nº 

11.101/2005, Lei Federal nº 8.429/1992, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e o 

Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à 

espéci, e exigência estabelecidas no Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos estão à disposição 

dos interessados, por intermédio de Sistema Eletrônico, quais sejam: www.comprasnet.gov.br ou 

www.educacao.ma.gov.br Serviços/Licitações/Edital, onde poderão ser obtidos e consultados, 

gratuitamente. Para informações adicionais, o endereço eletrônico é o e-mail: csl@edu.ma.gov.br.

São Luís - MA, 11 de novembro de 2020

Laureen Silva Fernandes Dias

Presidente da CSL/SEDUC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
RDC ELETRÔNICO Nº 010/2020 - CSL/SEDUC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0130503/2020-SEDUC/MA

A Secretaria de Estado da Educação, Código UASG: 925984, através da sua Comissão Setorial 

Permanente de Licitação - CSL, realizará às 15h (quinze horas), horário de Brasília, do dia 09 de 

dezembro de 2020, licitação em Regime Diferenciado de Contratação - RDC, na forma 

ELETRÔNICA, modo de disputa FECHADO, critério de julgamento MENOR PREÇO, regime de 

execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a “contratação de empresa 

especializada em engenharia para execução de serviços de construção de escola digna regular de 02 

(duas) salas, Assentamento Bom Sossego, Município de Itinga do Maranhão/MA, envolvendo os 

serviços a seguir discriminados resumidamente: administração da obra; serviços preliminares; movimento 

de terra, infraestrutura, superestrutura, paredes, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, louças, 

metais e acessórios, instalações elétricas, combate a incêndio, cobertura, pavimentação, esquadrias, 

revestimento, pintura, serviços gerais e serviços finais, conforme Projeto Básico anexo ao edital”, que 

acontecerá em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, 

através do site https://www.gov.br/compras/pt-br/ ou http://www.comprasgovenamentais.gov.br. 

Tendo a legislação a seguir como fundamentação: Lei Federal nº 12.462/2011, Decreto Federal nº 

7.581/2011, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010 e suas alterações, da Instrução Normativa nº 

03/2018, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Federal nº 

11.101/2005, Lei Federal nº 8.429/1992, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e o 

Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à 

espécie e exigência estabelecidas no Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos estão à disposição 

dos interessados, por intermédio de Sistema Eletrônico, quais sejam: www.comprasnet.gov.br ou 

www.educacao.ma.gov.br Serviços/Licitações/Edital, onde poderão ser obtidos e consultados, 

gratuitamente. Para informações adicionais, o endereço eletrônico é o e-mail: csl@edu.ma.gov.br.

São Luís - MA, 11 de novembro de 2020

Laureen Silva Fernandes Dias

Presidente da CSL/SEDUC/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
RDC ELETRÔNICO Nº 011/2020 - CSL/SEDUC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0130519/2020-SEDUC/MA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 02/2020 – SSP/MA, do tipo Menor Preço por item, cujo objeto é a aquisição de material 

de suprimento de informática, tipo cartuchos, fita para impressora matricial, kits fotocondutores e toners 

para as unidades da Delegacia Geral de Polícia Civil, em sessão pública eletrônica a partir das 9h 
(horário de Brasília- DF), do dia 30/11/2020, através do site, nos termos da Lei nº 10.520/2002, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Estadual nº 24.629/2008, 

Decreto Estadual nº 28.906/2013 alterado pelo Decreto Estadual 29.920/2014, Lei Estadual nº 

10.403/2015, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada 

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

edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do Estado do Maranhão 

- SIGA www.compras.ma.gov.br e na página oficial desta Secretaria no site www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 10 de novembro de 2020

José Maria Pinheiro
Pregoeiro da SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0132045/2020-SSP/MA

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares, para auxiliar no diagnóstico precoce pela triagem 

neonatal a serem destinados às unidades hospitalares: Complexo Hospitalar Materno Infantil, Hospital 

Regional Alarico Nunes Pacheco, Hospital Regional Alexandre Mamede Trovão, Hospital Regional de Alto 

Alegre do Maranhão, Hospital Regional de Timbiras, Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz e 

Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão – MAC/MA, em conformidade e com utilização de 

Recursos da Proposta n° 06023.953000/1190-07, do Ministério da Saúde e Termo de Referência. A 

Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado da Saúde, comunica que a sessão marcada para o dia 

16/11/2020, às 14h (horário de Brasília), não será realizada, estando SUSPENSA até ulterior deliberação; 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br; Informações: Comissão Setorial Permanente de 

Licitação – CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, São Luís/MA; 

E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 12 de novembro de 2020

CHRISANE OLIVEIRA BARROS
Pregoeira SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020
PROCESSO Nº 127207/2020/SES

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 03/2020 – SSP/MA, do tipo Menor Preço por item, cujo objeto é a aquisição de kits de 
exames laboratoriais para os órgãos da Perícia Oficial de Natureza Criminal, englobando o 
Instituto Laboratorial de Análises Forenses – ILAF e os Laboratórios de Análises Forenses dos 
Institutos de Criminalística de Imperatriz/MA e Timon/MA, em sessão pública eletrônica a partir das 9h 

(horário de Brasília-DF) do dia 02/12/2020, através do site www.compras.ma.gov.br, nos termos da Lei 

nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 

Estadual nº 24.629/2008, Decreto Estadual nº 28.906/2013 alterado pelo Decreto Estadual 29.920/2014, 

Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 

123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 

nº 8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras do 

Estado do Maranhão - SIGA www.compras.ma.gov.br e na página oficial desta Secretaria no site 

www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 12 de novembro de 2020

José Maria Pinheiro
Pregoeiro da SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0126124/2020-SSP/MA
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Guedes volta a prometer venda de estatais e diz que o Brasil pode reviver uma situação
de inflação descontrolada, como nos anos 1980, se não refinanciar a dívida pública

MA RI NA BAR BO SA

NO BOLSO

Guedes fala em risco
de hiperinflação
ROSANA HESSEL

O
mi nis tro da Eco no mia, Pau- 
lo Gue des, afir mou que o 
Bra sil po de “ir pa ra uma hi- 
pe rin fla ção mui to rá pi do se 

não ro lar a dí vi da pú bli ca sa tis fa to ri a- 
men te”.  A afir ma ção, fei ta em even to 
or ga ni za do pe la Cor re ge do ria-Ge ral 
da União (CGU), pro vo cou sur pre sa e 
es tra nha men to no mer ca do, en tre 
ou tros mo ti vos, por ocor rer lo go após 
o Se na do ter apro va do pro je to que 
con fe re au to no mia ao Ban co Cen tral. 
A pro pos ta, que ain da pre ci sa ser ra ti- 
fi ca da pe los de pu ta dos, ha via si do 
elo gi a da por Gue des.

Na li te ra tu ra econô mi ca, hi pe rin- 
fla ção ocor re quan do o prin ci pal con- 
jun to de pre ços de um país au men ta 
mais de 50% em um mês, al go que 
ocor reu no fim da dé ca da de 1980, co- 
nhe ci da co mo a “dé ca da per di da”. 
Mas, des de o Pla no Re al, em 1994, que 
con se guiu de be lar a in fla ção, o cres ci- 
men to dos pre ços fi cou bem mais 
con tro la do no país. Mais re cen te men- 
te, po rém, al guns si nais de aler ta se 
acen de ram. Em ou tu bro, pu xa do pe la 
dis pa ra da do pre ço dos ali men tos, o 
Ín di ce de Pre ços ao Con su mi dor Am- 
plo (IP CA) avan çou 0,86% so bre se- 
tem bro, re gis tran do a mai or al ta des- 
de 2002, con for me os da dos do Ins ti- 
tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís- 
ti ca (IB GE). No ano, o avan ço do in di- 
ca dor da in fla ção ofi ci al avan çou 
2,22%, e, no acu mu lan do em 12 me- 
ses, 3,92%. A me di a na das pro je ções

PAULO GUEDES  QUER VENDER  ESTATAIS COMO  CORREIOS E ELETROBRAS ATÉ 2021

do mer ca do pa ra a al ta do IP CA em 
2020 es tá em 3,20%, abai xo da me ta 
de 4% pa ra a in fla ção des te ano per se- 
gui da pe lo BC.

Pri va ti za ções
Sem pre que po de, o mi nis tro da Eco- 
no mia ten ta mi ni mi zar o fa to de que a 
mai o ria das pro mes sas que fez, des de 
que as su miu o car go, não fo ram cum- 
pri das. On tem, mais uma vez, es ban- 
jou oti mis mo, e pro me teu ven der 
qua tro em pre sas es ta tais, en tre elas 
Cor rei os e Ele tro bras, até o fim de 
2021. No en tan to, ele ad mi tiu frus tra- 
ção por não ter con se gui do pri va ti zar 
ne nhu ma es ta tal nes ses qua se dois 
anos no go ver no pa ra re du zir o ele va- 
do ní vel de en di vi da men to pú bli co.  
“É bas tan te frus tran te”, dis se ele, ao 
jus ti fi car a saí da do go ver no do ex-se- 
cre tá rio es pe ci al de De ses ta ti za ção 
Sa lim Mat tar. O au xi li ar foi subs ti tuí- 
do por Di o go Mac Cord, que, por ser 
mais no vo, se gun do Gue des, de ve 

“aguen tar o tran co” e ten tar fa zer, pe lo 
me nos, “um gol nes te ano pa ra ga- 
nhar”, ou se ja, ven der uma es ta tal.

Ao ser ques ti o na do, em ou tro even-
to, so bre qual em pre sa con se gui ria 
pri va ti zar Gue des dis se que o go ver no 
de ve con se guir ven der os Cor rei os 
ain da es te ano, mas não foi mui to as- 
ser ti vo. Ele ci tou qua tro em pre sas: 
Cor rei os, Ele tro bras, Por to de San tos e 
PPAS (Pré-Sal Pe tró leo) — que ad mi- 
nis tra o sis te ma de par ti lha da pro du-
ção de pe tró leo na área do pré-sal.

Ele pro me teu en tre gar os pro je tos 
de pri va ti za ção ain da es te ano, pa ra 
que as es ta tais se jam ven di das até fim 
de 2021. “Até de zem bro, es ses qua tro 
de vem es tar fei tos. Es se é o pon to de 
par ti da. Es ta mos pro pon do is so pa ra 
o Con gres so nos pró xi mos 30 a 60 di- 
as”, dis se Gue des, du ran te pai nel de 
um fó rum vir tu al re a li za do pe la Blo- 
om berg so bre mer ca dos emer gen tes.

GOVERNO

Guedes: recriar auxílio é hipótese remota

Após cau sar ruí dos no go ver no e no
mer ca do fi nan cei ro, ao di zer que o
au xí lio emer gen ci al se ria “com cer te- 
za” re cri a do ca so uma se gun da on da
da pan de mia da co vid-19 atin gis se o
Bra sil, o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, re cu ou. A de cla ra ção in co- 
mo dou por que vai de en con tro ao en- 
ten di men to de que é pre ci so con ter o
avan ço da dí vi da pú bli ca, e des to ou
do dis cur so do pre si den te Jair Bol so- 
na ro de que o co ro na ví rus es tá ce den- 
do e a eco no mia es tá se re cu pe ran do
no Bra sil. Por is so, Gue des fez ques tão
de se ex pli car, on tem, que o go ver no
não tra ba lha com a pos si bi li da de de
pror ro gar o au xí lio.

O “pla no A”, se gun do o mi nis tro, é
en cer rar o au xí lio emer gen ci al em 31
de de zem bro e vol tar pa ra o Bol sa Fa- 
mí lia em 2021. “Ho je, o pla no A é: che- 
ga mos ao fim do ano, fa ze mos o fa- 
ding out (de sa pa re ci men to, na tra du- 
ção do in glês) do au xí lio emer gen ci al.
Ele en trou em R$ 600, pas sou pa ra R$
300, e ago ra ater ris sa, no va men te, no
Bol sa Fa mí lia. Fi ze mos o nos so pro- 
gra ma de au xí lio emer gen ci al e es se
pro gra ma ter mi na em 31 de zem bro,
pon to. E vol ta mos pa ra o Bol sa Fa mí- 
lia”, des ta cou Gue des, on tem, du ran- 
te o En con tro Na ci o nal do Co mér cio
Ex te ri or (Ena ex). E re for çou: “es te é o
nos so pla no A, tu do o mais são hi pó- 
te ses de pro ba bi li da de me nor”.

O mi nis tro ar gu men tou que o au xí- 
lio emer gen ci al é uma “aju da tran si tó- 
ria”, cri a da pa ra o en fren ta men to da
pan de mia da co vid-19. E in di cou que,
ape sar de os ca sos e as mor tes es ta- 
rem vol tan do a ga nhar for ça em al- 
guns lo cais do país, o go ver no bra si- 
lei ro não acre di ta no ris co de uma se- 
gun da on da de con ta mi na ções, ao
con trá rio do ele ha via di to na quin ta-
fei ra. “Do la do da pan de mia, o Bra sil
es tá con se guin do com ba ter a do en ça
e a va ci na es tá che gan do. É um fa to

que es tá acon te cen do do la do da saú- 
de. E, do ou tro la do, da eco no mia, é
um fa to que o Bra sil es tá sain do da re- 
ces são”, de cla rou.

O mi nis tro afir mou que a hi pó te se
de tra ba lho do go ver no pre vê o Con- 
gres so Na ci o nal apoi an do e ace le ran- 
do as re for mas econô mi cas. Ele as se- 
gu rou que, ape sar de o Exe cu ti vo ter
de le ga do aos par la men ta res a dis cus- 
são so bre o Ren da Bra sil, qual quer no- 
vo pro gra ma so ci al vai pre ci sar ca ber
den tro do te to de gas tos. E foi ca te gó- 
ri co ao di zer que, se con ti nu ar en con- 
tran do di fi cul da des pa ra fi nan ci ar o
Ren da Bra sil den tro das su as li mi ta- 
ções fis cais, o Bra sil vai, sim ples men- 
te, vol tar ao Bol sa Fa mí lia em 2021. 

“Se con se guir mos cri ar

um pro du to me lhor,

den tro da

res pon sa bi li da de fis cal,

cor re ta men te

fi nan ci a do, cri a re mos.

Se não, o pre si den te já

deu a úl ti ma pa la vra,

en quan to es sa

dis cus são não es ti ver

es ta be le ci da e ela não

es tá, va mos vol tar pa ra

o Bol sa Fa mí lia e

aca bou”, dis se.

Gue des ga ran tiu que não ha ve rá
po pu lis mo nes sa dis cus são, por que o
Bra sil pre ci sa con ter o avan ço da dí vi- 
da pú bli ca pa ra vol tar a atrair in ves ti- 
men tos pri va dos que po dem im pul si- 
o nar o cres ci men to econô mi co e bai- 
xar a co ta ção do dó lar no Bra sil. “Não
va mos fa zer aven tu ra, gas tar o que
não pu der mos. Ou tem sus ten ta ção
fis cal ou não in te res sa”, as se gu rou. A
de cla ra ção aju dou a tran qui li zar o
mer ca do fi nan cei ro on tem. “O dis cur- 
so mais bran do de Gue des, ten tan do
co lo car pa nos quen tes so bre o que ele
ha via fa la do an tes, foi bem ab sor vi do
pe lo mer ca do, por que a ques tão fis cal
ain da pre o cu pa mui to”, afir mou a
eco no mis ta-che fe da Re ag In ves ti-
men tos, Si mo ne Pa si a not to. Se gun do
ela, o mer ca do sa be que, ten do uma
se gun da on da, se rá pre ci so fa zer no- 
vos gas tos, mas te me o ta ma nho des- 
sa des pe sa, já que a dí vi da pú bli ca es- 
tá per to de 100% do PIB. Já o es pe ci a- 
lis ta do Ins ti tu to de Es tu dos So ci o e- 
conô mi cos (Inesc), Jo sé Antô nio Mo- 
ro ni, viu com a pre o cu pa ção o vai vém
do dis cur so do mi nis tro. “A po pu la ção
fi ca sem sa ber o que vai acon te cer e
es tá ca da vez mais pre o cu pa da, por-
que o au xí lio es tá che gan do ao fim e o
de sem pre go se gue ele va dís si mo”,
lem brou. Com a di fi cul da de de en- 
con trar uma for ma de fi nan ci ar o
Ren da Bra sil, o go ver no tem ten ta do
pre pa rar al guns pro je tos so ci ais e de
in cen ti vo ao tra ba lho pa ra po der re- 
me di ar es se pro ble ma no iní cio do
pró xi mo ano. On tem mes mo, Gue des
reu niu-se com Bol so na ro pa ra tra tar
da re to ma da econô mi ca e, so bre tu do,
do em pre go. A ideia é re du zir os cus- 
tos de con tra ta ção de quem es tá re ce- 
ben do o au xí lio emer gen ci al pa ra fa- 
ci li tar a in ser ção des se pes so al no
mer ca do de tra ba lho. Es sa ideia, no
en tan to, es bar ra na ques tão da re cri a- 
ção da CPMF, que, pa ra o mi nis tro, é a
for ma de ban car a de so ne ra ção da fo-
lha de pa ga men to das em pre sas.

BLECAUTE

Apagão no Amapá sob
investigação federal

PELO MENOS 16 MUNICÍPIOS SOFREM COM O APAGÃO

O pre si den te do Se na do, Da vi Al co lum bre (DEM-AP),
afir mou, on tem, que vai so li ci tar à Po lí cia Fe de ral e ao
Mi nis té rio Pú bli co a aber tu ra de in ves ti ga ção so bre o
apa gão que atin ge o Ama pá há 11 di as. De acor do com o
par la men tar, apu ra ção ini ci al da Po lí cia Ci vil apon ta
que não foi um raio que atin giu a su bes ta ção de ener gia
e quei mou os trans for ma do res, co mo se sus pei ta va ini- 
ci al men te. Pe lo me nos 16 mu ni cí pi os so frem com o
apa gão.

An tes da ini ci a ti va de Al co lum bre, o Tri bu nal de Con- 
tas da União (TCU) dis se que vai apu rar se hou ve al gum
ti po de omis são do po der pú bli co no in ci den te. A mi nis- 
tra Ana Ar ra es de ter mi nou à área téc ni ca da cor te de
con tas que in ves ti gue se o go ver no agiu com a di li gên cia
que o ca so exi gia. O TCU quer apu rar se os mei os de fis- 
ca li za ção da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (Ane- 
el) e do Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co (ONS)
são su fi ci en tes pa ra ini bir ocor rên ci as da mes ma na tu- 
re za.

No do cu men to, o tri bu nal tam bém co bra in for ma- 
ções so bre os cri té ri os de pla ne ja men to e ope ra ção a
car go do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia (MME) e da Em- 
pre sa de Pes qui sa Ener gé ti ca (EPE) e do ONS. A ideia é
ava li ar se eles pre ci sam de apri mo ra men tos que pos- 
sam aju dar a evi tar a re pe ti ção de ca sos si mi la res. Em
des pa cho, a mi nis tra re la ta que o pró prio go ver no ad mi- 
tiu que um ter cei ro trans for ma dor da su bes ta ção, que
de ve ria ser vir co mo bac kup, es ta va em ma nu ten ção
des de de zem bro. “A su bes ta ção Ma ca pá cons ti tui um
ele men to im por tan te e frá gil no for ne ci men to de ener- 
gia elé tri ca ao es ta do do Ama pá”, dis se a mi nis tra em
um des pa cho, res sal tan do que a in ter li ga ção com o es- 
ta do se dá por uma úni ca li nha de trans mis são.

Eleições municipais
foram adiadas

MINISTRO ADIOU AS ELEIÇÕES POR FALTA  DE SEGURANÇA

Na re pre sen ta ção, o TCU co lo ca dú vi das so bre a ges- 
tão da con ces si o ná ria Li nhas de Ma ca pá Trans mis so ra
de Ener gia (LM TE). Es sa con ces são per ten cia à Iso lux,
que en trou em re cu pe ra ção ju di ci al na Es pa nha. Ho je, a
li nha é da Ge mi ni Energy, em pre sa que per ten ce aos
fun dos de in ves ti men to Star bo ard e Per fin e que de tém
85,04% da li nha. Uma par ce la de 14,96% per ten ce à Su- 
pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to da Amazô nia (Su- 
dam), com quem a con ces si o ná ria ti nha uma dí vi da que
foi con ver ti da em par ti ci pa ção.

A EPE in for mou que pres ta rá to das as in for ma ções ao
ór gão, co la bo ran do de for ma pro a ti va, co mo tem si do
nas di ver sas ou tras au di to ri as con du zi das pe lo TCU. O
Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co in for ma que, ao
ser aci o na do pe lo TCU, pres ta rá as in for ma ções ne ces- 
sá ri as e ex pli ca rá os de ta lhes so li ci ta dos pe lo ór gão.

Elei ções
Por una ni mi da de, o ple ná rio do Tri bu nal Su pe ri or Elei- 
to ral (TSE) con fir mou, sex ta-fei ra (13), de ci são do pre si- 
den te da Cor te, mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so, que adi- 
ou as elei ções mu ni ci pais em Ma ca pá, ca pi tal do Ama- 
pá. O pri mei ro tur no em to do o país es tá pre vis to pa ra o
pró xi mo do min go; e, o se gun do, pa ra 29 de no vem bro.
As no vas da tas do plei to em Ma ca pá não fo ram de fi ni- 
das, mas fi cou de ci di do pe lo ple ná rio do TSE que o pro- 
ces so de es co lha do no vo pre fei to e ve re a do res de ve
ocor rer até 27 de de zem bro. Bar ro so de ter mi nou o adi a- 
men to da elei ção na noi te de quar ta-fei ra ao aten der pe- 
di do do Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral (TRE) do Ama pá,
ale gan do in se gu ran ça de vi do ao apa gão.

Em en tre vis ta, o mi nis tro dis se ter si do in for ma do de
que as for ças lo cais de se gu ran ça per de ram o con tro le
da si tu a ção e que fac ções cri mi no sas es ta vam se apro- 
vei tan do da cri se ener gé ti ca pa ra in ti mi dar até mes mo
re pre sen tan tes da po lí ti ca mu ni ci pal e es ta du al. “Na se- 
gun da-fei ra, eu con ver sei com o pre si den te do TRE (Tri- 
bu nal Re gi o nal Elei to ral) do Ama pá, que me dis se que
es ta va tu do sob con tro le, com a pers pec ti va de re gu la ri- 
za ção do for ne ci men to de ener gia elé tri ca. 

São Luís, segunda-feira, 16 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

Prefeito Edivaldo urbaniza 
Fonte do Bispo e resgata 
importância  da região

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES, 

comunica aos interessados que prorrogará até 23 de novembro de 2020, a Chamada Pública objetivando 

a celebração de Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, 

(associações/cooperativas) e Usinas de Beneficiamento de Leite para a realização de serviços de 

Captação, Beneficiamento e Distribuição de Leite Bovino Pasteurizado TIPO “C”, oriundo da Agricultura 

Familiar, no âmbito do Programa PAA Leite, em consonância com o objeto do Convênio nº 006/2013, 

SICONV nº 791601/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES e 

o Ministério da Cidadania – Mcid, com fulcro na Lei federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto 

Estadual nº 32.724/2017. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da 

Comissão Setorial de Licitação da SEDES, situada na Rua das Gardênias, Quadra 01, n° 25 – Jardim 

Renascença – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário de 14h às 18h, onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou retirados. Este Edital também se encontra à disposição dos interessados na página 

www.sedes.ma.gov.br. Informações adicionais, no mesmo endereço ou através do e-mail: 

csl.sedes@gmail.com.

São Luís/MA, 06 de novembro de 2020

MÁRCIO JOSÉ HONAISER

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social-SEDES

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA PÚBLICA N° 004/2020 – SEDES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0104801/2020-SEDES

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2020. A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu – MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação 
na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 
Formação de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em 
fornecimento de materiais permanentes a fim de satisfazer as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Buriticupu - MA. A realização do certame está prevista para o dia 27 de 
novembro de 2020, às 09h00min – horário local de Buriticupu - MA. O recebimento das 
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980134 – Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA. 
O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: www.buriticupu.ma.gov.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através 
do e-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 11 de novembro de 2020. Fabiano de 
Jesus Barbosa Ferreira Pregoeiro.

 

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís, 12 de novembro de 2020

Gabriel Manzano Dias Marques
Pregoeira da ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA torna 
público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 26 de novembro 
às 09:00h, pelo sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br  para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e chamadas 
de emergência para Plataforma Elevatória. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos sítios www.gov.br/compras/pt-br (aba consultas, posteriormente em 
pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois em Licitações e por último 
clique em pregões) podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através 
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os 
dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 0028/2020-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 4786/2018-AL 

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

São Luís, 12 de novembro de 2020

Lincoln Christian Noleto Costat
Pregoeira da ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – ALEMA torna 

público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 27 de novembro 

às 09:30 h, pelo sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br  para Aquisição de materiais de 

tecnologia da informação (ferramentas e peças). O edital e seus anexos estão à disposição 

dos interessados nos sítios www.gov.br/compras/pt-br (aba consultas, posteriormente em 

pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, depois em Licitações e por último 

clique em pregões) podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através 

da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os 

dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2020-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1894/2020-AL 

MISSA DE TRIGÉSIMO DIA
VOSSIA TEIXEIRA DE ALMEIDA

CONVITE

OS FAMILIARES DA SAUDOSA VOSSIA TEIXEIRA DE ALMEIDA,-
CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE TRIGÉSI-
MO DIA A  REALIZAR-SE   NO DIA 19.11.2020 (QUINTA-FEIRA) 
ÀS 12.00H NA IGREJA DE SÃO JOAO BATISTA ( CENTRO) 
AGRADECEMOS  A TODOS QUE COMPARECEREM  A ESTE ATO 
DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

O 
prefeito Edivaldo Holan-
da Junior está resgatando 
a importância história da 
região do Fonte do Bispo 

com obra de reforma. Localizada no 
Centro de São Luís, espaço que esta-
va totalmente degradado, recebe um 
amplo pacote de urbanização executa-
do pela gestão do prefeito. Os investi-
mentos fazem parte do programa São 
Luís em Obras e transformará toda a 
região, que ganhará espaços de lazer, 
convivência, prática esportiva, novo 
terminal rodoviário, projeto paisagís-
tico e de iluminação, entre outras in-
tervenções estruturantes. O canteiro 
de obras tem funcionando de domin-
go a domingo, inclusive à noite, e as 
equipes trabalham na implantação 
da rede de drenagem, preparação das 
vias para pavimentação, construção 
do novo terminal rodoviário e da es-
trutura da nova praça.

“A obra que estamos executando 
aqui transformará completamente a 
região. Toda a área da Fonte do Bispo 
está sendo urbanizada e ganhará uma 
grande e bela fonte, espaços de lazer, 
equipamentos para prática esporti-
va, novos quiosques com comércio 
disciplinado, entre outras melhorias 
que vão acabar com a degradação da 
área. Este é mais um espaço emble-
mático da nossa cidade que estamos 
recuperando por meio do programa 
São Luís em Obras e que integra os in-
vestimentos que estamos fazendo na 
área central da cidade para recuperar 
nosso patrimônio histórico, cultural 
e logradouros tradicionais. Os servi-
ços estão avançando de domingo à 
domingo e até mesmo à noite e en-
tregaremos este novo espaço total-
mente urbanizado ainda este ano”, 
destacou o prefeito Edivaldo.

As obras de urbanização da Fon-

te do Bispo avançam em diferentes 
frentes simultâneas. Uma delas é a 
implantação de rede de drenagem 
profunda de cerca de 3 km compos-
ta por duas linhas com tubulação de 
1.000 e 1.500 milímetros, dependen-
do do ponto, para garantir o escoa-
mento de toda a água das chuvas, evi-
tando alagamentos ou a formação de 
pontos de acúmulo de água na região. 
Atualmente, as obras avançam pela 
Avenida Senador Vitorino Freire e no 
sentido do ponto onde ficará o novo 
terminal rodoviário.

Ao mesmo tempo, está sendo feita 
a terraplanagem das vias do entorno 
da nova praça para que seja realizada 
a pavimentação. Com a obra de urba-
nização, o tráfego entre as avenidas 
Senador Vitorino Freire, Beira-Mar e 
Rua das Cajazeiras será modificado 
já que a rotatória do Anel Viário será 
retirada. Assim, o trânsito no eixo será 
reordenado.

Na área onde será o novo termi-
nal rodoviário estão sendo cravadas 
as estacas que darão sustentação à 
nova estrutura. O novo terminal ro-
doviário da Fonte do Bispo terá três 
plataformas cobertas para o embar-
que e desembarque de passageiros e 
uma via livre para acesso à Rua das 
Cajazeiras. Também receberá novo 
projeto paisagístico e de iluminação.

Na área onde está sendo construída 
a nova praça já foi concluída a terra-
planagem e, agora, as equipes traba-
lham na instalação da rede elétrica, 
que será subterrânea, e na constru-
ção das “ilhas”, que são os espaços 
dentro da praça onde serão instala-
dos os equipamentos de lazer, práti-
ca esportiva, mobiliário urbano entre 
outros. A nova praça terá uma fonte, 
skatpark, quadra poliesportiva, entre 
outros equipamentos que vão fazer 

da área um espaço de lazer, convivên-
cia, prática esportiva e contemplação 
sejam para os moradores do entorno, 
frequentadores de outras áreas da ci-
dade ou turistas.

Serão construídos no entorno do 
terminal rodoviário e da praça 19 quios-
ques que comporão 56 pontos comer-
ciais para a venda de água, água de 
coco e lanches. Com o reordenamen-
to do comércio não será mais permi-
tida a venda de bebida alcoólica na 

A urbanização da Fonte do Bispo 
trará diversos benefícios para a ci-
dade, sua população e turistas. Entre 
eles, destacam-se a criação de novos 
espaços de lazer, convivência, recre-
ação, prática esportiva e atividades 
culturais; a organização do sistema 
viário do entorno e o maior discipli-
namento do tráfego da região; disci-
plinamento do comércio com proibi-
ção da venda de bebidas alcoólicas; 
melhores condições de limpeza e hi-
giene; urbanização da região degrada-
da; valorização do conjunto arquite-
tônico do entorno e a valorização da 
importância histórica da região para 
toda a cidade.

Daniel Reis, 88 anos, morador do 
entorno da Fonte do Bispo concorda 
que as obras só trarão benefícios para 
todos. “Esta área estava sem condi-
ções de frequentar. Era muito insegu-
ra, escura, suja, desorganizada. Quem 
mora aqui perto não frequentava mais. 
Esta obra chegou em boa hora, pois 
há muito tempo que a gente espera 
por essa melhoria”, disse. 

PATRIMÔNIO

A urbanização da Fonte do Bispo é 
parte de um conjunto de investimen-
tos que estão sendo feitos na região 
central de São Luís para recuperar o 
patrimônio histórico e conjunto ar-
quitetônico de toda a área. Somente 
no entorno da Fonte do Bispo estão 
passando por obras de reforma estru-
tural as praças da Saudade, da Mise-
ricórdia e o conjunto formado pelo 
Largo do Carmo, Praça João Lisboa, 
Rua de Nazaré e entorno. Ainda na 
região central também passa por re-
forma completa o Mercado das Tu-
lhas (Feira da Praia Grande). Próximo 
à Fonte do Bispo, na Avenida Beira-
Mar, também está sendo implantada 
um novo espaço, a Praça das Mercês. 
Esta é uma obra do Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) em parceria com a Vale e a 
Prefeitura de São Luís.

As obras na área avançam em diferentes frentes simultâneas e vão 
transformar o local que receberá espaços de lazer, prática esportiva, 
novo terminal rodoviário, projeto paisagístico e de iluminação; prefeito 
Edivaldo vistoriou os trabalhos sexta sexta (25)

Prefeito Edivaldo urbaniza Fonte do Bispo e resgata importância histórica da região
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Especialista em direito previdenciário lista direitos e dicas para pacientes. O auxílio-
doença é um dos benefícios que as pessoas doentes podem ter durante o tratamento

Au xí lio-do en ça

Apo sen ta do ria por in va li dez

Au xí lio acom pa nhan te (adi -
ci o nal de 25%)

Co mo fa zer o re que ri men to
do be ne fí cio?

Ca tá lo gos AEB

So bre a AEB

PRÓSTATA

4 direitos do INSS para
portadores do câncer

O mês de no vem bro é mar ca do pe- 
las cam pa nhas de cons ci en ti za ção so- 
bre o cân cer de prós ta ta, se gun da
mai or cau sa de mor te por cân cer en- 
tre ho mens no Bra sil. Se gun do da dos
do Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer (IN- 
CA), es ti ma-se que mais de 65 mil no- 
vos ca sos de cân cer de prós ta ta sur- 
gem pa ra ca da ano do tri ê nio 2020-
2022.

No Ma ra nhão a es ti ma ti va de ca sos
no vos de cân cer de prós ta ta pa ra
2020, se gun do o In ca (Ins ti tu to Na ci o- 
nal de Cân cer Jo sé Alen car Go mes da
Sil va), é de 1850, e na ca pi tal, 350. De
acor do com o go ver no do es ta do, até o
mo men to fo ram re gis tra dos 221 ca sos
de cân cer de prós ta ta, em 2019 fo ram
851, uma que da, por tan to, de 74%, ve- 

ri fi ca da por um ano atí pi co em que
mui tos aces sos a con sul tas e exa mes
fo ram im pos si bi li ta dos por cau sa da
pan de mia cau sa da pe lo no vo co ro na- 
ví rus. 

Ain da se gun do da dos do go ver no
do es ta do do Ma ra nhão, fo ram re gis- 
tra dos 16 ca sos de cân cer de pê nis
com tra ta men to re a li za do pe lo Sis te- 
ma Úni co de Saú de (SUS) no es ta do.
Em 2019, fo ram 41 re gis tros.

Além dos aler tas di re ci o na dos pa ra
pre ven ção e di ag nós ti co, é pre ci so
tam bém in for mar pa ci en tes di ag nos- 
ti ca dos com o tu mor so bre di rei tos e
be ne fí ci os, co mo os as se gu ra dos pa ra
con tri buin tes do INSS.

Pa ra os ho mens di ag nos ti ca dos e
im pos si bi li ta dos de tra ba lhar tem po- 
ra ri a men te, o au xí lio-do en ça é o be- 
ne fí cio as se gu ra do. 

“O au xí lio-do en ça é ga ran ti do
men sal men te ao se gu ra do com cân- 
cer, des de que com pro va da a im pos- 
si bi li da de de atu a ção na ati vi da de
pro fis si o nal ha bi tu al. Pa ra con tri- 
buin tes in di vi du ais, co mo pro fis si o- 
nais li be rais e em pre sá ri os, a Pre vi- 
dên cia So ci al tam bém man te rá o be- 
ne fí cio por to do o pe río do de in ca pa- 
ci da de la bo ra ti va, des de que o mes- 
mo re quei ra o be ne fí cio e re a li ze os
pe di dos de pror ro ga ção en quan to
per du rar a in ca pa ci da de tem po rá ria”,
ex pli ca Áti la Abel la, ad vo ga do es pe ci- 
a lis ta da pla ta for ma Pre vi den ci a ris ta
(https://pre vi den ci a ris ta.com/).

Já pa ra os se gu ra dos que pas sam

por gra ves ci rur gi as ou que fi cam im- 
pos si bi li ta dos de tra ba lhar por ou tras
con sequên ci as, de for ma to tal e per- 
ma nen te, é pos sí vel a con ces são de
apo sen ta do ria por in va li dez. “Pa ra ter
di rei to ao be ne fí cio, o se gu ra do pre ci- 
sa ter ini ci a do as con tri bui ções an tes
da in ca pa ci da de la bo ra ti va ocor rer,
ten do di rei to a apo sen ta do ria por in-
va li dez in de pen den te men te de ter re-
a li za do as 12 con tri bui ções es ta be le-
ci das co mo re gra ge ral, pois o cân cer
es tá den tre as do en ças gra ves que dis- 
pen sam o cum pri men to da ca rên cia”,
afir ma o es pe ci a lis ta.

Além dos be ne fí ci os aci ma, o se gu- 
ra do apo sen ta do por in va li dez que
ne ces si tar de as sis tên cia per ma nen te
de acom pa nhan te po de so li ci tar tam- 
bém o adi ci o nal de 25% pre vis to na
Lei nº 8.213/91, mes mo quan do o va- 
lor da apo sen ta do ria for de um sa lá rio
mí ni mo ou até mes mo te to pre vi den- 
ciá rio.

Pa ra re que rer be ne fí cio por in ca pa- 
ci da de, o se gu ra do pre ci sa rá pas sar
por um exa me mé di co pe ri ci al no Ins-
ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
(INSS). 

Por ser um pro ces so bu ro crá ti co e
de li ca do, le van do em con si de ra ção
to das as si tu a ções emo ci o nais que
cer cam a pes soa di ag nos ti ca da com
cân cer de prós ta ta, é sem pre in di ca do
con tar com a aju da de um pro fis si o nal
es pe ci a li za do.

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

Aberto “Catálogo de Fornecedores” de Alcântara

Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB)
abriu re cen te men te as ins cri ções pa ra
as em pre sas in te res sa das em par ti ci- 
par do Ca tá lo go de For ne ce do res do
Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra (CEA). O
ob je ti vo des se ca tá lo go é au xi li ar as
em pre sas que pre ten dem uti li zar o
CEA, iden ti fi can do os for ne ce do res e
fa ci li tan do o con ta to en tre es tes e os
pos sí veis con tra tan tes, con tri buin do
pa ra a ge ra ção de ne gó ci os.

Em pre sas de di ver sos seg men tos
ma ni fes ta ram in te res se em par ti ci par
do Ca tá lo go e, em de cor rên cia do ele- 
va do nú me ro de ins cri ções (da or dem
de mais de 200), a da ta de lan ça men to
foi adi a da. A ex pec ta ti va é que a pri- 
mei ra edi ção se ja lan ça da ain da em
2020.

A AEB, com a ideia de pro ver es tu- 
dos so bre o se tor es pa ci al bra si lei ro,
es tá ela bo ran do uma sé rie de pu bli ca- 

ções com as mais di ver sas fi na li da des.
A sé rie “Ca tá lo gos AEB” te ve iní cio
com a co le ta de in for ma ções so bre o
Ca tá lo go da In dús tria Es pa ci al Bra si- 
lei ra e te ve seus pri mei ros pro du tos
di vul ga dos já em ou tu bro de 2020. As
pu bli ca ções te rão co mo ob je ti vo
prin ci pal a apre sen ta ção fre quen te de
con teú dos ali nha dos com as di re tri- 
zes do Pro gra ma Es pa ci al Bra si lei ro,
con tri buin do pa ra me lho rar a in te ra- 
ção des te com a so ci e da de.

A Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra é uma
au tar quia vin cu la da ao MC TI, res- 
pon sá vel por for mu lar, co or de nar e
exe cu tar a Po lí ti ca Es pa ci al Bra si lei ra.
Des de a sua cri a ção, em 10 de fe ve rei- 
ro de 1994, a Agên cia tra ba lha pa ra vi- 
a bi li zar os es for ços do Es ta do Bra si lei- 
ro na pro mo ção do bem-es tar da so ci- 
e da de, por meio do em pre go so be ra- 
no do se tor es pa ci al.

NO VEM BRO AZUL

As 8 prin ci pais
dú vi das so bre
di a be tes

O No vem bro Di a be tes Azul aler ta pa ra que a po pu la- 
ção se aten te pa ra pre ven ção e de tec ção da di a be tes,
com ob je ti vo de cons ci en ti zar so bre a im por tân cia dos
cui da dos em re la ção à do en ça que afe ta 6% dos bra si lei- 
ros, o que cor res pon de a 9 mi lhões, se gun do Pes qui sa
Na ci o nal de Saú de, re a li za da pe lo Mi nis té rio da Saú de
em par ce ria com o IB GE.

Di a be tes é uma do en ça cau sa da pe la fal ta ou má ab- 
sor ção de in su li na, hormô nio que pro mo ve o apro vei ta- 
men to da gli co se co mo ener gia pa ra o cor po e, de acor- 
do com re la tó rio da IDF (In ter na ti o nal Di a be tes Fe de ra- 
ti on), em 2040, a es ti ma ti va é que 642 mi lhões de pes so- 
as ao re dor do pla ne ta es te jam com a pa to lo gia. Por tan- 
to, a pre vi são é que mais de 570 mi lhões se rão de tec ta- 
das com o ti po 2 da do en ça. Além dis so, se gun do re la tó- 
rio da IDF, o Bra sil é o ter cei ro país com mais ca sos en tre
cri an ças e ado les cen tes e até os 15 anos cer ca de 98,2 mil
são di ag nos ti ca das com di a be tes ti po 1 a ca da ano. “São
da dos alar man tes tan to do nú me ro de pes so as de tec ta- 
das quan to ao des co nhe ci men to so bre a do en ça. Ain da
mais con si de ran do que es te ti po de do en ça é con tro lá- 
vel e as al te ra ções são des co ber tas fa cil men te nos exa- 
mes, po rém pre ci sa ser tra ta da e di ag nos ti ca da ra pi da- 
men te”, ex pli ca a car di o lo gis ta Ri ca Bu ch ler, da Clí ni ca
Bu ch ler.

Já uma re cen te pes qui sa ana li sou a pre va lên cia, per- 
cep ção e o tra ta men to dos fa to res de ris co car día cos na
di a be tes ti po 2. 

O le van ta men to glo bal Cap tu re apon tou que qua tro
em ca da dez bra si lei ros com di a be tes ti po 2 tem do en- 
ças car di o vas cu la res, sen do que a do en ça é a mais co- 
mum e au men ta em até qua tro ve zes a pro pen são a in- 
far to car día co e der ra me ce re bral. “O es cla re ci men to so- 
bre a di a be tes é im por tan te, prin ci pal men te, di an te do
atu al pa no ra ma da pan de mia em que mui tas pes so as
dei xa ram de re a li zar su as con sul tas mé di cas”, ava lia o
car di o lo gis ta Ga bri el Bu ch ler. “Por is so, é im por tan te
uma ro ti na de con sul tas ao es pe ci a lis ta e a re a li za ção de
exa mes pe ri o di ca men te”, fi na li za.

Qual a di fe ren ça de ca da ti po de di a be tes? Qual a
mais co mum?

Exis tem es sen ci al men te dois ti pos de Di a be tes Mel li- 
tus. A di a be tes ti po 1 é re la ci o na da à per da de pro du ção
de in su li na pe las cé lu las pan creá ti cas, ocor ren do em
sua mai o ria em po pu la ções mais jo vens e com apre sen- 
ta ções mais dra má ti cas e po ten ci al men te fa tais se não
di ag nos ti ca das. A di a be tes ti po 2 exi be uma apre sen ta- 
ção mais tar dia e ar ras ta da, re la ci o na da à re sis tên cia a
in su li na e a uma com bi na ção de fa to res ge né ti cos e pes- 
so ais co mo obe si da de, se den ta ris mo e es ti lo de vi da. A
di a be tes ti po 2 é a mais co mum na po pu la ção ge ral.

Di a be tes é uma do en ça re la ci o na da prin ci pal men te
ao fa tor ge né ti co e obe si da de. Is so é ver da de?

Sim, a di a be tes, em es pe ci al ti po 2, exi be um com po- 
nen te fa mi li ar e de es ti lo de vi da, co mo a obe si da de e se- 
den ta ris mo.

Os ido sos pos su em mais pro pen são? Exis te uma fai- 
xa etá ria que tem mais ris co?

Tra tan do-se de uma ma ni fes ta ção as so ci a da ao es ti lo
de vi da é na tu ral que a di a be tes ti po 2 se ja mais co mum
con for me a fai xa etá ria, pois o des con tro le de pe so, o
aban do no de ati vi da des fí si cas re gu la res, de di e ta e a as- 
so ci a ção a ou tras co mor bi da des (hi per ten são e dis li pi- 
de mia) pre va le cem. Ao in vés de pre ci sar um gru po etá- 
rio, de ve-se aler tar as po pu la ções com ris co de de sen- 
vol ver a di a be tes.

Quais são os pri mei ros sin to mas da di a be tes?
A di a be tes cos tu ma se apre sen tar com uma se de e fo- 

me in ten sas jun to com um au men to da frequên cia uri- 
ná ria. Con for me o qua dro evo lui po de-se ob ser var per- 
da de pe so e, em ca sos de di a be tes ti po 1, um há li to ca- 
rac te rís ti co (“há li to cetô ni co”), náu se as, vô mi tos, co ma
e até mes mo o óbi to.

Por que al gu mas pes so as to mam in su li na e ou tras
não? Exis tem di fe ren tes tra ta men tos? Es tá re la ci o na- 
do ao ti po de di a be tes?

O uso de in su li na na di a be tes ti po 1 é obri ga tó rio,
pois a do en ça em si es tá re la ci o na da à fal ta de pro du ção
da mes ma pe lo pân cre as e não há ou tra ma nei ra de
subs ti tui-la que não pe la re po si ção. Na di a be tes ti po 2 o
me ca nis mo en vol ve tam bém uma re sis tên cia do cor po
à ação da in su li na, sen do in di ca do nes ses ca sos ou tros
tra ta men tos com me di ca men tos que não a in su li na.
Con for me a do en ça pro gri de, a su ple men ta ção de in su- 
li na tor na-se obri ga tó ria.

A di a be tes tem cu ra? Po de ser evi ta da?
A di a be tes ti po 1 não tem cu ra e sim con tro le, o qual,

se bem re a li za do, per mi te uma ex ce len te ro ti na e qua li- 
da de de vi da. Já em re la ção à di a be tes ti po 2, ca sos re la- 
ci o na dos ao es ti lo de vi da po dem ser re ver ti dos. No en- 
tan to, mui tos ca sos são con si de ra dos crô ni cos e, des ta
ma nei ra, pas sí veis de con tro le com di e ta, ati vi da de fí si- 
ca e te ra pia me di ca men to sa.

Exis tem ali men tos que po ten ci a li zam di a be tes?
Al guns ali men tos são po ten ci a li za do res, den tre es tes,

car boi dra tos (ar roz, mas sas, do ces) in ge ri dos em ex ces- 
so que pro vo cam um au men to no ní vel de açú car no
san gue e a um des con tro le da di a be tes.

Em tem pos de Co vid-19, por que os pa ci en tes com di- 
a be tes fa zem par te do gru po de ris co da do en ça? Qual a
re la ção?

Se gun do os es tu dos so bre o no vo co ro na ví rus, a do- 
en ça tem im pac to na res pos ta imu no ló gi ca e na even tu- 
al con du ção em ce ná ri os mais crí ti cos. Por is so, os pa ci- 
en tes di a bé ti cos e sem con tro le da pa to lo gia, as sim com
fa to res as so ci a dos co mo hi per ten são, ta ba gis mo, obe si- 
da de, se den ta ris mo pos su em mai or ris co se ti ve rem Co- 
vid-10.

São Luís, segunda-feira, 16 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Apesar do empenho da Polícia Militar, que desenvolve patrulhamento com barreiras, a
sensação de insegurança ainda apavora os passageiros e rodoviários

SÃO LUÍS

Medo domina
transporte coletivo
DOUGLAS CUNHA

T
ra ba lha do res e usuá ri os do 
sis te ma de trans por te co le ti- 
vo de São Luís, con vi vem com 
a sín dro me do me do, em fa ce 

à sen sa ção de in se gu ran ça, ain da rei- 
nan te des de uma sé rie de ata ques 
ocor ri dos na úl ti ma se ma na do mês 
pas sa do, que re sul tou na mor te de um 
pro fis si o nal do vo lan te e fe ri men tos 
em du as pes so as que aguar da vam 
ôni bus em um pon to de pa ra da.

Na oca sião, li de ran ças dos sin di ca- 
tos dos tra ba lha do res e dos em pre sá- 
ri os do trans por te co le ti vo man ti ve- 
ram reu niões com o se cre tá rio de Se- 
gu ran ça Pú bli ca, de le ga do Jef fer son 
Por te la, e co man dan tes das For ças de 
Se gu ran ça, quan do fi ze ram rei vin di- 
ca ções e con tri buí ram com in for ma- 
ções pa ra ela bo ra ção de pla ne ja men- 
tos es tra té gi cos pa ra o com ba te aos 
de lin quen tes que ha bi tu al men te as- 
sal tam ôni bus em pon tos di ver sos da 
ci da de.

Ape sar do em pe nho da Po lí cia Mi li- 
tar, que de sen vol ve pa tru lha men to e 
com bar rei ras na área da Coha ma, 
Praia Gran de , Mon te Cas te lo e ou tros, 
a sen sa ção de in se gu ran ça ain da apa-
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vo ra os em pre ga dos do sis te ma de 
trans por te co le ti vo e, prin ci pal men te, 
os pas sa gei ros, que pe la sua vul ne ra- 
bi li da de são pre sas fá ceis dos as sal- 
tan tes, que lhes to mam bol sas, jói as e, 
prin ci pal men te, apa re lhos de te le fo- 
nia ce lu lar. En tre tan to, o que mais 
apa vo ra os pas sa gei ros e em pre ga dos 
do sis te ma, é a vi o lên cia exa cer ba da 
com que agem os de lin quen tes, ge ral- 
men te por tan do ar mas de fo go, agre- 
din do as ví ti mas, que te mem es bo çar 
qual quer re a ção e se rem mor tos.

O autô no mo Jo sé Rai mun do Sil va 
dis se que mo ra na zo na ru ral e que já 
pre sen ci ou dois as sal tos ao ôni bus 
em que re tor na va par sua ca sa. “To dos 
os pas sa gei ros fo ram obri ga dos a en- 
tre gar seus per ten ces aos ban di dos e a 
per ma ne cer com a ca be ça bai xa, pa ra 
não iden ti fi car os au to res do as sal to. 
O sen ti men to de im po tên cia e hu mi- 

lha ção é mui to for te e me xe com o or-
gu lho da gen te”, afir mou.

Do na Ma ria Jo sé Araú jo, re si den te 
no Anil, já pre sen ci ou as sal to ao ôni- 
bus que a le va va pa ra o Cen tro e foi 
ata ca do por dois ban di dos, na Ave ni- 
da Ge tú lio Var gas, na al tu ra do Mon te 
Cas te lo. “Os ban di dos ame a ça ram o 
mo to ris ta e de ter mi na ram que pa ras- 
se o ôni bus pró xi mo a um co lé gio on- 
de fun ci o nou o es ta be le ci men to co-
mer ci al, já ex tin to, de no mi na da Ca sa 
In gle sa, to ma ram os per ten ces dos 
pas sa gei ros e fu gi ram cor ren do em 
di re ção à rua Pau lo Fron tin, de sa pa re- 
cen do. Tan to Jo sé Rai mun do quan to 
Ma ria Jo sé fo ram unâ ni mes em di zer 
que ago ra ex pe ri men tam  mai or tran-
qui li da de em fa ce a pre sen ça da Po lí- 
cia Mi li tar em pon tos es tra té gi cos  do 
cor re dor de trans por te co le ti vo, pa- 
ran do e fis ca li zan do os ôni bus.

Segurança melhora após barreiras policiais

O pre si den te do Sin di ca to dos Ro- 
do viá ri os, Mar ce lo Bri to, dis se que já
se ob ser va al gu ma me lho ra, mas que
a se gu ran ça no sis te ma de trans por te
co le ti vo, ain da dei xa mui to a de se jar,
mas que o sin di ca to con ti nua man- 
ten do con ta to com os co man dan tes
de áre as da Po lí cia Mi li tar, in for man- 
do so bre os lo cais de mai or in ci dên cia
de as sal tos, mas que a ca te go ria con ti- 
nua apre en si va e te me ro sa pe la sua
in te gri da de. “Não es ta mos cer tos de
que es ta mos em se gu ran ça”, as se ve ra
Mar ce lo Bri to.

Não es ta mos cer tos de

que es ta mos em

se gu ran ça

Luís Cláu dio de An dra de Si quei ra,
su pe rin ten den te do Sin di ca to das
Em pre sas de Trans por te, dis se que
aque la en ti da de não tem in for ma ções
so bre o nú me ro de as sal tos ocor ri dos
nos úl ti mos trin ta di as, em fa ce da
em pre sas es ta rem en fren tan do pro- 
ble ma de re du ção de ma te ri al hu ma- 

no nos seus de par ta men tos ad mi nis- 
tra ti vos, o que di fi cul ta a co mu ni ca- 
ção com o sin di ca to pa tro nal. Luís
Cláu dio, en tre tan to, ga ran tiu que a
Po lí cia Mi li tar es tá de sen vol ven do a
con ten to o tra ba lho de abor da gem
aos ôni bus, co mo for ma de ini bir os
as sal tos.

Ele ex pli cou que as pa tru lhas tem
car tões mag né ti cos que são  usa dos
pa ra aden trar nos ôni bus e que atra- 
vés do sis te ma de ca tra ca dos co le ti- 
vos, o sin di ca to pa tro nal ob tém in for- 
ma ções so bre o nú me ro de abor da- 
gens de sen vol vi das pe las for ças de se- 
gu ran ça nos ôni bus. Luís Cláu dio ga- 
ran te que a Po lí cia Mi li tar es tá cum- 
prin do a sua par te, pro por ci o nan do
mais se gu ran ça aos em pre ga dos e
usuá ri os do trans por te co le ti vo.

A on da de vi o lên cia acon te ceu na
úl ti ma se ma na de se tem bro, quan do
na noi te do dia 19, dois in di ví du os as- 
sal ta ram um ôni bus da li nha Be qui- 
mão/Ipa se, que tra fe ga va pe las pro xi- 
mi da des do ele va do da Coha ma. Os
ban di dos or de na ram o mo to ris ta
Fran cis co Car los da Sil va Tei xei ra, 48
anos, a pa rar o ôni bus, co mo ele não
aten deu de ime di a to, foi al ve ja do com
um ti ro. Mes mo ba le a do, o mo to ris ta
con se guiu ma no brar e pa rar o ôni bus
em se gu ran ça, pa ra em se gui da mor- 
rer so bre o vo lan te do ôni bus que con- 
du zia.

Os dois ban di dos fu gi ram, mas fo- 
ram cap tu ra dos mo men tos de pois em
uma área de in va são, no Vi nhais, e 
apre sen ta dos na Su pe rin ten dên cia de
Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa-
SHPP, on de fo ram re co nhe ci dos pe los
pas sa gei ros ví ti mas do rou bos e iden- 
ti fi ca dos co mo  An der son Sil va Ro dri- 
gues, 26 anos, e Fe li pe Ga bri el de Oli- 
vei ra Lis boa, 20 anos, que fo ram au tu- 
a dos em fla gran te. A mor te do mo to- 
ris ta Fran cis co Car los cau sou gran de
co mo ção na ci da de e re vol ta en tre
seus com pa nhei ros tra ba lha do res do

sis te ma, que re a li za ram uma pa ra li sa- 
ção, mas as au to ri da des da Se gu ran ça
Pú bli ca reu ni ram com os di ri gen tes
sin di cais e os tra ba lha do res vol ta ram
a la bo rar.

No dia 21, pró xi mo ao re tor no do
Ro que San tei ro, no Be qui mão, um ho- 
mem in va diu ou tro ôni bus da li nha
Be qui mãp/Ipa se e anun ci ou um as-
sal to. Os pas sa gei ros re a gi ram e in ves-
ti ram con tra o sus pei to e ini ci a ram
um lin cha men to. Bas tan te es pan ca-
do, o in di ví duo foi en tre gue a po li ci ais
mi li ta res que o con du zi ram ao Hos pi-
tal Djal ma Mar ques (So cor rão 1) e de- 
pois o apre sen ta ram na 14ª De le ga cia,
de on de foi pos to em li ber da de, vis to
que não apa re ceu nin guém pa ra for- 
ma li zar de nún cia con tra o re fe ri do.

No mes mo dia, em uma pa ra da de
ôni bus, na Ave ni da dos Ho lan de ses,
pró xi mo ao Bar ra mar, no Ca lhau, dois
ho mens anun ci a ram as sal to con tra
um gru po de pes so as que es ta vam
aguar dan do ôni bus em um pon to de
pa ra da.  Aque las pes so as se as sus ta- 
ram e saí ram cor ren do, e os sus pei tos
de fe ri ram vá ri os ti ros, atin gin do du as
pes so as. Fo ram fe ri dos Ge or ge San tos
Sil va, ba le a do no ab do men e uma se- 
nho ra não iden ti fi ca da, com um ti ro
na per na di rei ta. Os dois as sal tan tes
fu gi ram e não fo ram pre sos.  As ví ti-
mas fo ram me di ca das no So cor rão I.

Pro ces so de se le ção

EMPREGO

Confira as vagas
disponíveis em São Luís

AS OPORTUNIDADES SÃO EM VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Con sul tor de ven das – Com ex pe ri ên cia. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o nú me ro (98)
99229-9322

Bar bei ro – Com ex pe ri ên cia. In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o nú me ro (98) 99229-9322

Re cep ci o nis ta – En si no mé dio com ple to ou cur so su- 
pe ri or, ex pe ri ên cia co mo re cep ci o nis ta, ha bi li da de com
pa co te of fi ce. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: recrutamentoma20@gmail.com

Ven de dor – Co nhe ci men to bá si co de in for má ti ca, ex- 
pe ri ên cia com ven das de apa re lhos ce lu la res, dis po ni bi- 
li da de pa ra vi a gem. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: cellsho po fi ci al@ou tlo ok.com

Es tá gio me câ ni co – Cur san do en si no su pe ri or ou téc- 
ni co na área, CNH CAT. B. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va gas.ma@par vi.com.br

Ma ni cu re/pe di cu re/ co lo ri me tris ta – In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o nú me ro (98) 98896-
6079

Téc ni co em ele tro téc ni ca – Ex pe ri ên cia com pro va da
em ma nu ten ção em ar con di ci o na do, ins ta la ções elé tri- 
cas. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: re cru ta se le ca o con sul to ria@gmail.com

Ope ra dor de cai xa – Com ex pe ri ên cia. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va gas.gru- 
po mon te ne gro@hot mail.com

Gar çom – Ex pe ri ên cia na fun ção. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: cur ri cu los fa ci- 
li te@gmail.com

Au xi li ar de co zi nha – Ex pe ri ên cia em cu li ná ria ori- 
en tal. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: cur ri cu los fa ci li te@gmail.com

Es tá gio em de sign – Cur san do en si no su pe ri or em
de sign, do mí nio nas fer ra men tas de cri a ção, ha bi li da de
na cri a ção de pe ças de pu bli ci da de. In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
meuestagio98@gmail.com

MARANHÃO

MPT abre estágio para
diversos cursos

AS INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS ATÉ 19 DE NOVEMBRO

Es tão aber tas as ins cri ções, até o dia 19, pa ra pro ces so
se le ti vo de es tá gio, do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho do
Ma ra nhão. As ins cri ções são gra tui tas e de vem ser fei tas
pe lo si te do MPT (http://www.prt16.mpt.mp.br/8-ins ti- 
tu ci o nal/732-mpt-ma-lan ca-edi tal-do-se le ti vo-de-es- 
ta gio).

As va gas são des ti na das pa ra as áre as de ad mi nis tra- 
ção, di rei to, in for má ti ca, jor na lis mo e se gu ran ça do tra- 
ba lho, com re mu ne ra ção de bol sa no va lor de R$ 850,00,
além do au xí lio trans por te.

Os in te res sa dos em par ti ci par do se le ti vo pre ci sam
ler o edi tal dis po ni bi li za do pe lo ór gão, pre en cher o for- 
mu lá rio de ins cri ção e se guir com to das as nor mas dis- 
pos tas no edi tal. Pa ra es tar ap to a par ti ci par, os can di da- 
tos de vem cur sar a par tir do 4º pe río do nas áre as de ad- 
mi nis tra ção, jor na lis mo, di rei to e in for má ti ca, já pa ra
tec nó lo gos em se gu ran ça do tra ba lho pre ci sam cur sar a
par tir do 3º pe río do.

O pro ces so de se le ção se rá fei to pa ra pre en cher as va- 
gas e pa rar for mar os ca das tros de re ser va pa ra a se de do
MPT, em São Luís. As va gas pa ra a Ca pi tal Ma ra nhen se
são de to das as áre as, há tam bém va gas pa ra as Pro cu ra- 
do ri as do Tra ba lho das ci da des de Ca xi as e Im pe ra triz,
mas ape nas pa ra a área de di rei to.

As pro vas se rão re a li za das no dia 26 de no vem bro de
2020 às 14h30 de for ma re mo ta, em vir tu de as nor mas
sa ni tá ri as re co men da das de vi do a pan de mia da co vid-
19. Pa ra a área de di rei to, as pro vas te rão du ra ção to tal
de 4 ho ras, com a par te ob je ti va e dis cur si va. Pa ra as de- 
mais áre as se rão 3 ho ras de apli ca ção de pro va.

São Luís, segunda-feira, 16 de novembro de 2020
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Com apenas 17 atletas no elenco, o time maranhense passou por problemas para
estender contratos e poder jogar contra o Paysandu-PA, hoje, no Frei Epifânio

MA RIA AS SUN ÇÃO MO RA ES
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

En ten den do a elei ção CA -
COB

A Co mis são de Atle tas (CA -
COB)

COM DIFICULDADES

Imperatriz recebe
Paysandu pela Série C

Pro ble mas

Paysandu

A
di re to ria do 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 clu be. Com o fim do pra zo de 
ins cri ções, o Ca va lo de Aço cor ria ris- 
co de não ter jo ga do res su fi ci en tes pa- 
ra a par ti da de ho je, se gun da-fei ra 
(16), con tra o Paysandu.

O clu be re gis trou no BID da Con fe- 
de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF) 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-es quer do 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. O elen co con ta 
com 17 pe ças, mas o go lei ro Jai ro (ex- 
pul so) e o za guei ro To mais (ter cei ro 
car tão ama re lo) es tão sus pen sos e 
não fi cam à dis po si ção.

Além dis so, o za guei ro Hen ri que 
Ma tos e o meia Vi ní cius Ma cha do es- 
tão en tre gues ao de par ta men to mé di- 
co. Os jo ga do res po dem ser re la ci o na- 
dos no ban co de re ser vas, co mo já 
acon te ceu com ou tros atle tas no Bra- 
si lei ro.

Com ape nas um pon to so ma do e 
13 der ro tas con se cu ti vas, o Ca va lo de 
Aço ain da bus ca sua pri mei ra vi tó ria 
na Sé rie C. A equi pe tem qua tro par ti- 
das pa ra cum prir ta be la na com pe ti- 
ção. Ho je, a equi pe re ce be o 
Paysandu, em par ti da mar ca da pa ra 
às 20h, no es tá dio Frei Epi fâ nio.

O za guei ro Car lão de ve, en fim, fa-

CAVALO DE AÇO TENTARÁ SUPERAR DIFICULDADES PARA JOGAR NA SÉRIE C

ASSESSORIA IMPERATRIZ

zer a sua es treia pe lo Paysandu na 
pró xi ma se gun da-fei ra, con tra o Im- 
pe ra triz. Con tra ta do pe lo clu be pa ra- 
en se há mais de um mês, o jo ga dor es- 
tá co ta do pa ra fa zer du pla com Wesley 
Ma tos em ra zão da sus pen são de Pe- 
re ma e Mi ca el, ti tu la res. Sem cra var a 
pre sen ça na for ma ção prin ci pal, o jo- 
ga dor dis se que es tá pre pa ra do pa ra 
as su mir a po si ção e que a fal ta de en- 
tro sa men to não de ve ser um pro ble- 
ma. “Ve nho trei nan do pra is so, bus car 
uma opor tu ni da de. Não sei, sin ce ra- 
men te, se vou jo gar, mas ve nho tra ba- 
lhan do no úl ti mo mês. Ca so ve nha a 
opor tu ni da de, es tou pre pa ra do. Ló gi- 
co que tem um tem po que não ve nho 
atu an do, mas não acho que te ria pro- 

ble ma em co me çar jo gan do”.

Ca so ve nha a 

opor tu ni da de, es tou 

pre pa ra do. Ló gi co que 

tem um tem po que não 

ve nho atu an do, mas não 

acho que te ria pro ble ma 

em co me çar jo gan do

COMISSÃO DE ATLETAS

COB reconduz Iziane Castro para o ciclo Paris 2024

A MARANHENSE IZIANE CASTRO FOI ELEITA COM 19 VOTOS PARA FAZER PARTE DA COMISSÃO DE ATLETAS DO COB PARA O CICLO PARIS

O mês de no vem bro mar cou mais
um plei to his tó ri co pa ra o Co mi tê
Olím pi co do Bra sil. Fo ram de fi ni dos
os 25 no vos in te gran tes da Co mis são
de Atle tas do COB pa ra o ci clo Pa ris
(2024,); en tre eles, Izi a ne Cas tro, elei ta
com 19 vo tos, na mo da li da de bas que- 
te, jo gos olím pi cos Ate nas 2004 e Rio
2016. A atle ta olím pi ca que já fa zia
par te da CA COB, con quis tou no va- 
men te o es pa ço im por tan te no es por- 
te na ci o nal e mun di al. “Es tou mui to
gra ta pe la con fi an ça pa ra con ti nu ar
re pre sen tan do os atle tas olím pi cos do
Bra sil, no COB, de acor do com a mis- 
são e vi são da Co mis são de Atle tas,
for ta le cen do o olim pis mo e os va lo res
olím pi cos”, de cla rou Izi a ne.

A elei ção ba teu re cor de de vo tan tes
– 374 atle tas olím pi cos – 66% do to tal
de ap tos a vo tar. 

Em 2016, fo ram 170 vo tos, com re- 
cor te pa ra ga ran tir a equi da de de gê- 
ne ro en tre os elei tos, sen do es co lhi- 
dos os 10 ho mens e 10 mu lhe res mais
vo ta dos, além do cam peão de vo tos,
tam bém com li mi te má xi mo de dois
atle tas por Con fe de ra ção (ENAD).

O CA COB te ve par ti ci pa ção his tó ri- 
ca na elei ção do COB em ou tu bro.
Com di rei to a 12 vo tos – era so men te
um até 2017 –, os atle tas fo ram de ci si- 
vos na es co lha do pre si den te, vi ce e
mem bros do con se lho ad mi nis tra ti vo
da en ti da de. 

A par tir do pró xi mo ci clo, 19 dos 25
in te gran tes da quar ta tur ma da CA- 
COB te rão po der de vo to.

A Co mis são de Atle tas tem co mo

prin ci pais ob je ti vos: es ta be le cer um
am bi en te de dis cus são e ofe re cer su-
ges tões, re co men da ções ou in for ma- 
ções so bre quais quer as sun tos re la ci- 
o na dos com o Mo vi men to Olím pi co;
re pre sen tar os di rei tos e in te res ses
dos atle tas olím pi cos; in cen ti var a
pre sen ça fe mi ni na no es por te; e apoi- 
ar o de sen vol vi men to da edu ca ção
dos jo vens atra vés do es por te, den tre
ou tros.

A CA COB tem a res pon sa bi li da de
de exa mi nar ques tões re la ti vas aos
Atle tas Olím pi cos; man ter con ta to
cons tan te com ou tras Co mis sões de
Atle tas Na ci o nais e In ter na ci o nais;
apre sen tar su ges tões nas ques tões re- 
fe ren tes ao con tro le de do pa gem; fa- 
zer in di ca ção pa ra elei ção da Co mis- 
são de Atle tas do COI; além de ela bo-
rar o re la tó rio anu al da Co mis são de
Atle tas e di vul gar su as de li be ra ções e
ações em an da men to pa ra to da a co- 
mu ni da de es por ti va.

Fo co to tal

• Go lei ros: Je fi nho e Bobô
• Alas: Da ti nha, Edi nho, Ger lan, Bo ca, Ali son e Tony
• Pivôs: Igor, Den ner
• Fi xos: Pau li nho e Pe dro
• Téc ni co: Jac ques Sou sa
• Pre pa ra dor Fí si co: Pa trí cio Ne to
• Res pon sá vel: Gil ber to No guei ra

BE A CH SOC CER

Sam paio in ten si fi ca
trei nos vi san do
tí tu lo na ci o nal

Em bus ca do to po mais uma vez. É des sa ma nei ra que
o Sam paio Cor rêa, equi pe do na de uma das ca mi sas
mais tra di ci o nais e vi to ri o sas do be a ch soc cer bra si lei ro,
se pre pa ra pa ra a dis pu ta da Eta pa Fi nal do Cam pe o na to
Bra si lei ro de Be a ch Soc cer. O tor neio na ci o nal te rá iní- 
cio na pró xi ma quar ta-fei ra (18), no Rio de Ja nei ro, e
con ta rá com a par ti ci pa ção de oi to ti mes. Além da equi- 
pe ma ra nhen se, Amé ri ca (RN), An chi e ta (ES), Con fi an ça
(SE), Fla men go (RJ), Lu zi â nia (DF), Mu ri ci (AL) e Vas co
da Ga ma (RJ) es ta rão na dis pu ta. E, pa ra fa zer bo ni to na
com pe ti ção, o ti me tri co lor vem fa zen do uma in ten sa
pre pa ra ção na ci da de de San to Ama ro, nos Len çóis Ma- 
ra nhen ses.

Li de ra do pe lo cra que Da ti nha, o Sam paio Cor rêa
che ga à Eta pa Fi nal do Cam pe o na to Bra si lei ro com um
ti me bas tan te re no va do. No en tan to, a equi pe mos trou
for ça na eta pa clas si fi ca tó ria, on de te ve uma cam pa nha
in vic ta sen sa ci o nal com cin co vi tó ri as em cin co jo gos
dis pu ta dos. Além dis so, ter mi nou o tor neio com o me- 
lhor ata que: 36 gols mar ca dos.

A re no va ção tri co lor não es tá ape nas den tro de qua- 
dra. Fo ra de la, o Sam paio Cor rêa se rá co man da do pe lo
téc ni co Jac ques Sou sa, que tem fei to um gran de tra ba- 
lho até ago ra. Pa ra o jo vem trei na dor de 36 anos, sua
equi pe tem to tais con di ções de bri gar pe lo tí tu lo na ci o- 
nal. Mas, pa ra is so, ele tem apro vei ta do os trei nos em
San to Ama ro pa ra cor ri gir al guns de ta lhes. “Es ta mos
acer tan do de ta lhes pa ra es sa Eta pa Fi nal do Bra si lei ro.
Que re mos acer tar al gu mas jo ga das e er ros que acon te- 
ce ram na Eta pa Nor te-Nor des te. Es ta mos mui to mi nu- 
ci o sos nes sa par te de es tar co lo can do al gu mas no vas jo- 
ga das, de es tar re for çan do o nos so ata que e a mar ca ção
por que sa be mos que es sa eta pa que se rá mais for te,
com jo gos bem mais acir ra dos. O Sam paio es tá pron to
pa ra es sa eta pa”, afir mou o téc ni co.

A Eta pa Fi nal do Cam pe o na to Bra si lei ro de Be a ch
Soc cer se rá a se gun da com pe ti ção ofi ci al de Jac ques
Sou sa a fren te do Sam paio Cor rêa. O tra ba lho ain da es tá
no co me ço, mas, com a sequên cia dos trei nos, o ti me
vem dan do si nais de evo lu ção. Pa ra man ter o fo co da
equi pe, Jac ques con ta com Da ti nha. O ca mi sa 10 abra- 
çou o pro je to e tem se de sem pe nha do um tra ba lho im- 
por tan te jun to aos jo vens jo ga do res. “Es ta mos com um
gru po mui to fo ca do. A gen te no ta que os me ni nos que
che ga ram que rem mos trar pa ra que vi e ram e, fa zen do
es ses trei na men tos com o Da ti nha, a gen te con se gue
ab sor ver mui ta coi sa. Ele é um ca ra ex tra or di ná rio, mui- 
to sim ples, que co lo ca mui tas si tu a ções de jo ga das pa ra
os me ni nos e au xi lia mui to nes sa par te de tra ba lhar com
os mais no vos. A gen te vem tra ba lhan do mui to es sa
ques tão do psi co ló gi co, de co mo se im por em qua dra”,
ex pli cou.

Além dis so, Jac ques se gue os pas sos do mul ti cam- 
peão Chi cão Cas te lo Bran co, téc ni co de su ces so no be a- 
ch soc cer ma ra nhen se e que, atu al men te, co man da a
Se le ção Pe ru a na. “O Sam paio é um ti me mun di al men te
co nhe ci do, um ti me que se co lo ca en tre os gran des clu- 
bes de be a ch soc cer e a gen te quer man ter is so. Te mos
uma ga ro ta da no va, mas que tem mui ta for ça de von ta- 
de. Es sa re no va ção é im por tan te pra gen te es tar man- 
ten do o ti me sem pre em al to ní vel. Con to mui to com a
aju da do pro fes sor Chi cão, que é um ca ra es pe ta cu lar e
que vem me aju dan do com vá ri os con se lhos”, con cluiu
Jac ques.

Mais so bre a pre pa ra ção do Sam paio Cor rêa pa ra a
Eta pa Fi nal do Cam pe o na to Bra si lei ro de Be a ch Soc cer
es tá dis po ní vel nas re des so ci ais da Fe de ra ção Ma ra- 
nhen se de Be a ch Soc cer (FMBS): @be a ch soc cer ma.

Equi pe

São Luís, segunda-feira, 16 de novembro de 2020

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


oimparcial.com.brIMPARSamartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com12

Inspirado na obra da artista Tarsila do Amaral, o filme conta a história de uma menina 
que enfrenta muitos desafios para recuperar as memórias roubadas de sua mãe

CINEMA

Filme “Tarsilinha”  tem
Zeca Baleiro e Ná Ozzetti 

Z
e ca Ba lei ro e a pro du to ra Pin- 
guim Con tent lan çam es te 
mês a mú si ca te ma do fil me 
de ani ma ção Tar si li nha. O 

lon ga me tra gem é ins pi ra do na obra 
de Tar si la do Ama ral e con ta a his tó ria 
de Tar si li nha, uma me ni na de 8 anos 
que em bar ca nu ma jor na da in crí vel 
pa ra re cu pe rar as me mó ri as rou ba das 
de sua mãe. A can ção, com pos ta por 
Ze ca Ba lei ro es pe ci al men te pa ra o fil- 
me, res sal ta a bra si li da de pre sen te no 
lon ga, es pe ci al men te nas su as co res, 
pai sa gens e per so na gens ori gi ná ri os 
da cul tu ra bra si lei ra, co mo a Cu ca e o 
Sa ci. “A can ção fa la da tra ves sia da 
per so na gem Tar si li nha por um mun- 
do des co nhe ci do, al go co mo uma re a- 
li da de pa ra le la, cheia de pe ri gos e 
ame a ças. Co mo em to da fá bu la, es sa 
vi a gem é uma his tó ria de des co ber ta e 
au to co nhe ci men to. A mú si ca é um 
baião bem bra si lei ro com uma pe que- 
na alu são à obra de Vil la-Lo bos”, co- 
men ta Ze ca Ba lei ro.

A can ção che gou dia 13 de no vem- 
bro nas prin ci pais pla ta for mas de 
stre a ming, mes ma da ta em que o te a- 
ser do fil me che ga no YouTube e apre- 
sen ta per so na gens e ce ná ri os do fil- 
me, ao som da com po si ção in ter pre- 
ta da por Ze ca Ba lei ro e Ná Oz zet ti.

O fil me, que tem Ce lia Ca tun da e 
Ki ko Mis tro ri go na di re ção, Ri car do 
Roz zi no co mo pro du tor exe cu ti vo e 
ro tei ro de Fer nan do Sa lem e Mar cus 
Au re lius Pi men ta,  se rá lan ça do em 
2021 e dis tri buí do pe la H20 Films. A 
tri lha foi com pos ta por Ze zi nho Mu- 
ta rel li e Ze ca Ba lei ro e de sem pe nha

So bre Ze ca Ba lei ro
On de en con trar:

CANÇÃO FOI COMPOSTA  ESPECIAL POR ZECA BALEIRO PARA  O LONGA INFANTIL

fun ção im por tan te no fil me, sen do 
mais um ele men to de re for ço à iden ti- 
da de bra si lei ra, tão pre sen te na obra 
de Tar si la.

Em mais de vin te anos de car rei ra, 
Ze ca Ba lei ro fi cou co nhe ci do pe la sua 
mis tu ra de rit mos e re fe rên ci as mu si- 
cais di ver sas. Vem se de di can do tam- 
bém à li te ra tu ra, ao te a tro e ao ci ne- 
ma. Es cre veu o mu si cal “Quem tem 

me do de Cu ru pi ra?”, compôs tri lhas 
pa ra es pe tá cu los pre mi a dos co mo 
“Ro que San tei ro” e “Lam pião e Lan ce-
lo te” e pa ra lon gas-me tra gem co mo 
“Car mo”, “2” e “Pa raí so Per di do”

YouTube: 
https://youtu.be/XcfL65WyfKo

Pla ta for mas di gi tais: 
https://sl.onerpm.com/tar si li nha

FATO HISTÓRICO

Proclamação da República em exposição virtual

PROCLAMAÇÃO OCORREU NA PRAÇA DA ACLAMAÇÃO (ATUAL PRAÇA DA REPÚBLICA), NO RIO DE JANEIRO,  CAPITAL DO IMPÉRIO 

A Pro cla ma ção da Re pú bli ca Bra si- 
lei ra, tam bém re fe ri da na His tó ria do
Bra sil co mo Gol pe Re pu bli ca no, foi
um gol pe de Es ta do po lí ti co-mi li tar,
ocor ri do em 15 de no vem bro de 1889,
que ins tau rou a for ma re pu bli ca na
pre si den ci a lis ta de go ver no no Bra sil,
en cer ran do a mo nar quia cons ti tu ci o- 
nal par la men ta ris ta do Im pé rio e, por
con se guin te, des ti tuin do o en tão che- 
fe de es ta do, im pe ra dor D. Pe dro II,
que em se gui da re ce beu or dens de
par tir pa ra o exí lio na Eu ro pa.

A pro cla ma ção ocor reu na Pra ça da
Acla ma ção (atu al Pra ça da Re pú bli- 
ca), na ci da de do Rio de Ja nei ro, en tão
ca pi tal do Im pé rio do Bra sil, quan do
um gru po de mi li ta res do exér ci to
bra si lei ro, li de ra dos pe lo ma re chal
Ma nu el De o do ro da Fon se ca, des ti- 
tuiu o im pe ra dor e as su miu o po der
no país, ins ti tuin do um go ver no pro- 
vi só rio re pu bli ca no, que se tor na ria a
Pri mei ra Re pú bli ca Bra si lei ra.

Pa ra ce le brar a da ta o  Ar qui vo Pú- 
bli co do Es ta do do Ma ra nhão, abriu,
do min go, 15 de no vem bro, a ex po si- 
ção vir tu al, dis po ní vel no si te do
APEM (http://apem.cul tu- 
ra.ma.gov.br/ ), so bre do cu men tos
re la ti vos ao fa to his tó ri co bra si lei ro da
Pro cla ma ção da Re pú bli ca.

 

A ex po si ção mos tra

do cu men tos ori gi nais

re tra tan do a

mo vi men ta ção pa cí fi ca

dos ór gãos

go ver na men tais ao

pro cla ma rem a

Re pú bli ca no Ma ra nhão,

em 18 de no vem bro de

1889.

En tre os do cu men tos ex pos tos en- 
con tram-se: ofí ci os aos ór gãos fe de- 
rais co mu ni can do a pro cla ma ção da
Re pú bli ca no Ma ra nhão e a cons ti tui- 
ção do seu Go ver no Pro vi só rio; de cre- 
to or de nan do a ex tin ção de quais quer
ves tí gi os, nos ór gãos pú bli cos, do an- 

ti go re gi me mo nár qui co; por ta ri as de
no me a ção pa ra ór gãos pú bli cos; ter- 
mos de ju ra men to de fi de li da de ao re-
gi me re pu bli ca no pe los no me a dos
pa ra car gos pú bli cos; no me a ção do
Go ver no do Es ta do pe lo go ver no pro-
vi só rio do Bra sil; ofí ci os de au to ri da- 
des do in te ri or do Es ta do acu san do o
re ce bi men to das co mu ni ca ções so bre
a Pro cla ma ção da Re pú bli ca e con gra- 
tu lan do-se com a Jun ta do Go ver no
Pro vi só rio; ata da ses são co me mo ra ti- 
va da acla ma ção da Re pú bli ca dos Es- 
ta dos Uni dos do Bra sil, em Al cân ta ra
e ou tros.

Es pe ra-se com es ta Ex po si ção Vir- 
tu al le var ao co nhe ci men to do pú bli- 
co do cu men tos con ten do in for ma-
ções dos pro ces sos ini ci ais de mu dan- 
ça do re gi me de go ver no no Ma ra- 
nhão, em de cor rên cia da Pro cla ma- 
ção da Re pú bli ca do Bra sil, em 15 de
no vem bro de 1889.

 
PA RA MAIS IN FOR MA ÇÕES:

http://ca sas.cul tu- 
ra.ma.gov.br/apem/

 
SI TE DA EX PO SI ÇÃO:

http://apem.cul tu ra.ma.gov.br/

MISSISSIPPI DELTA BLUES

Festival oferece
workshops gratuitos

10 WORKSHOPS  ESTÃO SENDO OFERECIDOS NO SITE OFICIAL 

Re a li za dos des de a pri mei ra edi ção do Mis sis sip pi
Del ta Blu es Fes ti val, em 2008, os workshops gra tui tos
com mú si cos do li ne up se con so li da ram co mo uma das
prin ci pais atra ções do even to. Nes ta edi ção do MDBF,
que ocor re on-li ne de 20 a 22 de no vem bro, es tão pro- 
gra ma dos 10 workshops em am bi en te vir tu al no si te ofi- 
ci al do fes ti val, mes mo ca nal de trans mis são dos shows.
Con fi ra abai xo os mú si cos es ca la dos. “Os workshops são
uma for ma de le var ao pú bli co em ge ral in for ma ção e
co nhe ci men to so bre vá ri as áre as da mú si ca e do blu es
em si. As ofi ci nas con tem plam des de o ad mi ra dor do es- 
ti lo, mes mo que não to que ou can te, até o ins tru men tis- 
ta mais ex pe ri en te. É uma opor tu ni da de úni ca de sa ber
mais so bre a cul tu ra blu es”, con vi da Ri car do Bi ga, da es- 
co la de mú si ca Te clas & Cor das, res pon sá vel anu al men- 
te pe los workshops.

Ele des ta ca que nes te ano, pe lo fa to de se rem on-li ne,
as ofi ci nas se rão mais per so na li za das. “O con teú do se rá
ab sor vi do den tro do con for to da ca sa ou es cri tó rio de
ca da es pec ta dor, que po de rá es tar com seu ins tru men to
em pu nho e fo ca do na ofi ci na. Di fe ren te do fes ti val pre- 
sen ci al, que de vi do à quan ti da de de atra ções, cos tu ma
de ter me nos a aten ção de quem as sis te”, co men ta. Bi ga
lem bra que a es co lha dos mú si cos ofi ci nei ros aten de à
con di ção de que fa çam par te do cast do fes ti val. “O ob je- 
ti vo é que se con si ga abor dar os te mas mais di ver sos, co- 
brin do vá ri as fren tes do blu es. Mes mo que du as ofi ci nas
fa lem do mes mo ins tru men to, elas te rão di fe ren tes
abor da gens”, adi an ta.

Pro gra me-se
Workshops MDBF 2020
Quan do: dia 22 de no vem bro, das 17h às 22h
Co mo: pe lo si te ofi ci al do even to: www.mdbf.com.br

FESTIVAL

Carmel 2020 terá 40
horas de dança

2º MAIOR EVENTO DE DANÇA ISRAELENSE FORA DE ISRAEL

De 11 a 13 de de zem bro, a He brai ca dá iní cio às co me- 
mo ra ções da 40ª edi ção do Fes ti val Car mel, um dos
mar cos cul tu rais mais im por tan tes da co mu ni da de ju- 
dai ca bra si lei ra. Se rão 40 ho ras de uma pro gra ma ção to- 
tal men te vol ta da pa ra a dan ça fol cló ri ca is ra e len se. De- 
vi do à pan de mia, ape nas al gu mas apre sen ta ções con ta- 
rão com a pre sen ça de pú bli co – sem pre res pei tan do os
pro to co los de se gu ran ça. To das as atra ções se rão trans- 
mi ti das pe las mí di as di gi tais da He brai ca.

Ba ti za da de Car mel Play, a edi ção de 2020 do se gun do
mai or even to de dan ça is ra e len se fo ra de Is ra el con ta rá
com apre sen ta ções de com pa nhi as de di ver sos es ta dos
do Bra sil, além de gru pos de Is ra el, Ar gen ti na, Mé xi co,
Uru guai, Ve ne zu e la, Pe ru e Chi le. “Se rá um pri vi lé gio
pa ra a He brai ca reu nir as me lho res com pa nhi as de dan- 
ça ju dai ca do mun do em mais um fes ti val Car mel”,
diz Da ni el Le on Bi als ki, pre si den te do clu be. “Ao lon go
do ano que nos re en con tra re mos pre sen ci al men te pa ra
fi na li zar as co me mo ra ções.” A pro gra ma ção on li ne do
Car mel Play in clui rá en tre vis tas e de poi men tos de pes- 
so as que fi ze ram par te da tra je tó ria do fes ti val. A par tir
de um es tú dio di gi tal mon ta da no clu be, os in ter nau tas
par ti ci pa rão de jo gos, sor tei os e vo ta ções. Na pro du ção
do even to, o clu be con ta rá com uma equi pe de 80 vo lun- 
tá ri os. “São jo vens da co mu ni da de ju dai ca que se co lo- 
cam à dis po si ção pa ra aju dar e di vul gar a nos sa cul tu- 
ra”, con ta Natha lia Be na di ba, co or de na do ra ge ral e di re- 
to ra ar tís ti ca do fes ti val.

FES TI VAL CAR MEL PLAY 2020
Da ta:   11, 12 e 13 de de zem bro
On de:  ca nais da He brai ca no Youtube

(https://bit.ly/youtube-he brai ca) e Fa ce bo- 
ok (https://www.fa ce bo ok.com/Clu beHe brai caSP)

São Luís, segunda-feira, 16 de novembro de 2020

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

