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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉAPARTE       Transparentes         BASTIDORES
TER 10.11.2020

02H00 ................ 5.2M

08H32 ................ 1.2M

15H02 ................ 5.2M

20H58 ................ 1.0M

A campanha do segundo turno é mais tensa, mais curta e mais instigante do que a do pri-
meiro. São apenas onze dias para o enfrentamento. O prazo já começou a correr e vai até o 
dia 26. É o tempo que contam em São Luís, os candidatos Eduardo Braide (Podemos) e Du-
arte Júnior (Republicanos) de convencer o eleitor a decidir sobre o destino.

Jogada final 

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

33% dos jovens maranhenses 
não estudam nem trabalham

Imperatriz foi do 
céu ao inferno nos 
últimos anos na 
Série C do Brasil

 PÁGINA 12
 PÁGINA 5

Prefeitura 
divulga ordem de 
apresentação do 
Canta São Luís

PÁGINA 11

O mistério dos pássaros que "somem" 
mesmo em matas intocadas no Brasil

Cerca de 33,2% dos jovens entre 15 e 29 anos do Maranhão, não estudavam e nem tinham ocupação em 
2019, segundo a mais recente Síntese de Indicadores Sociais, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (IBGE).  É o segundo maior índice do Nordeste, só perdendo para o estado do Alagoas.  PÁGINA 9

A Prefeitura de São Luís divulgou no sába-
do (14) o resultado do sorteio da ordem de 
apresentação da 1ª eliminatória do Canta São 
Luís, I Festival Ludovicense de Intérpretes da 
Música. O evento, promovido pela gestão do 
prefeito Edivaldo Holanda Junior, tem como 
objetivo divulgar e incentivar a produção ar-
tística. A primeira eliminatória do concurso 
acontece dias 18, 19 e 20 deste mês. Nos dias 
16 e 17 acontecerão os ensaios oficiais das 
apresentações. 

ELEIÇÕES  2020

Eliziane e secretários  de 
Flávio Dino anunciam 
apoio a Duarte Júnior

Deputados Glaubert 
Cutrim e Carlinhos 

Florêncio apoiam Braide

Jeisael Marx, Dr. Yglésio 
e Neto Evangelista não 

manifestaram preferência

Cenário para o segundo turno na capital 
começa a ser montado com alianças

Jiboia é encontrada na Praia de 
São Marcos e assusta banhistas

Acordo pode zerar as filas de 
espera por benefícios no INSS

Vice-presidente Mourão cancela agenda no Maranhão
PÁGINA 8

PÁGINA 3 E 8

PÁGINA 10 PÁGINA 10
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VACINA

País possui acordo para
256,4 milhões de doses
O

Bra sil pos sui dois acor dos
bi la te rais em an da men to
pa ra aces sar fu tu ras va ci nas
con tra o no vo co ro na ví rus.

O com pro mis so de com pra e trans fe- 
rên cia da Co ro na vac, va ci na chi ne sa,
foi fir ma do pe lo Go ver no de São Pau- 
lo, com o Ins ti tu to Bu tan tan. O Go ver- 
no Fe de ral fir mou con tra to com va ci- 
na de sen vol vi da pe la Uni ver si da de de
Ox ford, Rei no Uni do, em par ce ria
com A Fi o cruz e Bi o man gui nhos.
Além dis so, o País in te gra a Co vax
Facility, ini ci a ti va da Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) pa ra a dis tri- 
bui ção de imu ni zan tes li cen ci a dos

A par ce ria en tre o Go ver no de São
Pau lo, o Ins ti tu to Bu tan tan e a far ma- 
cêu ti ca Si no vac Li fe Sci en ce foi anun- 
ci a da pe la pri mei ra vez em 11 de ju- 
nho. Três me ses de pois, o go ver na dor
João Do ria (PSDB) as si nou acor do pa- 
ra pro du ção e dis tri bui ção de 46 mi- 
lhões de do ses da Co ro na vac no va lor
de US$ 90 mi lhões. Ou tros R$ 160 mi- 
lhões se rão in ves ti dos na re for ma da
fá bri ca do Bu tan tan, que se rá res pon- 
sá vel pe la pro du ção da Co ro na vac.

O con tra to tam bém

for ma li za a

trans fe rên cia de

tec no lo gia pa ra

pro du ção da va ci na pe lo

Bu tan tan.

 Até de zem bro, a far ma cêu ti ca vai
en vi ar 6 mi lhões de do ses da va ci na já

pron tas, en quan to ou tras 40 mi lhões
se rão pro du zi das em São Pau lo.

O Bu tan tan re ce beu au to ri za ção da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni- 
tá ria (An vi sa) pa ra im por tar os pro du- 
tos e in su mos em ou tu bro. A pre vi são
é de que as pri mei ras 120 mil do ses da
Co ro na vac che guem em 20 de no- 
vem bro. Há ex pec ta ti va de mais 14
mi lhões de do ses em fe ve rei ro. Em fa- 
se fi nal de es tu dos clí ni cos no Bra sil, a
Co ro na vac é con si de ra da uma das va- 
ci nas mais pro mis so ras pe la OMS. No
Bra sil, os tes tes são con du zi dos em
se te Es ta dos bra si lei ros e no Dis tri to
Fe de ral.

O se gun do acor do bi la te ral foi fir- 
ma do en tre o Go ver no Fe de ral, por
meio da Fi o cruz, e a far ma cêu ti ca bri- 
tâ ni ca As tra Ze ne ca pa ra pro du ção da
va ci na de sen vol vi da pe la Uni ver si da- 
de de Ox ford. O con tra to en tre Fi o- 
cruz e As tra ze ne ca é de US$ 250 mi- 
lhões e es tá li mi ta do ini ci al men te a
100,4 mi lhões de do ses, to tal men te
des ti na das a en tre gas ao Mi nis té rio
da Saú de e ao SUS. Ao fim do acor do, a
Fi o cruz te rá a ca pa ci da de de pro du zir
mais 110 mi lhões de do ses ao lon go
do se gun do se mes tre de 2021.

O con tra to pre vê a

trans fe rên cia de

tec no lo gia da va ci na de

Ox ford, com iní cio da

pro du ção em ja nei ro do

ano que vem. 

Ou se ja, o Bra sil te rá aces so à tec- 

no lo gia e au to no mia pa ra con ti nu ar
pro du zin do o imu ni zan te. O acor do
pre vê que não ha ve rá mar gem de lu- 
cro na aqui si ção dos pro du tos ne ces- 
sá ri os pa ra a pro du ção da va ci na até
1º de ju lho de 2021, quan do ex pi ra o
con tra to. A es ti ma ti va é que a va ci na- 
ção co me ce em mar ço. “Não vai ha ver
uma apli ca ção em mas sa da va ci na”,
ex pli cou Ní sia Trin da de Li ma, pre si- 
den te da Fi o cruz. “Te rá de ha ver al-
gum cri té rio de pri o ri za ção, mas is so
ain da não foi de fi ni do. Ao pre ço de
US$ 3,16 a do se, ela é con si de ra da
uma das mais ba ra tas quan do com- 
pa ra da às de mais ne go ci a ções que se- 
guem em cur so no mun do”. Se gun do
ela, “no 2º se mes tre, já com a pro du- 
ção in tei ra men te na ci o nal, se rão mais
110 mi lhões de do ses. Um to tal de 210
mi lhões de do ses em du as eta pas”.
As sim co mo a Co ro na vac, a va ci na da
Ox ford en con tra-se na fa se 3 de tes tes
clí ni cos.

O Mi nis té rio da Saú de tam bém
man tém ne go ci a ções com a far ma-
cêu ti ca Pfi zer, mas sem ne nhum acor- 
do fir ma do até o mo men to. O imu ni- 
zan te da em pre sa apre sen tou efi cá cia
de mais de 90%, con for me uma aná li- 
se pre li mi nar di vul ga da no dia 9 de
no vem bro.

Nes ta ter ça-fei ra, 17, acon te ce rá a
pri mei ra reu nião en tre o Mi nis té rio e
re pre sen tan tes da Pfi zer. Na quar ta,
18, téc ni cos da pas ta se en con tram
com re pre sen tan tes da John son &
John son. Na quin ta-fei ra, 19, es tá pre-
vis ta agen da com de sen vol ve do res da
va ci na Sput nik V. Se gun do fon tes do
mi nis té rio, a ideia é ou vir os va lo res e
con di ções de aces so à va ci na que as
em pre sas ofe re cem. As va ci nas es tão
em fa se três de tes tes, em hu ma nos, a
mais avan ça da no de sen vol vi men to
des se ti po de pro du to.

ELEIÇÕES

Vaquinha Eleitoral perde força em 2020

EM COMPARAÇÃO COM AS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS, O RESULTADO FOI PRATICAMENTE DUAS VEZES MENOR

A ar re ca da ção por “va qui nhas” não
de co lou em sua es treia nas elei ções
mu ni ci pais. Mes mo com mais de 500
mil can di da tos em dis pu ta, os re cur- 
sos ar re ca da dos por fi nan ci a men to
co le ti vo so ma ram R$ 10,3 mi lhões,
uma mé dia de R$ 19 por can di da to,
se gun do da dos do Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE).

Em com pa ra ção com as elei ções
ma jo ri tá ri as, pri mei ra pro va de fo go
das “va qui nhas”, o re sul ta do foi pra ti- 
ca men te du as ve zes me nor. Mes mo
com ape nas 26 mil can di da tos na que- 
le ano, os po lí ti cos con se gui ram le- 
van tar R$ 19,2 mi lhões, uma mé dia de
R$ 739 pa ra ca da no me da dis pu ta.

“O va lor bai xo des te ano de mons tra
o pou co en vol vi men to das pes so as fí- 
si cas com o fi nan ci a men to de cam pa- 
nha po lí ti ca no Bra sil”, diz Mi chel
Ber to ni, ad vo ga do e mem bro da Co- 
mis são de Di rei to Elei to ral da OAB-SP.

Pes qui sa dor de crowd fun ding, ele
ci ta que nas elei ções de 2014 e 2018
ape nas 0,1% dos elei to res ap tos a vo- 
tar do a ram pa ra as cam pa nhas. Em
2016, o nú me ro foi um pou co mai or,
0,5%.

Em paí ses co mo os Es ta dos Uni dos,
há uma cul tu ra mais con so li da da de
con tri bui ção fi nan cei ra ao pro ces so
elei to ral. O ex-pre si den te Ba rack Oba- 
ma, por exem plo, ar re ca dou US$ 500

mi lhões pe la in ter net. Na Es pa nha, o
Po de mos tam bém traz ex pe ri ên ci as
bem-su ce di das, mas com um mo de lo
mais trans pa ren te, in for man do o cus- 
to exa to de ca da item da cam pa nha.
“Há pres ta ção de con tas dos gas tos re- 
a li za dos, mais trans pa rên cia e diá lo go
com o elei tor”, diz Ber to ni.

No Bra sil, o crowd fun ding foi apro- 
va do pe lo TSE em 2017 e pas sou a va- 
ler já pa ra as elei ções de 2018. Até en- 
tão, as do a ções fí si cas de cam pa nha
eram fei tas pe los si tes dos pró pri os
can di da tos ou par ti dos po lí ti cos. “Co- 
mo as pes so as ju rí di cas fi ca ram im pe- 
di das de do ar pa ra os po lí ti cos, o Con- 
gres so che gou à con clu são de que era
pre ci so pen sar em no vos mei os de ar- 
re ca da ção, e aí veio o crowd fun ding.”

Nas elei ções des te ano, dois can di- 
da tos à Pre fei tu ra de São Pau lo fi gu- 
ram en tre os que mais ar re ca da ram
di nhei ro por va qui nha. Na cam pa nha
de Gui lher me Bou los, do PSOL, o fi- 
nan ci a men to co le ti vo re pre sen tou
20,8% de to da a re cei ta do can di da to,
que con se guiu R$ 828 mil pe la mo da- 
li da de. Pa ra Arthur do Val (Pa tri o ta), o
“Ma mãe Fa lei”, o pe so das va qui nhas
foi ain da mai or: pou co mais de 50%
de to do o di nhei ro do can di da to. O
de pu ta do, que te ve 9,78% dos vo tos
vá li dos, foi o se gun do que mais di- 
nhei ro con se guiu por va qui nha no

País. Não à toa, Do Val re for çou ao lon-
go de to da a dis pu ta em São Pau lo ser
con trá rio ao uso de di nhei ro pú bli co
nas elei ções e en fa ti zou o pe di do de
do a ção aos elei to res.

O su ces so dos dois can di da tos na
mo da li da de tem a ver com o diá lo go
mai or com o pú bli co jo vem e tam bém
com a ide o lo gia po lí ti ca, diz Ro dri go
Pran do, so ció lo go e ci en tis ta po lí ti co,
uni ver si da de Pres bi te ri a na Mac ken-
zie. “Am bos têm as ca rac te rís ti cas ide- 
o ló gi cas mui to cla ras e evi den tes, o
que faz com que as pes so as, ao se
iden ti fi ca rem, sin tam-se con for tá veis
e con fi an tes de que aque le re cur so
da do ao par ti do se rá bem uti li za do na
prá ti ca po lí ti ca.”

Tan to PSOL quan to o Pa tri o ta es tão
na lis ta dos par ti dos que mais con se-
gui ram di nhei ro pe la mo da li da de. A
si gla de Bou los é a cam peã: so mou R$
2,2 mi lhões nes te ano, se gui do pe lo
NO VO (R$ 1,6 mi lhão), PT (R$ 1,3 mi-
lhão), Pa tri o ta (R$ 780 mil) e PDT (R$
474 mil). Os can di da tos ain da po dem
ar re ca dar até 15 de de zem bro, se ti ve- 
rem dí vi da.

En tre os no mes com mai or ar re ca- 
da ção, há ain da os can di da tos a ve re a-
dor Ga bri el Aze ve do (Pa tri o ta), de Be- 
lo Ho ri zon te (MG), Eleus Vi ei ra Amo- 
rim (Ci da da nia), de Cui a bá, e Der li
Mai er (MDB), de Cha pe có (SC).

Re to ma da da eco no mia

Re for mas in ter na ci o nais

Re du ção de sub sí di os

Co o pe ra ção

LIS TA

Bra sil di vul ga rá
im por ta do res de
ma dei ra ile gal

O pre si den te Jair Bol so na ro dis se on tem (17) que o
Bra sil vai re ve lar uma lis ta com no mes de paí ses que im- 
por tam ma dei ra ex traí da de for ma ile gal da Amazô nia
bra si lei ra. Du ran te o seu dis cur so na 12ª Cú pu la do
Brics, gru po for ma do por Bra sil, Rús sia, Ín dia, Chi na e
Áfri ca do Sul, o pre si den te vol tou a cri ti car os “ata ques”
que o país so fre em re la ção às quei ma das e ao des ma ta- 
men to na re gião amazô ni ca. “Creio que de pois des sa
ma ni fes ta ção [di vul ga ção da lis ta], que in te res sa a to dos
no mun do, es sa prá ti ca di mi nui rá e mui to nes sa re gião”,
afir mou. Se gun do o pre si den te, a Po lí cia Fe de ral de sen- 
vol veu um mé to do pa ra ras tre ar a ori gem de ma dei ras
apre en di das e ex por ta das usan do isó to pos es tá veis,
uma es pé cie de DNA que mos tra a pro ve ni ên cia ge o grá- 
fi ca de pro du tos. “Es ta re mos re ve lan do, nos pró xi mos
di as, no mes dos paí ses que im por tam es sa ma dei ra ile- 
gal da Amazô nia, por que, aí sim, es ta re mos mos tran do
que es ses paí ses, al guns de les que mui to nos cri ti cam,
em par te, têm res pon sa bi li da de nes sa ques tão [do avan- 
ço do des ma ta men to]”, dis se o pre si den te. A cú pu la do
Brics, que ocor reu de for ma vir tu al nes ta ter ça-fei ra,
mar ca o fim da pre si dên cia pro tem po re da Rús sia à
fren te blo co, ao lon go do úl ti mo ano. Em 2021, o gru po
de paí ses se rá pre si di do pe la Ín dia. Bol so na ro sau dou o
tra ba lho da pre si dên cia rus sa ao man ter o gru po ati vo
em 2020 e apro fun dar ini ci a ti vas de co o pe ra ção em di- 
ver sas áre as, mes mo em meio à pan de mia de co vid-19.
Pa ra o pre si den te, os paí ses do Brics es tão em “per fei ta
sin to nia” no com ba te ao ter ro ris mo e na bus ca de uma
va ci na se gu ra e efi caz con tra o no vo co ro na ví rus e com- 
pro me ti dos com ações pa ra mi ni mi zar as emis sões de
car bo no, que le vam ao aque ci men to glo bal e às mu dan- 
ça cli má ti cas.

Ele lem brou que a pri mei ra reu nião do Brics foi re a li- 
za da em 2009, em meio a “uma das mais gra ves cri ses fi- 
nan cei ras de his tó ria”, e que, na que le con tex to, “a for ça
das eco no mi as emer gen tes mos trou-se fun da men tal
pa ra a re cu pe ra ção da eco no mia in ter na ci o nal”. “Em
2020, o mun do vol ta a en fren tar uma cri se de con tor nos
de sa fi a do res. Mais uma vez, os paí ses do Brics po dem
de sem pe nhar pa pel cen tral nos es for ços da su pe ra ção
da co vid-19 e da re to ma da da eco no mia”, ob ser vou. Pa- 
ra Bol so na ro, o ca mi nho pa ra o cres ci men to econô mi co
de pen de da co o pe ra ção fo ca da em “be ne fí ci os mú tu os
e res pei to às so be ra ni as na ci o nais”, com a am pli a ção de
me di das de pro mo ção co mer ci al e in cen ti vo a uma mai- 
or in te ra ção en tre os se to res pri va dos dos paí ses do blo- 
co. 

O pre si den te da Re pú bli ca de fen deu ain da a re for ma
de or ga nis mos in ter na ci o nais co mo a Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS), da Or ga ni za ção Mun di al do
Co mér cio (OMC) e do Con se lho de Se gu ran ça das Na- 
ções Uni das, es te úl ti mo com pos to por cin co mem bros
per ma nen tes (Es ta dos Uni dos, Rús sia, Chi na, Fran ça e
Rei no Uni do) e por dez mem bros não per ma nen tes,
elei tos pa ra man da tos de dois anos. O pre si den te cri ti- 
cou a “po li ti za ção do ví rus [da co vid-19] e o pre ten so
mo no pó lio do co nhe ci men to por par te da OMS” e dis se
que a pan de mia mos trou a “cen tra li da de das na ções pa- 
ra a so lu ção dos pro ble mas que aco me tem o mun do”.
“Te mos que re co nhe cer a re a li da de de que não fo ram os
or ga nis mos in ter na ci o nais que su pe ra ram os de sa fi os,
mas sim a co or de na ção en tre nos sos paí ses”, fri sou,
des ta can do a ne ces si da de de um sis te ma in ter na ci o nal
pau ta do pe la li ber da de, trans pa rên cia e se gu ran ça, com
a de fe sa da de mo cra cia e da so be ra nia dos paí ses.

Pa ra Bol so na ro, uma co mu ni da de in ter na ci o nal “ver- 
da dei ra men te in te gral e ati va” só se rá pos sí vel com es- 
sas re for mas. Ele de fen deu, tam bém, que os paí ses do
Brics co or de nem o apoio à re du ção de sub sí di os pa ra
bens agrí co las por par te da OMC e o aces so per ma nen te
de Bra sil, Ín dia e Áfri ca do Sul ao Con se lho de Se gu ran- 
ça. “Com es se im por tan te pas so, te nho cer te za que a co- 
o pe ra ção no Brics sai rá ain da mais for ta le ci da”, dis se.
Jun tos, Bra sil, Rús sia, Ín dia, Chi na e Áfri ca do Sul (cu jas
ini ci ais, em in glês, de ram no me ao gru po) reú nem uma
po pu la ção de cer ca de 3,1 bi lhões de pes so as, o que
equi va le a apro xi ma da men te 41% da po pu la ção mun di- 
al, e res pon dem por 18% do co mér cio mun di al. Os prin- 
ci pais acor dos re a li za dos du ran te a pre si dên cia da Rús- 
sia no blo co se rão for ma li za dos na De cla ra ção da Cú pu- 
la de Mos cou e em ou tros do cu men tos. Du ran te o even- 
to, tam bém se rão acor da dos os po si ci o na men tos que
se rão apre sen ta dos du ran te a Cú pu la do G20, que reú ne
as 20 mai o res eco no mi as do mun do, mar ca da pa ra os
di as 21 e 22 de no vem bro.

Ain da du ran te o en con tro des ta ter ça-fei ra, Bol so na- 
ro dis se que o ban co do Brics, o NBD, tem re fle ti do boa
par te das as pi ra ções do gru po em co o pe ra ção fi nan cei- 
ra e go ver nan ça econô mi ca in ter na ci o nal. “O pro ces so
de ex pan são do ban co é par te fun da men tal do nos so
com pro mis so co mum na no va ar qui te tu ra fi nan cei ra
in ter na ci o nal”, afir mou. No Bra sil, o pre si den te des ta- 
cou a par ce ria do NBD no com ba te aos efei tos da pan- 
de mia e nas con tri bui ções em pro je tos de in fra es tru tu ra
e de sen vol vi men to sus ten tá vel, es pe ci al men te nos se- 
to res de ener gia re no vá vel, trans por te e mo bi li da de ur- 
ba na e água e sa ne a men to bá si co.

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

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


Segundo turno em São Luís
agita toda a política do MA

POR RAIMUNDO BORGES

A 
campanha do segundo turno 
para a prefeitura de São Luís 
ainda não chegou às ruas, mas 
já movimenta os bastidores e 

mobiliza blocos políticos apoiadores de 
Duarte Júnior (Republicanos) e Eduardo 
Braide (Podemos). O governador Flávio 
Dino (PCdoB) cuidou de reunir os diri-
gentes partidários, senadores, secretá-
rios, deputados estaduais e federais de 
sua base aliada para uma ação conjunta 
de apoio a Duarte.

Na empreitada Flávio Dino conta 
com o apoio do deputado federal Már-
cio Jerry, presidente estadual do PCdoB, 
partido no qual Duarte Júnior foi eleito 
deputado estadual em 2018. A conver-
sa teve como interlocutores os deputa-
dos Cléber Verde, André Fufuca, Gastão 
Vieira, Marreca Filho e outros. Em um 
segundo momento, o comunista teria 
reunido também Juscelino Filho e Neto 
Evangelista, ambos do DEM, além dos 
senadores Weverton Rocha (PDT) e Eli-
ziane Gama (Cida).

Também o candidato do Podemos, 
Eduardo Braide não está parado. Ontem 
ele recebeu do apoio do vice-presidente 
da Assembleia Legislativa, Glalbert Cutrim 

(PDT ), e do deputado Carlinhos 
Florêncio do PCdoB. Eles tiveram 
encontro no gabinete do depu-
tado estadual César Pires (PV ), 
que já havia anunciado apoio a 
Braide. Segundo o blog do jorna-
lista Diego Emir, Cutrim relatou 
a “boa convivência com Eduardo 
Braide” na Alema e conhece sua 
boa intenção de trabalhar por São 
Luís. “Se Deus quiser, ele será o 
próximo prefeito de São Luís a 
partir de 1º de janeiro”, rogou 

Glalbert Cutrim.
Por sua vez, César Pires, opositor 

ferrenho de Flávio Dino na Alema, 
afirmou que Braide é o mais prepa-
rado para ser prefeito de São Luís, e 
merece o respeito inclusive dos seus 
adversários. “Ele mostrou que tem 
propostas concretas para desenvol-
ver a nossa cidade”. já o deputado 
“comunista” Carlinhos Florêncio jus-
tificou seu apoio à candidatura de 
Braide, por ela significar um futuro 
melhor para a cidade”

Confronto de advogados

A eleição de domingo na capital maranhense, além de afe-
tada duramente pela pandemia do coronavírus, foi marcada 
pela disputa entre um time de jovens, a maioria branca e quase 
todos eles advogados e deputados. Já o segundo turno ficaram 
os advogados Carlos Braide (deputado federal do Podemos) e 
Duarte Júnior (deputado estadual do Republicanos). Ambos 
de centro, embora, também com relações passadas bem pró-
ximas do governador Flávio Dino, líder de maior expressão do 
PCdoB no país.

Os analistas do sistema sarneísta têm aproveitado resul-
tados isolados de municípios para tentar mostrar que Flávio 
Dino saiu derrotado da eleição do dia 15. Porém, nenhuma 
palavra sobre o que ocorreu no Maranhão com o MDB que, ao 
contrário do resto do país, sua representatividade municipal 
não passou de sete prefeitos. O presidente regional, ex-gover-
nador e ex-senador João Alberto perdeu a eleição de vereador 
em Bacabal. Isso mostra que o jogo político no Maranhão não 
apenas mudou de dono da bola, mas simplesmente deixou o 
lado oposto em situação vexatória quando se fala nas próxi-
mas eleições de 2022.

PT é uma miragem

O PT virou pó no Maranhão. Elegeu um ve-
reador em são Luís, com a denominação de 
“coletivo” e o prefeito Luís da Amovelar Filho, 
reeleito em Coroatá, contra o ex-deputado Ri-
cardo Murad, que tinha no município seu maior 
reduto familiar. O militante histórico do PT, 
Márcio Jardim, um lulista apaixonado, escre-
veu no twitter que o seu partido no Maranhão 
“transitou entre dois extremos de 2006 a 2018”.

Em tom de saudosismo, ele relata que na 
aliança com o MDB de Roseana Sarney, o PT 
elegeu oito prefeitos em 2008, e em 2012, dez. 
Com Flávio Dino, foi diferente. Em 2-2016, o 
PT elegeu sete prefeitos, e apenas um em 2020. 
“O resultado de 2020 foi tão pífio que remeteu 
o PT aos anos 1980”, segundo Márcio Jardim, 
que prefere deixar claro que está se referindo 
apenas aos números. Não concluindo, porém, 
se existe outra leitura na relação do PT com 
Flávio Dino.

O governador Flávio Dino (PCdoB)  reuniu os dirigentes partidários, senadores, secretários e deputados para uma ação conjunta de apoio a Duarte

Eduardo Braide recebeu o apoio do  vice-presidente da Assembleia Legislativa, Glalbert 
Cutrim (PDT), e do deputado Carlinhos Florêncio do PCdoB.

RECADO DAS URNAS

CAINÃ OLIVEIRA

  
Com três vereadoras eleitas em 2016 
com mandato até o final de 2020, Bárba-
ra Soeiro (PSC), Concita Pinto (PCdoB) 
e Fátima Araújo (PCdoB), a Câmara Mu-
nicipal terá em 2021 cinco vereadoras. 
São elas:  Concita Pinto (PCdoB), 
Fátima Araújo (PC0doB), Karla Sar-
ney (PSD), Rosana da Saúde (REPU-
BLICANOS) e Silvana Noely (PTB), 
além do Coletivo Nós (PT), que 

tem três mulheres e três homens. 
Ao analisarmos o número de candida-
tos, podemos afirmar que a Câmara 
terá em 2021 16,12% de sua composi-
ção feita por mulheres, o que era 9,67% 
até então. Ao considerarmos também o 
Coletivo Nós, que tem em suas propos-
tas a de representatividade e paridade 
entre os gêneros, pode-se considerar 
que agora temos 19,35% de mulhe-
res na Câmara Municipal de São Luís. 
O crescimento dos dados ainda não 

consegue traduzir uma representati-
vidade feminina satisfatória, já que no 
último senso IBGE realizado em São 
Luís, em 2010, estimou-se que  as mu-
lheres eram a maioria na capital, com 
mais de 539 mil, o que corresponde a 
aproximadamente 53% da população. 
No entanto, esse aumento pode ser 
visto como uma resposta aos movi-
mentos feministas, entre eles o mais 
recente no caso da blogueira Maria-
na Ferrer.

Aumenta número de mulheres vereadoras na capital
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GLÁU CIA FOLEY
Juí za

Con fron to de ad vo ga dos
A elei ção de do min go na ca pi tal

ma ra nhen se, além de afe ta da du ra- 
men te pe la pan de mia do co ro na ví rus,
foi mar ca da pe la dis pu ta en tre um ti- 
me de jo vens, a mai o ria bran ca e qua- 
se to dos eles ad vo ga dos e de pu ta dos.
Já o se gun do tur no fi ca ram os ad vo ga- 
dos Car los Brai de (de pu ta do fe de ral
do Po de mos) e Du ar te Jú ni or (de pu- 
ta do es ta du al do Re pu bli ca nos). Am- 
bos de cen tro, em bo ra, tam bém com
re la ções pas sa das bem pró xi mas do
go ver na dor Flá vio Di no, lí der de mai- 
or ex pres são do PC doB no país.

Os ana lis tas do sis te ma sar neís ta
têm apro vei ta do re sul ta dos iso la dos
de mu ni cí pi os pa ra ten tar mos trar
que Flá vio Di no saiu der ro ta do da
elei ção do dia 15. Po rém, ne nhu ma
pa la vra so bre o que ocor reu no Ma ra- 
nhão com o MDB que, ao con trá rio do
res to do país, sua re pre sen ta ti vi da de
mu ni ci pal não pas sou de se te pre fei- 
tos. O pre si den te re gi o nal, ex-go ver- 

na dor e ex-se na dor João Al ber to per- 
deu a elei ção de ve re a dor em Ba ca bal.
Is so mos tra que o jo go po lí ti co no Ma- 
ra nhão não ape nas mu dou de do no
da bo la, mas sim ples men te dei xou o
la do opos to em si tu a ção ve xa tó ria
quan do se fa la nas pró xi mas elei ções
de 2022.

O PT vi rou pó no Ma ra nhão. Ele geu
um ve re a dor em são Luís, com a de- 
no mi na ção de “co le ti vo” e o pre fei to
Luís da Amo ve lar Fi lho, re e lei to em
Co ro a tá, con tra o ex-de pu ta do Ri car- 
do Mu rad, que ti nha no mu ni cí pio
seu mai or re du to fa mi li ar. O mi li tan te
his tó ri co do PT, Már cio Jar dim, um lu- 
lis ta apai xo na do, es cre veu no twit ter
que o seu par ti do no Ma ra nhão “tran- 
si tou en tre dois ex tre mos de 2006 a
2018”.

Em tom de sau do sis mo,

ele re la ta que na ali an ça

com o MDB de Ro se a na

Sarney, o PT ele geu oi to

pre fei tos em 2008, e em

2012, dez. 

Com Flá vio Di no, foi di fe ren te. Em
2-2016, o PT ele geu se te pre fei tos, e
ape nas um em 2020. “O re sul ta do de
2020 foi tão pí fio que re me teu o PT
aos anos 1980”, se gun do Már cio Jar- 
dim, que pre fe re dei xar cla ro que es tá
se re fe rin do ape nas aos nú me ros. Não
con cluin do, po rém, se exis te ou tra lei- 
tu ra na re la ção do PT com Flá vio Di- 
no.

A bruxa da rua e a justiça que queremos

Pe ço ao lei tor que ima gi ne uma co- 
mu ni da de na qual cri an ças jo gam bo- 
la na rua por que não dis põem de um
cam pi nho ade qua do. Su as mães es tão
con ver san do na cal ça da. O as sun to é
o de sem pre: a fal ta de em pre go, a fal- 
ta de se gu ran ça, as in cer te zas so bre o
fu tu ro… mu lhe res que se reú nem,
sem pre ao cair da tar de, pa ra ex pres- 
sa rem, com va len tia — e com a es pe- 
ran ça que to da au sên cia car re ga — as
su as inú me ras fal tas… Nes sa mes ma
rua, mo ra uma se nho ra com ca ra de
pou cos ami gos, ape li da da de “a bru xa
da rua” e que vi ve so li ta ri a men te com
seus mui tos ga tos, em es pe ci al, o seu
fa vo ri to, Fe li ni. 

Um lan ce de bo la não pre vis to — e,
aqui, eu con fi den cio ao lei tor não es- 
tar bem cer ta so bre es sa afir ma ção…
afi nal, jo gar a bo la com ve e mên cia
bem em fren te à ca sa da “bru xa” é tão
es ti mu lan te… Pois bem, a bo la atin ge
a ja ne la da “bru xa” e os ca cos de vi dro
cor tam a pa ta do Fe li ni que se es vai
em san gue.

A “bru xa”, que cor ta va o fran go do
jan tar, sai pe lo por tão, com a fei ção
des fi gu ra da, a bo la em uma mão e a
fa ca na ou tra e ber ra: “da pró xi ma vez,
eu fu ro a bo la e sei lá o que mais eu
pos so fa zer com es sa fa ca”! Di an te de
ame a ça tão vis ce ral às su as pro les, as
mães cor rem em di re ção à “bru xa” e a
con fron tam: uma a em pur ra e as de- 
mais co me çam a xin gá-la. Uma vi a tu- 
ra le va to das as mu lhe res pa ra a de le- 
ga cia.

O Sis te ma de Jus ti ça as en qua dra: a
“bru xa” res pon de rá por cri me de
ame a ça; a mãe que em pur rou, por vi- 
as de fa to e as de mais, por in jú ria.
Qual quer que se ja o des fe cho — con- 
ci li a ção su per fi ci al, apli ca ção de pe- 
nas al ter na ti vas ou, na pi or das hi pó- 
te ses, jul ga men to cri mi nal — as res- 
pon sa bi li da des re cí pro cas se rão atri- 
buí das e a vi da se gui rá sob o mes mo

pa drão re la ci o nal re pro du zi do no ce- 
ná rio do iní cio des te ar ti go. Es sa his- 
tó ria tão co ti di a na, que ali men ta a
pau ta dos pro gra mas de po pu lis mo
cri mi nal dos ca nais de TV, nos con vi- 
da a pen sar o que, afi nal, es pe ra mos
da jus ti ça.

Há 20 anos, o TJDFT apoi ou a pos- 
si bi li da de de tri lhar mos ou tros ca mi- 
nhos, ou tros des fe chos, ou tros fu tu- 
ros. De sen vol ve mos a me di a ção co- 
mu ni tá ria, em um for ma to ab so lu ta- 
men te cir cu lar, di a ló gi co e co o pe ra ti- 
vo. O que is so sig ni fi ca con cre ta men- 
te? 

No ca so aqui nar ra do, as

mães, as cri an ças, a

“bru xa da rua” e a

vi zi nhan ça fo ram

con vi da das a par ti ci par

de uma me di a ção

co mu ni tá ria.

Ao con trá rio dos dou to res da Jus ti- 
ça que fa lam di fí cil, ves tem ca pas pre- 
tas nos pa lá ci os e re ve ren ci am uma
Deu sa ce ga cu ja fun ção é se pa rar o
cer to do er ra do, es sa ex pe ri ên cia ra di- 
cal men te de mo crá ti ca op tou por ou- 
tro ca mi nho. Ini ci ou ca pa ci tan do me- 
di a do res co mu ni tá ri os que per gun- 
tam: “quem são vo cês?”; “co mo vo cês
se re la ci o nam”?; “quais são as su as ne- 
ces si da des e qual o pa pel do Es ta do
di an te de las?”; “co mo vo cês gos ta ri- 
am de se or ga ni zar?”.

Per gun tas de fu tu ro. Não de re- 
cons tru ção de pas sa do tal qual um
que bra-ca be ças que nun ca se rá o re- 
tra to de múl ti plas ver da des. Nes te ca- 
so, as mães par ti lha ram su as pre o cu- 
pa ções, as cri an ças ex pres sa ram seus

de se jos.
 A “bru xa da rua” dis se que foi pro- 

fes so ra de ar te (e aqui se ex pli ca o no- 
me do seu fe li no fa vo ri to…) e que,
des de que per deu o seu fi lho ain da
cri an ça, não con se gue con vi ver com
os ruí dos de vi da com os quais as cri-
an ças in sis tem em de sa fi ar os adul tos
que per de ram a es pe ran ça. 

Ela dis se que sa bia — e, por ób vio,
não apre ci a va — do seu ape li do e que
gos ta ria de ser re co nhe ci da pe lo seu
no me, Do na Ana. Sen si bi li za da com a
con di ção das mães, ofe re ceu sua ca sa
pa ra mi nis trar cur sos de ar te que pu- 
des sem ge rar ren da.

O po der pú bli co lo cal foi de sa fi a do
a re cu pe rar o ter re no aban do na do da
es qui na, em par ce ria com a co mu ni- 
da de. As cri an ças se com pro me te ram
a cri ar um clu bi nho de fu te bol, em ba- 
la dos com a ofer ta de um mo ra dor, es- 
tu dan te de edu ca ção fí si ca que, na
me di a ção co mu ni tá ria, ofe re ceu-se
pa ra trei ná-los no no vo cam pi nho.
Des sa ex pe ri ên cia emer giu um co le ti- 
vo. Nas ceu uma co mu ni da de ca paz
de di ag nos ti car seus pro ble mas, pres- 
cre ver su as so lu ções, mo bi li zar-se pa- 
ra exi gir do Es ta do os seus de ve res e
ca paz de se so li da ri zar.

 Uma co mu ni da de em

co mu nhão.

Eu sei que a Jus ti ça da Deu sa The- 
mis ain da é es sen ci al, so bre tu do em
um país com tan tas de si gual da des,
in jus ti ças so ci ais e vi o lên ci as es tru tu- 
rais. Mas, a mi nha es pe ran ça é que,
nos pró xi mos 20 anos, eu pos sa con vi-
dá-lo, ca ro lei tor, a re fle tir so bre co mo
uma no va for ma de se fa zer jus ti ça co- 
la bo rou, há 40 anos, pa ra res sig ni fi car
a nos sa de mo cra cia. Ade lan te, Jus ti ça
Co mu ni tá ria!

CRIS TO VAM BU AR QUE
Pro fes sor emé ri to da Uni ver si da de de Bra sí lia

O apa gão in ví si vel

Cer tos apa gões são mais vi sí veis que ou tros. Quem
so bre voa à noi te ou ca mi nha de dia pe las ci da des do
Ama pá, per ce be o apa gão de ener gia elé tri ca, mas quem
an da pe las ru as bra si lei ras não en xer ga o apa gão edu ca- 
ci o nal que amar ra o pro gres so econô mi co e a jus ti ça so- 
ci al no Bra sil in tei ro ao im pe dir o de sen vol vi men to e o
uso da ener gia po ten ci al que há em ca da cé re bro. O apa- 
gão edu ca ci o nal é in vi sí vel, por que ele im pe de tan to sua
per cep ção, quan to a iden ti fi ca ção de su as cau sas. No
Ama pá, foi um raio, no res to do Bra sil foi des pre zo his tó- 
ri co à edu ca ção. Re cen te men te, um tra ba lho aca dê mi co
mos trou co mo a cor da pe le vai es cu re cen do na me di da
em que se se gue da Zo na Sul pa ra a pe ri fe ria no Rio de
Ja nei ro. Mas o es tu do não diz que o nú me ro de anos de
es co la ri da de vai di mi nuin do quan do se ca mi nha dos
bair ros no bres pa ra os bair ros po bres. Não é ape nas a
cor que es cu re ce, é tam bém o apa gão edu ca ci o nal que
vai se in ten si fi can do. Não de ve ha ver anal fa be to en tre
jo vens de Ipa ne ma e a mai or par te de les es tu da ou já
con cluiu al gum cur so su pe ri or. Na pe ri fe ria, ain da é
gran de o nú me ro de anal fa be tos ple nos ou fun ci o nais, e
são ra ros os que fa zem cur sos uni ver si tá ri os, es pe ci al- 
men te os mais de man da dos. A per ver sa ge o gra fia do ra- 
cis mo se so bre põe e de cor re da ge o gra fia e do apa gão
edu ca ci o nal. As pes so as ve em a ge o gra fia do ra cis mo
sem per ce be rem que ela de ri va do ní vel edu ca ci o nal, a
que as po pu la ções po bres fo ram con de na das. Além dos
resquí ci os da es cra vi dão, a ge o gra fia das ra ças é con- 
sequên cia da ge o gra fia da edu ca ção. O apa gão edu ca ci- 
o nal é a cau sa do atra so econô mi co e da de si gual da de
so ci al. Is so não é per ce bi do por que o apa gão edu ca ci o- 
nal pro vo ca o anal fa be tis mo po lí ti co, que es con de a
cau sa de nos sos pro ble mas na ci o nais. Por não per ce be- 
rem is so, al guns bem in ten ci o na dos pro põem su pe rar a
de si gual da de edu ca ci o nal ape nas com in cen ti vos pa ra
in gres so no en si no su pe ri or, sem cui dar da edu ca ção de
ba se pa ra to dos. Não per ce bem, ou não di zem, que is so
be ne fi ci a rá ra rís si mos e mes mo es ses não en tra rão nos
cur sos mais pro cu ra dos e de mai or pres tí gio. E mes mo
es ses ra rís si mos não con se guem acom pa nhar as exi- 
gên ci as de seus cur sos, se não ti ve ram boa edu ca ção de
ba se.

Em re por ta gem pa ra o Fan tás ti co, da TV Glo bo, a jor- 
na lis ta Sô nia Bri di apre sen tou de for ma en fá ti ca a dis- 
cri mi na ção edu ca ci o nal no Bra sil, mos tran do que ca da
bra si lei ro, des de ce do, tem aces so a uma das três es ca- 
das so ci ais: uma tra di ci o nal de ci men to, que per mi te a
pou cos gê ni os as cen de rem com mui to es for ço; ou tra
mo der na ro lan te, que le va pa ra ci ma com pou co es for- 
ço; e uma ter cei ra, mo der na ro lan te, mas que ro da no
sen ti do con trá rio ao pro pó si to da su bi da. A pri mei ra é a
es co la sem qua li da de em uma ci da de tran qui la pa ra fi- 
lhos de pais com al gu ma mo ti va ção pa ra o es tu do dos fi- 
lhos; a se gun da é a es co la de qua li da de em bair ros pro- 
te gi dos e ca sas com pais edu ca dos; a ter cei ra é aque la
que aten de aos me ni nos e me ni nas em qua se-es co las
com pais sem edu ca ção, em bair ros sem ser vi ços pú bli- 
cos e com vi o lên cia. Es sas três es ca das, em fun ci o na- 
men to há dé ca das, não vão eli mi nar o apa gão. Nem
mes mo um Mi nis té rio te mos ao qual re cor rer, por que
nos so Mi nis té rio da Edu ca ção cui da do En si no Su pe ri or
e do En si no Pro fis si o na li zan te, dei xan do as 200 mil es- 
co las por con ta e res pon sa bi li da de dos mu ni cí pi os po- 
bres e de si guais. Di an te do apa gão vi sí vel no Ama pá, o
Bra sil in tei ro se mo bi li zou, mas não se mo bi li za pa ra su- 
pe rar o apa gão in vi sí vel da edu ca ção.

A so lu ção co nhe ci da é dei xar uma só es ca da mo der na
pa ra to dos os bra si lei ros, in de pen den te men te da ren da,
do en de re ço, da cor: um só sis te ma edu ca ci o nal ao qual
te nha aces so ri cos ou po bres, bran cos ou ne gros, ha bi- 
tan tes de bair ros no bres ou da pe ri fe ria, com to das su as
es co las com a má xi ma qua li da de, to dos seus pro fes so- 
res mui to bem re mu ne ra dos, bem for ma dos e com de- 
di ca ção ex clu si va ao ma gis té rio, con tan do com edi fi ca- 
ções com ple tas e equi pa men tos mo der nos, em ho rá rio
in te gral. A per ver sa ge o gra fia da de si gual da de só se rá
ven ci da quan do aca bar a mais bru tal das ge o gra fi as, da
de si gual da de edu ca ci o nal, a mãe de to das as de si gual- 
da des. Mas is so não ocor re rá en quan to nos sos di ri gen- 
tes, elei tos e elei to res, não per ce be rem o apa gão edu ca- 
ci o nal que faz do Bra sil um bu ra co ne gro, que não mos- 
tra sua fal ta de luz, man ten do o apa gão in vi sí vel e es- 
con den do as cau sas que o apa ga.

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

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

O mistério do
sumiço de pássaros

E
m te se, re giões in to ca das e lon ge de in ter fe rên- 
ci as hu ma nas nu ma flo res ta tro pi cal não vêm à
ca be ça co mo lo cal on de se es pe ra ria en con trar
de clí nio de po pu la ções de es pé ci es de aves ou

de quais quer ani mais.
Mas foi jus ta men te is so que um es tu do de lon go pra- 

zo — mais de 35 anos —, re a li za do por pes qui sa do res
ame ri ca nos, cons ta tou em áre as não per tur ba das da
Amazô nia.

Eles ve ri fi ca ram que pás sa ros que se ali men tam de
in se tos no so lo e ou tros que vi vem nas par tes bai xas da
ma ta es tão de sa pa re cen do des sas áre as. E su ge rem que
o fenô me no es te ja sen do cau sa do pe las mu dan ças cli- 
má ti cas.

O es tu do faz par te do Pro je to Di nâ mi ca Bi o ló gi ca de
Frag men tos Flo res tais (PDBFF), cri a do pe lo bió lo go e
am bi en ta lis ta ame ri ca no Tho mas Lovejoy, em 1979, e
que atua des de en tão nu ma área de ma ta in to ca da, 80
km ao nor te de Ma naus.

En tre 2008 e 2016, o bió lo go Phi lip Stouf fer, do De par- 
ta men to de Re cur sos Na tu rais da Uni ver si da de Es ta du al
de Loui si a na (LSU, na si gla em in glês), li de rou um gru po
que re pe tiu o tra ba lho que ha via si do fei to en tre 1980 e
1984 por seu con ter râ neo, o zoó lo go Rob Bi er re ga ard,
que di ri giu o pro je to nos oi to pri mei ros anos de sua exis- 
tên cia.

Em en tre vis ta à BBC News Bra sil, Stouf fer con tou que
o ob je ti vo do seu tra ba lho era cap tu rar uma amos tra
ade qua da de es pé ci es de pás sa ros, na mes ma área que
Bi er re ga ard co le tou, pa ra com pa rar a abun dân cia de las
com os da dos de 1980-1984.

“Re pa ra mos que por vol ta 2008 os in se tí vo ros ter res- 
tres fi ca ram mais di fí ceis de en con trar do que na épo ca
do es tu do an te ri or”, ex pli ca.

“Re sol ve mos, en tão, tes tar a hi pó te se. Le va mos anos
— até 2016 — pa ra acu mu lar da dos de 21 sí ti os, nu ma
fai xa de 40 km de flo res ta, pa ra com pa rar com os 34 dos
anos 1980.”

As amos tras dos dois tra ba lhos fo ram co le ta das exa- 
ta men te com o mes mo mé to do.

“Usa mos li nhas de re des de ne bli na (re des es pe ci ais
uti li za das na cap tu ra de aves e mor ce gos pa ra fins ci en- 
tí fi cos, qua se in vi sí veis pa ra os ani mais) de 200 me tros
de lar gu ra por 2,5 me tros de al tu ra, pa ra cap tu rar pás sa- 
ros pas si va men te — sem is ca ou al go pa ra atraí-los”,
con ta Stouf fer.

“As sim é fá cil pa dro ni zar o es for ço e não há pro ble- 
mas de iden ti fi ca ção com as aves na mão. Ob ser va mos
que um gru po que usa o chão ou a ve ge ta ção mais bai xa
tem abun dân cia re du zi da, com pa ra da com os da dos da
mes ma flo res ta em 1980-1984.”

Se gun do Stouf fer, a con clu são mais im por tan te da
pes qui sa, “e pés si ma pa ra a bi o di ver si da de”, é que as
aves es pe ci a li za das em se ali men tar no chão es tão me- 
nos co mum do que eram.

“(O pi or) é que is so es tá ocor ren do sem per tur ba ção

da pai sa gem, co mo, por exem plo, fo go, frag men ta ção da
flo res ta ou es pé ci es in va si vas, que são as ame a ças tí pi- 
cas”, diz.

“Ou se ja, os re sul ta dos in di cam que, mes mo na ma ta
in tac ta, es tá ha ven do per da de bi o di ver si da de.”

Em nú me ros, o tra ba lho mos tra que das 79 es pé ci es
cap tu ra das e es tu da das, 52 mos tra ram de clí nio de su as
po pu la ções; 24, au men to; e três se man ti ve ram es tá veis.

“En tre as que ti ve ram a mai or re du ção do nú me ro de
in di ví du os es tá a cho qui nha-de-bar ri ga-rui va (Is le ria
gut ta ta), que ha via si do re gis tra da em 59% dos sí ti os
pes qui sa dos em 1980-1984 e ago ra só foi en con tra da em
14% dos lo cais es tu da dos”, re ve la o bió lo go Ca me ron
Rutt, ho je pes qui sa dor de pós-dou to ra do na Ge or ge
Ma son University, que foi alu no de Stouf fer e par ti ci pou
do es tu do quan do es ta va na LSU.

Na lis ta tam bém es tá o vi ra-fo lha-par do (Scle ru rus
cau da cu tus), de 53% pa ra 10%; o ui ra pu ru-ver da dei ro
(Cyphorhinus ara da), de 59% pa ra 29%; o ui ra pu ru-de-
asa-bran ca (Mi cro cer cu lus bam bla), de 50% pa ra 19%; o
pin to-do-ma to-ca ri jó (Myrmornis tor qua ta), de 47%
pa ra 19%: “Na ver da de, mes mo que te nha pas sa do um
ano e meio fa zen do pes qui sas de cam po na área, nun ca
vi o vi ra-fo lha-par do”, con ta Rutt.

“Ape sar des sas aves es pe cí fi cas, que re gis tra ram
gran de de clí nio, quan do são con si de ra dos so men te os
re sul ta dos es ta tis ti ca men te re le van tes, das 79 es tu da- 
das, ape nas 17 so fre ram al te ra ções, 9 em de clí nio e 8
com au men to”, ex pli ca Rutt.

Ou se ja, há um nú me ro se me lhan te de es pé ci es em
de clí nio em com pa ra ção às que es tão au men tan do.

Por is so, po de ria se pen sar que se tra ta um re sul ta do
ale a tó rio, na tu ral e sem im por tân cia. Mas não é.

O que faz a des co ber ta do no vo es tu do ser im pac tan te
e pre o cu pan te é o lo cal on de ela foi fei ta: uma área de
ma ta in to ca da.

O pes qui sa dor Ma rio Cohn-Haft, do De par ta men to
de Bi o di ver si da de (CO BIO) e Co le ções Zo o ló gi cas –

Aves, do Ins ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas da Amazô nia
(In pa), ex pli ca por quê.

“Se fos sem mu dan ças sim ples men te ale a tó ri as, era
de se es pe rar es sa va ri a ção, al gu mas es pé ci es em de clí- 
nio e ou tras em as cen são”, diz.

“O que faz a di fe ren ça é que os pes qui sa do res des co- 
bri ram que ocor reu o que se es pe ra ria que acon te ces se
em áre as de de gra da ção flo res tal.”

De acor do com ele, as es pé ci es que di mi nuí ram são
as mes mas que te ri am que da em áre as al te ra das. E as
que au men ta ram são as aque las que se be ne fi ci a ri am
com a des trui ção da flo res ta, por que são opor tu nis tas e
têm me lhor ca pa ci da de de adap ta ção às mu dan ças am- 
bi en tais.

“Is so é uma for te evi dên cia de que a mu dan ça no
tem po é no mes mo sen ti do da que la quan do há de gra- 
da ção e frag men ta ção da ma ta”, ex pli ca.

Ou se ja, não são mu dan ças ale a tó ri as, re fle tin do, as- 
sim, um pa drão de de gra da ção flo res tal.

“Aque las es pé ci es mais sen sí veis a mu dan ças são jus- 
ta men te as que di mi nuí ram”, diz Cohn-Haft.

“En quan to as que au men ta ram são as que se be ne fi- 
ci am da aber tu ra da ma ta, au men to da tem pe ra tu ra e da
luz. Ge ral men te são os pás sa ros que co mem fru tas. Is so
su ge re que as con di ções da flo res ta não es tão sen do tão
es tá veis co mo se ima gi na, que ela es tá se de gra dan do de
al gu ma for ma, com mu dan ças do mi cro cli ma em seu
in te ri or. O que for ta le ce a ideia de que as mu dan ças ma- 
cro cli má ti cas, ou se ja, glo bais, que vão no sen ti do de es- 
quen tar e se car, es tão in flu en ci an do pro fun da men te o
in te ri or da flo res ta da amazô ni ca.”

Em bo ra ain da não sai bam com cer te za qual a cau sa
do fenô me no, os pes qui sa do res têm uma hi pó te se.

“Nes se tra ba lho, des cre ve mos o

pa drão de de clí ni os e au men tos,

mas nós ain da não sa be mos qual

po de ser a cau sa des sas re du ções”,

ad mi te Rutt.

“Mas, nes se mo men to, nos sa su po si ção é que o que
es ta mos ven do es tá li ga do a even tos cau sa dos pe las mu- 
dan ças cli má ti cas glo bais. O me ca nis mo po de ser uma
mu dan ça nas po pu la ções de in se tos, que vi vem no so lo
(que os pás sa ros co mem), uma mu dan ça na es tru tu ra
da ma ta mes mo, ou al go mais. É cla ro que mais pes qui- 
sas são ne ces sá ri as pa ra en ten der por que es sas per das
in vi sí veis es tão acon te cen do na mai or flo res ta tro pi cal
do mun do.”

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

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

COMUNICAÇÃO 

SUZANO S.A  CNPJ nº 16.404.287/0184-45, torna público que RECEBEU da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Renovação de Outorga 

de Direito de Uso da Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 05º09’25”S e 

47º38’11,7”W com vazão requerida de 60m³/h e período de bombeamento de 10 

horas no Bloco Boa Esperança, localizada no município de Cidelândia/MA, bacia 

hidrográfica do rio Tocan�ns, Estado do Maranhão, para fins de molhamento de 

mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação de herbicidas, 

conforme dados constantes no processo nº 114616/2020. 

 

COMUNICAÇÃO 

SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0186-07, torna público que RECEBEU da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito de 

Uso da Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 05º05’25,401”S e 

48º05’28,643”W com vazão de 60 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na 

Fazenda Baixa Alegre, localizada  no município de Vila Nova dos Mar�rios/MA, Bacia 

Hidrográfica do Rio Tocan�ns, Estado do Maranhão, para fins de molhamento de 

mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação de defensivos, 

conforme os dados constantes no processo nº 37540/2020. 

 

COMUNICAÇÃO 

SUZANO S.A. CNPJ Nº 16.404.287/0358-89, torna público que RECEBEU da Secretaria 

Municipal de Meio  Ambiente de I�nga do Maranhão- MA , a  Licença de Operação 

para a a�vidade de Extração Mineral para construção, manutenção e pavimentação de 

estradas internas na Fazenda  Sombra da Tarde  localizada no município de  I�nga do 

Maranhão/MA, conforme Processo 210102/19 

 

COMUNICAÇÃO 

SUZANO S.A. CNPJ Nº 16.404.287/0358-89, torna público que RECEBEU da Secretaria 

Municipal de Meio  Ambiente de I�nga do Maranhão- MA  a  Licença de Operação para 

a a�vidade de Extração Mineral para construção, manutenção e pavimentação de 

estradas internas na Fazenda  São Francisco (Furlaneto)  localizada no município de  

I�nga do Maranhão/MA, conforme Processo 808109/19 

 

COMUNICAÇÃO 

 SUZANO S.A. CNPJ nº 16.404.287/0319-72, torna público que RECEBEU da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Grajaú/MA, a Licença de Operação protocolada sob 

nº 008/2020 para a a�vidade de Extração Mineral para construção, manutenção e 

pavimentação de estradas internas na Fazenda Livramento localizada no município de 

Grajaú/MA. 

 

COMUNICAÇÃO 

SUZANO  S/A CNPJ nº 16.404.287/0181-00, torna público que RECEBEU da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente  de Anapurus/MA, a Licença de Operação para a 

a�vidade de Extração Mineral (piçarra e argila) para construção, manutenção e 

pavimentação de estradas internas na Fazenda Condomínio Bonfim localizada no 

município de Anapurus/MA, conforme Processo 028//2020.  

 

COMUNICAÇÃO 

SUZANO S/A CNPJ nº 16.404.287/0358-89, torna público que RECEBEU da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Itinga do Maranhão/MA, a Renovação da Licença de 

Operação para a a�vidade de Extração Mineral  para construção, manutenção e 

pavimentação de estradas internas na Fazenda Pampulha localizada no município de 

I�nga do Maranhão/MA, conforme Processo 140717/20.  

 

COMUNICAÇÃO 

SUZANO S.A. CNPJ Nº 16.404.287/0187-98, torna público que RECEBEU da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de São Francisco do Brejão/MA, a Licença Ambiental 

Municipal nº  003/2020 válida  até 08/11/2022 para de a�vidade de Extração Mineral 

(piçarra e argila) para construção, manutenção e pavimentação de estradas internas 

na Fazenda Arco Íris localizada no município de São Francisco do Brejão/MA, Protocolo 

003/20. 

 

COMUNICAÇÃO 

 SUZANO S/A CNPJ nº 16.404.287/0186-07, torna público que RECEBEU da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente de Vila Nova dos Mar�rios/MA, a  Renovação da  Licença 

de Operação  nº 10/19 para a a�vidade de Extração Mineral (piçarra e argila) para 

construção, manutenção e pavimentação de estradas internas nas Fazendas Boa Vista 

III , Campo Alegre, Capixaba, Pioneira, São Lourenço, São Lucas e Verão Vermelho 

ambas localizadas  no município de Vila Nova dos Mar�rios/MA, conforme dados 

constantes no Protocolo 002/2020  

 

COMUNICAÇÃO 

SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0186-07, torna público que RECEBEU da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Renovação de 

Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, sob as coordenadas 

geográficas 05º12’36,57”S e 48º08’17,4”W com vazão requerida de 30 m³/h e período 

de bombeamento de 10 horas na Fazenda Verão Vermelho, localizada  no município 

de Vila Nova dos Mar�rios/MA, bacia hidrográfica do rio Tocan�ns, Estado do 

Maranhão, para fins de molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a 

incêndios e aplicação de herbicidas, conforme dados constantes no processo nº 

115621/2020. 

 

COMUNICAÇÃO 

SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0315-49, torna público que REQUEREU da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito de 

Uso da Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 03º22’19,11”S e 

43º14’48,93”W com vazão requerida de 200 m³/h e período de bombeamento de 10 

horas na Fazenda Capãozinho (ponto 1644), localizado  no município de Urbano Santos, 

bacia hidrográfica do Rio  Munim, Estado do Maranhão, para fins de Molhamento de 

mudas, combate a incêndios, Umectação de estradas e vias, conforme  dados 

constantes no Processo 167355/20. 

 

COMUNICAÇÃO 

SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0315-49, torna público que REQUEREU da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito de 

Uso da Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 03º13’07,16”S e 

43º20’45,98”W com vazão requerida de 41,0 m³/h e período de bombeamento de 10 

horas na Fazenda Condomínio Custódio (ponto 1621), localizado  no município de 

Urbano Santos, bacia hidrográfica do Rio  Munim, Estado do Maranhão, para fins de 

Molhamento de mudas, combate a incêndios, Umectação de estradas e vias, conforme  

dados constantes no Processo 167348/20. 

 

COMUNICAÇÃO 

SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0188-79, torna público que RECEBEU da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA/MA, a Outorga de Direito de 
Uso da Água Superficial, sob as coordenadas geográficas 04º45’45,65”S e 
47º41’57,34”W com vazão requerida de 60 m³/h e período de bombeamento de 10 
horas na Fazenda São Bento no Rio I�nga, localizado  no município de Açailândia, bacia 
hidrográfica do rio Gurupi, Estado do Maranhão, para fins de umectação de vias e 
estradas conforme Processo 138496/20. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato das Indústrias de Leite e Derivados 
do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, 
convoca os sócios filiados deste Sindicato, para a Assembleia 
Geral Extraordinária e Ordinária, de acordo com item III, 
artigo 24 do Estatuto Social, a  ser realizada no dia 23 de novem-
bro, às 09:00, na sede da FIEMA, rua Monte Castelo, s/nº, bairro 
Mercadinho, Imperatriz – MA, em sua primeira convocação, 
com metade mais um dos associados em situação regular, ou 
em segunda convocação, com a presença mínima de 1/5 (um 
quinto) dos filiados regulares, para  deliberarem  sobre a seguin-
te ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária
a)Definição de data de eleição do sindicato, de acordo com o 
item IV, artigo 51          do capítulo VI.
Pauta da Assembleia Geral Ordinária
a)Apresentação e aprovação do Relatório de Contas e Gestão 
Financeira de Exercícios Anteriores;
b) Situação financeira do sindicato e regularização de débitos 
dos associados;
c)Aprovação do Plano de Trabalho para 2021;
d)Outros assuntos.

São Luís, 18 de novembro de 2020.
ALEXANDRE RODRIGUES ATAÍDE

Presidente

MISSA DE SÉTIMO DIA
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS

CONVITE

OS FAMILIARES DA SAUDOSA FRANCISCA RODRIGUES DOS 
SANTOS,CONVIDAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE 
SÉTIMO DIA, A  REALIZAR-SE   NO DIA 19.11.2020 (QUINTA-
-FEIRA) ÀS 19.00H NA PAROQUIA SÃO FRANCISCO E SANTA 
CLARA  (HABITACIONAL TURU – AVENIDA 03) AGRADECEMOS  
A TODOS QUE COMPARECEREM  A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDA-
RIEDADE CRISTÃ.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2020. A Prefeitura 
Municipal de Palmeirândia - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna 
público o resultado da Licitação, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2020 tendo por objeto: 
Formação de registro de preço para futura e eventual contratação de serviços comuns de 
engenharia a serem realizados por empresa de engenharia especializada na realização de 
manutenção de escolas, e vestuários de quadras poliesportivas, a fim de atender as 
necessidades da secretaria municipal de educação de Palmeirândia/MA, Sagrando-se como 
vencedora a empresa EFICAZ – COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 02.768.142/0001-
-29 vencedora pelo valor de R$ 1.820.858,55 (um milhão, oitocentos e vinte mil, oitocentos 
e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), estando de acordo com a Lei nº. 
8.666/93. Palmeirândia - MA, 03 de novembro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca – 
Pregoeiro.

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que realizará 

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

orçamento sigiloso, no dia 11/12/2020, às 14h – hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos de 

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

para os serviços contínuos de monitoramento ambiental da dragagem de manutenção do canal de acesso 

e dos berços de atracação 100, 101, 102, 103 e 104 do Porto do Itaqui, em São Luís-MA, de acordo com 

o constante no Processo Administrativo nº 1483/2020 - EMAP, de 07/10/2020 e especificações e 

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

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

14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e Lei Federal 

n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sites 

www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser 

adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da apresentação de dispositivo de armazenagem 

eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Fone: (98) 3216-6533 / 

3216-6531 / 3216-6532 e 3216-6028.

São Luís-MA, 16 de novembro de 2020

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020-EMAP

O PREGOEIRO OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO 
URBANO – SECID, realizará às 14h, do dia 30 de novembro de 2020, na sala de sessões públicas da 

Comissão Setorial de Licitações-SECID, na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.908, Monte Castelo (próximo 

à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por 
Lote, de interesse desta SECID, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NA SEDE 
DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID/MA, 

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e Anexos do Edital. O 

referido certame será conduzido na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei Complementar nº 

147/2014 e demais alterações e normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estarão à 

disposição dos interessados no site da SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede da SECID no 

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

entrega de “pen drive”.

São Luís, 17 de novembro de 2020

SAMUEL SERRA DA SILVEIRA NETO
Pregoeiro Oficial

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 – CSL/SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0158321/2020-SECID

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 

DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, realizará às 9h, do dia 9 de dezembro de 2020, na sala de 

sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 

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

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

empreitada por PREÇO GLOBAL de interesse desta SECID, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA 

POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA MARIA FIRMINA NA VILA GORETE, BAIRRO CAMBOA, 

SÃO LUÍS–MA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 

DESENVOLVIMENTO URBANO (SECID-MA), DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E SEUS 

ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL. O certame será realizado nos termos da Lei nº 

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

a Lei Federal nº 8.666/93. O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no site da 

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID (www.secid.ma.gov.br) ou ainda, 

na sede da SECID no endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, 

gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”.

São Luís - MA, 16 de novembro de 2020

SAMUEL SERRA DA SILVEIRA NETO

Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E

DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 008/2020 – SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0157294/2020/SECID

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020. A Pregoeira da Prefeitura Barra do 
Corda-MA, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da 
Lei n.º 10.520/02, Decreto nº 10.024 de 20/09/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico – do Tipo 
Maior Oferta, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, 
EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS  DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA E CONCESSÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM 
FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, de interesse da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Barra do Corda, no dia 02 de 
Dezembro de 2020, às 14:30 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, site https://www.comprasnet.gov.br, sendo presidida pela Pregoeira desta 
Prefeitura Municipal na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Isaac Martins, 
nº 371, Centro, Barra do Corda - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página 
web do Portal de Compras Públicas – endereço https://www.comprasnet.gov.br. Esclarecimen-
tos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpl@barradocorda.ma.gov.br das 08:00 as 
12:00hs. Barra do Corda – MA, 17 de novembro de 2020. Sara Ferreira Costa Fleury Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. A Prefeitura Municipal de Barra do 
Corda – MA, através de seu Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento 
de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor 
Preço por Item. OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de peças e acessórios novos 
destinados a frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 02 de dezembro 
de 2020. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h 
e no site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de 
R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do 
Corda – MA. 17 de novembro de 2020. Sara Ferreira Costa Fleury Pregoeira.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020. A 
Prefeitura Municipal de Palmeirândia - MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, torna público o resultado da Licitação, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
014/2020 tendo por objeto: Formação de registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos odontoló-
gicos, para satisfazer os interesses da Secretaria Municipal de Saúde de Palmeiran-
dia/MA. Sagrando-se como vencedora a empresa Y&M COMERCIO CNPJ: 
20.873.846/0001-43 vencedora pelo valor de R$ 319.492,79 (trezentos e dezenove 
mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), estando de 
acordo com a Lei nº. 8.666/93. Palmeirândia - MA, 10 de novembro de 2020. Herbeth 
dos Santos Fonseca – Pregoeiro.



7
 São Luís, quarta-feira 18 de novembro de 2020

Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Edital 15/2020

Nº Processo: 59580000792202033. Objeto: Execução dos serviços de construção de 1 (uma) Ponte Mista sobre o rio Munim 

no município de Nina Rodrigues, no Estado do Maranhão, contemplando a elaboração de projeto executivo e a execução da 

obra ponte em concreto armado e aço, com extensão de 150,74m e largura do tabuleiro de 11,20m.Na fase de habilitação, o 

licitante de melhor oferta deverá comprovar que possui o capital social mínimo (ou patrimônio líquido) no valor de 10% (dez 

por cento) do valor orçado pela Codevasf. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/11/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 

às 17h30. Endereço: Avenida Alexandre de Moura Nº 25 - Centro, Centro - São Luis/MA ou https://www.gov.br/compras/

edital/195015-99-00015-2020. Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. 

Abertura das Propostas: 09/12/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Os interessados ficam 
desde já notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br/ para ciência 
das eventuais alterações e esclarecimentos. A presente licitação reger-se-á pela Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema 

RDCEletrônico no sítio www.gov.br/compras/pt-br/.

JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA
Superintendente Regional

AVISO RDC ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 29/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 

vantajosa para contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço contínuo sem dedicação exclusiva de mão de obra para execução 

de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) nas modalidades local, longa 

distância nacional (LDN) e serviço de dados móveis utilizando tecnologia 

4G ou superior, com fornecimento de aparelhos (smartphones e tablets) 

em regime de comodato para atender a demanda da Universidade Federal 

do Maranhão.

Dia: 27/11/2020 Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 1.411.911,36.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 

Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser consultado 

no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 17 de novembro de 2020
Vitor Davi Barros de Souza

Pregoeiro

AVISO DE ALTERAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 28/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para contratação de serviço continuado de impressão corporativa (Outsourcing 
de Impressão), na modalidade de franquia de páginas mais excedente, 
compreendendo o fornecimento, instalação, configuração e a cessão de direito 
de uso dos equipamentos de impressão, contemplando a impressão, cópia e 
digitalização, incluindo a prestação dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, reposição de peças, suprimentos e insumos, exceto papel, sistemas 
para gerenciamento, monitoramento, controle de cotas de impressão, gestão de 
ativos e contabilização (bilhetagem) dos documentos impressos e copiados para 
Universidade Federal do Maranhão.

Dia: 26/11/2020  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 489.897,25.

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

São Luís, 17 de novembro de 2020.
Vitor Davi Barros de Souza

Pregoeiro

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

AVISO DE REABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

Decoração natalina do 
calçadão de Imperatriz 
recebe os últimos ajustes

Já está quase tudo pronto para a conclusão da nova 
decoração natalina que vai enfeitar ainda mais o Calça-
dão de Imperatriz, principal centro comercial público 
da cidade, que virou cartão postal do município, após o 
Governo do Maranhão realizar obra completa de revi-
talização do espaço em 2019.

Com investimentos da Secretaria de Estado da Cul-
tura (Secma), apoio da Associação Comercial e Indus-
trial de Imperatriz (ACII) e da Associação dos Lojistas do 
Calçadão (ALC), o Calçadão está ganhando um colorido 
especial e enfeites por toda a sua estrutura, como expli-
ca o artista plástico imperatrizense, Claudio Secco, que 
assina a nova decoração.

“Já estamos finalizando as instalações elétricas. A de-
coração já está toda montada. O que está faltado agora 
no Calçadão é finalizar o presépio estilizado”, detalha 
o artista.

Para essa decoração, Claudio Secco, que já trabalha 
no ramo há mais de 18 anos, utilizou várias técnicas e 
optou por não adotar peças industriais nas instalações 
que estão dispostas nos dois calçadões dos setores A e B.

“Fiz a reforma e adaptação dos elementos usados an-
teriormente, que são aproximadamente 50 guirlandas. 
Substituí bolas por estrelas, reformei os sinos e coloquei 
52 anjos que estão posicionados em cada coluna do cal-
çadão. Tudo fabricado em meu ateliê”, revela o decorador.

De acordo com Claudio Secco, a previsão é que a de-
coração de Natal já esteja concluída e seja entregue à 
população de Imperatriz na próxima quarta-feira (18).

“Ficou uma coisa bem bacana. Visualmente, quem 
chega ao Calçadão vê que está totalmente diferente do 
ano passado. Antigamente eram só guirlandas e mais 
nada. Agora tem uma coisa mais artística”, avalia.

Revitalização

No ano passado o Calçadão de Imperatriz recebeu um 
trabalho completo de revitalização. A cobertura, que é 
a parte mais visível, impede a incidência direta do sol e 
amenizou o calor.

Os serviços executados incluíram a reconstrução as 
redes de água, de esgoto e de drenagem para o escoamen-
to da água da chuva. Foram instaladas calhas e descidas 
de água, que se conectam com o sistema de drenagem 
para evitar alagamentos. Todo o piso também foi refeito 
e agora conta com as adequações para receber pessoas 
com deficiência física e visual, já que dispõe de rampas 
e textura tátil.

A parte central de concreto armado foi construída para 
suportar a passagem de carros de emergência, Corpo de 
Bombeiros ou Ambulância, caso haja eventualidades. 
Já nas laterais o piso é o intertravado, que são blocos de 
concreto para facilitar a manutenção de rede.

Prefeitura de São Luís treina equipes 
médicas para   atendimento à 
pacientes cardíacos na rede municipal
Após implantado pela gestão do prefeito Edivaldo, Protocolo de 

Trombólise do Infarto Agudo do Miocárdio vai incrementar a assistência 

cardiológica em unidades de saúde do município

 Prefeitura de São Luís 
inicia treinamento de equi-
pes médicas para atendi-
mento a pacientes cardía-
cos da rede municipal

A Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Semus) 
realizou, na segunda-feira 
(16), o primeiro treinamento 
para implantação do Proto-
colo de Trombólise do In-
farto Agudo do Miocárdio. 
A capacitação reuniu médi-
cos, enfermeiros e equipe 
multiprofissional da rede 
de saúde da capital. A ini-
ciativa tem por finalidade 
incorporar aos serviços já 
oferecidos à população, uma 
unidade coronariana que 
atenderá pacientes com qua-
dros de possível infarto. A 
ação integra-se a uma série 
de medidas que a gestão do 
prefeito Edivaldo Holanda 
Junior tem implementado 
na saúde municipal.

Participaram do treina-
mento, ministrado pela So-
ciedade Brasileira de Cardio-
logia, equipes do Hospital 
Djalma Marques (Socorrão 
I), Dr. Clementino Moura 
(Socorrão II), Upa da Zona 
Rural e Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgência 
(Samu). Durante o treina-
mento, médicos, enfermei-
ros e equipe multiprofis-
sional, aprenderam sobre 
como será o fluxo de atendi-
mento para o paciente com 
quadro de possível infarto.

“A gestão do prefeito Edi-
valdo tem realizado um tra-
balho pioneiro na implan-
tação desse protocolo que 
atenderá nossa população 
nessa especificidade. Os pa-
cientes que, porventura, 
chegarem às nossas unida-
des, terão uma equipe trei-
nada e preparada para lidar 
com essa doença”, disse a 
secretária de Saúde de São 
Luís, Natália Mandarino.

O médico intensivista e 
emergencista integrante da 
Sociedade Brasileira de In-
tensivista, Caio Cunha, falou 
sobre o treinamento realiza-
do. “Nós faremos, em pouco 
tempo, mudanças significa-
tivas na cidade de São Luís, 
a começar por este treina-
mento que iniciamos hoje”, 
enfatizou. Os treinamentos 
para a implantação do pro-
tocolo seguirão com ativida-
des com grupos divididos, 
para respeitar o distancia-

mento e as medidas de pre-
venção contra a Covid-19, 
nos dias de segunda, quarta 
e quinta-feira, no auditó-
rio do Centro Universitário 
Estácio São Luís.

 

SERVIÇO

A implantação do Pro-
tocolo Trombolítico do In-
farto Agudo do Miocárdio 
está em fase final de ajustes 
visa incrementar a assistên-
cia no segmento do ampa-
ro cardiológico a pacientes 
atendidos pelo município. 
De acordo com a Semus, três 
unidades serão referência 
para atendimento especí-
fico: além dos Socorrões I 
e II, a UPA da Zona Rural 
(localizada no km 7 da BR-
135) também deve integrar 
a rede. Entidades como a 
Santa Casa de Misericór-
dia - que mantém convê-
nio com o município e en-
globa o quadro extensivo de 
atendimento da estrutura 
pública de saúde da capital 
e uma clínica privada da ci-
dade também fazem parte 
do fluxo de atendimento.

No Socorrão I, dois leitos 

de regulação serão destinados 
a pacientes que exigem aten-
ção especial no miocárdio. A 
Semus também deve ofertar 
dois leitos de estabilização no 
Socorrão II, além de quatro 
leitos de retaguarda na UPA 
da Zona Rural e seis leitos se-
mi-intensivos na rede priva-
da fruto de convênio com o 
poder público.

Em breve, a Prefeitura deve 
anunciar parceria com o Go-
verno Federal para inclusão 
destes pacientes com este per-
fil no Hospital Universitário, 
mantido pela União. Membros 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
que integra a rede de urgên-
cia e emergência da cidade, 
também integram o conjun-
to protocolar voltado à assis-
tência cardiológica.

Para a secretária de Saúde 
de São Luís, Natália Manda-
rino, o objetivo é incluir as 
unidades da capital no rol das 
que efetuam atendimento a 
uma das doenças que é prio-
ridade do Ministério da Saú-
de. “As doenças cardiovascu-
lares ainda afetam boa parte 
da população. Em São Luís, 
temos o acompanhamento de 
médicos de forma preventiva 
nas nossas unidades. Com a 
inclusão deste protocolo, mé-
dicos e outros profissionais 
poderão efetuar um atendi-
mento mais específico, ele-
vando as chances de salvar-
mos vidas”, afirmou.

O infarto do miocárdio é 
o conhecido “ataque cardía-
co” e configura-se como um 
processo de morte de parte 
do tecido cardíaco, que difi-
culta a circulação interna de 
oxigênio. Má alimentação e 
falta de exercícios físicos es-
tão entre os fatores que cau-
sam o mal.
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Lei Aldir Blanc

O pra zo pa ra sub me ter re cur so e atu a li zar
do cu men ta ções dos pro je tos ina bi li ta dos
pe los edi tais da Lei Al dir Blanc, na SEC MA,
foi pror ro ga do mais uma vez, va len do até es-
ta sex ta-fei ra, 20. Nes ta pri mei ra eta pa, os
ina bi li ta dos nos edi tais Co ne xão Cul tu ral 3,
Ofi ci nas Ar tís ti cas e Fo men to à Pro je tos Cul-
tu rais po dem re cor rer ao re cur so. De ta lhe:
as sim que saí rem os re sul ta dos dos de mais
edi tais um no vo pra zo se rá re a ber to.

Mediação cultural

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra o se mi ná-
rio “En tre Nós e o Meio: ci clo de de ba tes so-
bre me di a ção cul tu ral”, or ga ni za do pe lo
mes tran do em Ar tes Cê ni cas, Vic tor Sil per,
sob co or de na ção do pro gra ma de Re si dên- 
cia Cul tu ral do Ma ri e ta. O pri mei ro en con tro
foi re a li za do nes sa se gun da-fei ra, 16, com a
par ti ci pa ção de Ga bri e la Cos ta (Co le ti vo
Ma gen ta/SP) e Ubi ra tã Trin da de
(CCVM/MA).

O de fen sor-ge ral Al ber to Bas tos,
o sub de fen sor Ga bri el Fur ta do e o
su per vi sor de Obras da De fen so ria
Pú bli ca do Es ta do, Cé sar Ra fa el, de -
sem bar cam se ma na que vem em
Bra sí lia, on de par ti ci pam  dia 24 pró -
xi mo, do 8º Prê mio Me lho res Prá ti -
cas de Sus ten ta bi li da de na Ad mi nis -
tra ção Pú bli ca, con ce di do pe lo Mi -
nis té rio do Meio Am bi en te. A De fen -
so ria ma ra nhen se é uma das fi na lis -
tas e con cor re com o Pro je to dos Eco -
nú cle os. No re gis tro re cen te, os ges -
to res da DPE/MA, Al ber to Bas tos e
Ga bri el Fur ta do, ao cen tro, apa re -
cem com o de fen sor pú bli co Fer nan -
do Eu ri co e os re pre sen tan tes do Mi -
nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú -
bli ca Ewandjoecy Araú jo e Ver be na
Bra ga.

A can to ra Mair la Oli -
vei ra, da ban da Mix In
Bra zil, pe de a tor ci da
de seus fan zo cas ho je
no Can ta São Luís, I
Fes ti val Lu do vi cen se
de In tér pre tes da Mú si -
ca, na Pra ça Ma ria
Ara gão. Ela é uma das
con cor ren tes e com
cer te za vai fa zer bo ni -
to no even to, que co -
me ça às 19h30, quan -
do ocor re rá a pri mei ra
eli mi na tó ria que pros -
se gue até sex ta-fei ra,
20.

O pre si den te da Equa -
to ri al MA, Au gus to
Dan tas e o pre si den te
do TRE MA, Tyrone Sil -
va acom pa nha ram de
per to as Elei ções 2020
e co me mo ram o su ces -
so da par ce ria en tre as
par tes. O Pla no Ope ra -
ci o nal Es pe ci al pa ra as
Elei ções 2020 da Equa -
to ri al, em par ce ria
com o TRE-MA, con tou
com ma nu ten ções pre -
ven ti vas e ações es tra -
té gi cas de se gu ran ça
nos lo cais de vo ta ção.

Brilho Maranhense

A ma ra nhen se Lu ci a na Si mões es tá en tre os
gran des exem plos do pro ta go nis mo fe mi ni no
in di ca dos ao Prê mio WME Awards by Mu sic
2020. Tra ta-se de uma das pre mi a ções, atu al- 
men te, mais im por tan tes da MPB, a pri mei ra to- 
tal men te de di ca da às mu lhe res do uni ver so mu- 
si cal. O Prê mio que traz à to na a for ça de atu a- 
ção das mu lhe res na In dús tria Cul tu ral bra si lei- 
ra, dan do vi si bi li da de a es se tra ba lho e fo men- 
tan do a união en tre as pro fis si o nais de to do o
mer ca do. En tre cin co fi na lis tas, Lu ci a na é in di- 
ca da na ca te go ria Em pre en de do ra Mu si cal.

Saúde e Esporte

Pro je tos de cu nho so ci al e das áre as de saú de
e es por te, des ti na dos a ações pa ra cri an ças, ado-
les cen tes, adul tos, ido sos e pes so as com cân cer
ou com de fi ci ên cia de bai xa ren da têm até o dia
19 des te mês pa ra par ti ci par da se le ção pa ra
apoio pe lo Ban co do Nor des te. As in for ma ções
so bre o pro ces so de se le ção es tão dis po ní veis
em bnb.gov.br/in for mes-so ci o am bi en tais. O
apoio do Ban co do Nor des te des ti na-se a pro je- 
tos no âm bi to do Fun do dos Di rei tos da Cri an- 
ças e do Ado les cen te (FIA), do Fun do dos Di rei-
tos do Ido so, en tre ou tros.

Viagens pós pandemia

Uma pes qui sa da Bo o king.com re ve lou que
os bra si lei ros são a na ci o na li da de mais aten ta
aos pre ços e pro mo ções na ho ra de pes qui sar e
pla ne jar uma vi a gem após a pan de mia. Se gun- 
do a Bo o king, o im pac to da pan de mia fez os tu- 
ris tas va lo ri za rem ain da mais o cus to-be ne fí cio
de uma vi a gem. No Bra sil, 8 em ca da 10 vi a jan- 
tes (84%) fi ca rão mais aten tos aos pre ços na ho- 
ra de pes qui sar e pla ne jar uma vi a gem após a
pan de mia, en quan to 78% es pe ram que as em- 
pre sas de vi a gem os aju dem com pla nos fu tu ros
de vi a jar por meio de des con tos e pro mo ções

Pra curtir

A ma ra nhen se Al ci o -
ne, que inau gu rou o
bar Ca sa da Mar rom,
on tem no Ca saShop -
ping, Rio, vol ta a lo tar
a ca sa com seu pú bli -
co pa ra um show
nes ta quin ta-fei ra, 19,
dois di as an tes de seu
ani ver sá rio de 73
anos.

Na Ca sa, a Mar rom
fa rá seu pri mei ro
show aber to ao pú bli -
co, no qual pre ten de
in ter pre tar su ces sos
de di fe ren tes fa ses de
sua car rei ra.

O Shop ping da Cri an -
ça, inau gu ra do em
ou tu bro pe lo Go ver no
do Es ta do, é o no vo
es pa ço pú bli co que a
ga le ri nha ele geu pa -
ra fes te jar ani ver sá ri -
os.

Pa ra mar car a fes ti -
nha na área re cre a ti -
va do Shop ping é pre -
ci so es tar ca das tra do
no por tal
https://shop ping da -
cri an ca.ma.gov.br/. O
agen da men to po de
ser on li ne ou pe los
te le fo nes 3221-
1462/3231-1482.

Deu na fa mo sa co lu -
na do Léo Di as, no
jor nal O Dia: Di e go
Hypolito não faz par -
te do gru po de fa mo -
sos que se deu bem
nas elei ções mu ni ci -
pais de 2020.

O ex-gi nas ta não ob -
te ve vo tos su fi ci en tes
pa ra se ele ger ao car -
go de ve re a dor de
São Pau lo. E co mo se
tra gé dia pou ca fos se
bo ba gem, ele ain da
ter mi nou com o na -
mo ra do, Mar cus Du -
ar te.

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020
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sob co or de na ção do pro gra ma de Re si dên- 
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par ti ci pa ção de Ga bri e la Cos ta (Co le ti vo
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Pú bli ca do Es ta do, Cé sar Ra fa el, de -
sem bar cam se ma na que vem em
Bra sí lia, on de par ti ci pam  dia 24 pró -
xi mo, do 8º Prê mio Me lho res Prá ti -
cas de Sus ten ta bi li da de na Ad mi nis -
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so ria ma ra nhen se é uma das fi na lis -
tas e con cor re com o Pro je to dos Eco -
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Fes ti val Lu do vi cen se
de In tér pre tes da Mú si -
ca, na Pra ça Ma ria
Ara gão. Ela é uma das
con cor ren tes e com
cer te za vai fa zer bo ni -
to no even to, que co -
me ça às 19h30, quan -
do ocor re rá a pri mei ra
eli mi na tó ria que pros -
se gue até sex ta-fei ra,
20.

O pre si den te da Equa -
to ri al MA, Au gus to
Dan tas e o pre si den te
do TRE MA, Tyrone Sil -
va acom pa nha ram de
per to as Elei ções 2020
e co me mo ram o su ces -
so da par ce ria en tre as
par tes. O Pla no Ope ra -
ci o nal Es pe ci al pa ra as
Elei ções 2020 da Equa -
to ri al, em par ce ria
com o TRE-MA, con tou
com ma nu ten ções pre -
ven ti vas e ações es tra -
té gi cas de se gu ran ça
nos lo cais de vo ta ção.

Brilho Maranhense

A ma ra nhen se Lu ci a na Si mões es tá en tre os
gran des exem plos do pro ta go nis mo fe mi ni no
in di ca dos ao Prê mio WME Awards by Mu sic
2020. Tra ta-se de uma das pre mi a ções, atu al- 
men te, mais im por tan tes da MPB, a pri mei ra to- 
tal men te de di ca da às mu lhe res do uni ver so mu- 
si cal. O Prê mio que traz à to na a for ça de atu a- 
ção das mu lhe res na In dús tria Cul tu ral bra si lei- 
ra, dan do vi si bi li da de a es se tra ba lho e fo men- 
tan do a união en tre as pro fis si o nais de to do o
mer ca do. En tre cin co fi na lis tas, Lu ci a na é in di- 
ca da na ca te go ria Em pre en de do ra Mu si cal.

Saúde e Esporte

Pro je tos de cu nho so ci al e das áre as de saú de
e es por te, des ti na dos a ações pa ra cri an ças, ado-
les cen tes, adul tos, ido sos e pes so as com cân cer
ou com de fi ci ên cia de bai xa ren da têm até o dia
19 des te mês pa ra par ti ci par da se le ção pa ra
apoio pe lo Ban co do Nor des te. As in for ma ções
so bre o pro ces so de se le ção es tão dis po ní veis
em bnb.gov.br/in for mes-so ci o am bi en tais. O
apoio do Ban co do Nor des te des ti na-se a pro je- 
tos no âm bi to do Fun do dos Di rei tos da Cri an- 
ças e do Ado les cen te (FIA), do Fun do dos Di rei-
tos do Ido so, en tre ou tros.

Viagens pós pandemia

Uma pes qui sa da Bo o king.com re ve lou que
os bra si lei ros são a na ci o na li da de mais aten ta
aos pre ços e pro mo ções na ho ra de pes qui sar e
pla ne jar uma vi a gem após a pan de mia. Se gun- 
do a Bo o king, o im pac to da pan de mia fez os tu- 
ris tas va lo ri za rem ain da mais o cus to-be ne fí cio
de uma vi a gem. No Bra sil, 8 em ca da 10 vi a jan- 
tes (84%) fi ca rão mais aten tos aos pre ços na ho- 
ra de pes qui sar e pla ne jar uma vi a gem após a
pan de mia, en quan to 78% es pe ram que as em- 
pre sas de vi a gem os aju dem com pla nos fu tu ros
de vi a jar por meio de des con tos e pro mo ções

Pra curtir

A ma ra nhen se Al ci o -
ne, que inau gu rou o
bar Ca sa da Mar rom,
on tem no Ca saShop -
ping, Rio, vol ta a lo tar
a ca sa com seu pú bli -
co pa ra um show
nes ta quin ta-fei ra, 19,
dois di as an tes de seu
ani ver sá rio de 73
anos.

Na Ca sa, a Mar rom
fa rá seu pri mei ro
show aber to ao pú bli -
co, no qual pre ten de
in ter pre tar su ces sos
de di fe ren tes fa ses de
sua car rei ra.

O Shop ping da Cri an -
ça, inau gu ra do em
ou tu bro pe lo Go ver no
do Es ta do, é o no vo
es pa ço pú bli co que a
ga le ri nha ele geu pa -
ra fes te jar ani ver sá ri -
os.

Pa ra mar car a fes ti -
nha na área re cre a ti -
va do Shop ping é pre -
ci so es tar ca das tra do
no por tal
https://shop ping da -
cri an ca.ma.gov.br/. O
agen da men to po de
ser on li ne ou pe los
te le fo nes 3221-
1462/3231-1482.

Deu na fa mo sa co lu -
na do Léo Di as, no
jor nal O Dia: Di e go
Hypolito não faz par -
te do gru po de fa mo -
sos que se deu bem
nas elei ções mu ni ci -
pais de 2020.

O ex-gi nas ta não ob -
te ve vo tos su fi ci en tes
pa ra se ele ger ao car -
go de ve re a dor de
São Pau lo. E co mo se
tra gé dia pou ca fos se
bo ba gem, ele ain da
ter mi nou com o na -
mo ra do, Mar cus Du -
ar te.

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

Eliziane e secretários de-

claram apoio a Duarte

O partido do Cidadania se juntou nesta 
terça-feira (17), à onda de apoios ao can-
didato à Prefeitura de São Luís Duarte (Re-
publicanos). Em videoconferência, a líder 
do Cidadania no Senado Federal, Eliziane 
Gama, declarou apoio ao ex-presidente do 
PROCON no segundo turno na capital. “O 
Cidadania assume o compromisso com a 
cidade de São Luís para ajudar na gestão 
do próximo prefeito que será Duarte. So-
mos um grupo forte e eu tenho certeza que 
você vai ganhar essa eleição. Política se faz 
em grupo, e nós estamos no mesmo grupo 
desde 2006. No segundo turno vamos com 
Duarte, um jovem e proativo candidato do 
grupo do governador Flávio Dino. Vamos 
fortalecer nosso campo democrático pro-
gressista. Agora eu e o Cidadania Maranhão 
somos todos 10”, declarou Eliziane Gama.

Além da senadora, já aderiram à campa-
nha o vice-prefeito de São Luís, Júlio Pinhei-
ro; os deputados federais Rubens Pereira Jr. 
e Márcio Jerry; os secretários de estado Ro-
gério Cafeteira, Felipe Camarão, Jefferson 
Portela, Simplício Araújo, Cleyton Noleto, 
Rodrigo Lago, Sergio Sombra, Catulé Jr, Ted 
Lago, Carlos Lula, Murilo Andrade, Ander-
son Lindoso, Cyntia Mota, Diego Galdino 
e Bruno Loredo; o ex-secretário municipal 
de Esportes de São Luís Rommeo Amin; o 
diretor do Teatro Arthur Azevedo, Walde-
mir Nascimento Souza; o presidente do PT 
de São Luís, Honorato Fernandes; e o pre-
sidente do PROS Maranhão, Gastão Vieira.

Quem também declarou apoio a Duar-

te Júnior foi o ex-candidato Rubens Jr. Ele 
usou as redes sociais para declarar o seu 
posicionamento após as eleições. “O candi-
dato Duarte pediu desculpas publicamen-
te pelo episódio acontecido entre a gente 
na campanha. Bola pra frente. Disse e rei-
tero: na política eu tenho lado, o lado do 
povo, o lado de Flavio Dino. Por isso, sigo 
orientação do governador e no segundo 
turno o 65 agora é 10!”, escreveu Rubens Jr.

O dirigente estadual do Partido Republi-
cano da Ordem Social (PROS), Gastão Viei-
ra afirmou que tem uma responsabilidade 
com o povo de São Luís ao declarar apoio 
a Duarte. “Temos responsabilidade com o 
povo de nossa São Luís e compreendemos 
o cenário nacional. No Maranhão, somos 
aliados e apoiamos o governo Flavio Dino. 
Como não é hora de omissão, o PROS/MA 
apoiará a candidatura de Duarte Jr no se-
gundo turno, à prefeitura da capital”. Após 
isso, o deputado estadual Yglesio Moyses 
manifestou repúdio e criticou o apoio ao 
candidato Duarte Jr. Em sua fala o depu-
tado declarou: “Na condição de presidente 
municipal do PROS de São Luís, manifesto 
total REPÚDIO a qualquer possibilidade 
de apoiar o candidato Duarte Jr. O PROS/ 
São Luís amanhã pela manhã definirá sua 
posição na eleição de 2020. Não apóio cri-
minoso. Não apóio mentiroso. Não apóio 
sociopata” postou Yglesio Moyses .

 

Deputados de três partidos 

dão apoio do Podemos

O deputado Carlinhos Florêncio anun-
ciou ontem (17) que apoiará Eduardo Braide 

(Podemos), no segundo turno da eleição na 
capital. Além do deputado do PCdoB, Brai-
de recebeu o apoio também dos deputados 
Glalbert Cutrim (PDT), vice-presidente da 
Assembleia Legislativa, e César Pires, líder 
do Partido Verde. “Tivemos uma boa con-
vivência com o deputado Eduardo Braide 
na Assembleia e sabemos da sua boa in-
tenção em trabalhar por São Luís. Portan-
to, o meu apoio é para Eduardo Braide. Se 
Deus quiser, ele será o próximo prefeito de 
São Luís a partir de 1º de janeiro”, afirmou 
Glalbert Cutrim.

Primeiro deputado estadual a declarar 
apoio a Eduardo Braide, César Pires reafir-
mou que Braide é o mais preparado para 
ser prefeito de São Luís, e merece o respeito 
inclusive dos seus adversários por ter feito 
uma campanha limpa, sem ataques, e pro-
positiva. “Ele mostrou que tem propostas 
concretas para desenvolver a nossa cidade. 
Por isso tem a confiança do povo e temos 
a convicção de que será eleito prefeito de 
São Luís”, enfatizou Pires.

Já deputado do PCdoB, Carlinhos Florên-
cio, justificou seu apoio ao candidato do 
Podemos, afirmando que “a eleição de Brai-
de significa um futuro melhor para a nos-
sa cidade”, afirmou ele, que é de Bacabal.

Para Eduardo Braide, o apoio dos depu-
tados estaduais mostra a consciência de 
que São Luís quer seguir unida em busca 
de desenvolvimento. “Sempre tive uma boa 
relação com meus colegas parlamentares 
e os funcionários da Assembleia. Agrade-
ço o apoio dos deputados Glalbert Cutrim, 
Carlinhos Florêncio e César Pires. O nos-
so time só aumenta e está em campo para 
melhorar São Luís e a vida das pessoas. Va-
mos à vitória”, concluiu Braide.

Jeisael Marx não manifes-

tará preferência

O ex-candidato a prefeito de São Luís, 
Jeisael Marx afirmou que não manifestará 
preferência no segundo turno das eleições 
2020. “Fizemos uma campanha limpa, digna 
e honesta. Com um firme discurso contra 
práticas da política tradicional que precisa 

ser superada. Acredito que é preciso manter 
coerência; não acredito no vale-tudo pelo 
poder. E essa mensagem foi entendida por 
milhares de pessoas que decidiram votar 
no 18. No segundo turno, não vou decla-
rar apoio a nenhum candidato. Acredito 
na autonomia do voto e na sabedoria de 
cada eleitor para escolher o melhor cami-
nho para São Luís. Não tenho a pretensão 
de ditar os rumos daqueles que confiaram 
seu voto a mim e não a outrem. Espero 
que Deus nos dê sabedoria nessa escolha. 
Espero que o próximo prefeito faça uma 
boa gestão. Contem comigo. Estarei vigi-
lante”, declarou Jeisael Marx. Até o fecha-
mento desta edição o ex-candidato Neto 
Evangelista também não havia declarado 
procidência

Mourão adia visita 

ao Maranhão

O vice-presidente Hamilton Mourão sus-
pendeu a viagem que faria hoje (17) ao Ma-
ranhão para cumprir agenda até amanhã 
(18) devido a problemas ortopédicos no 
joelho direito. Em nota, a assessoria da Vi-
ce-Presidência informou que Mourão está 
em acompanhamento médico e realizan-
do atividades de fisioterapia, “que suge-
rem o pronto restabelecimento o mais rá-
pido possível, voltando ao cumprimento 
da agenda normal”.

No Maranhão, estavam previstas reunião 
com representantes da Associação Comercial 
do Maranhão, em São Luís, e visita ao Cen-
tro de Lançamento de Alcântara. A assesso-
ria não informou se uma nova data para a 
viagem já está marcada. O vice-presidente 
não citou nada do adiamento da sua visi-
ta ao Maranhão em nenhuma rede social.

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Lei Aldir Blanc

O pra zo pa ra sub me ter re cur so e atu a li zar
do cu men ta ções dos pro je tos ina bi li ta dos
pe los edi tais da Lei Al dir Blanc, na SEC MA,
foi pror ro ga do mais uma vez, va len do até es-
ta sex ta-fei ra, 20. Nes ta pri mei ra eta pa, os
ina bi li ta dos nos edi tais Co ne xão Cul tu ral 3,
Ofi ci nas Ar tís ti cas e Fo men to à Pro je tos Cul-
tu rais po dem re cor rer ao re cur so. De ta lhe:
as sim que saí rem os re sul ta dos dos de mais
edi tais um no vo pra zo se rá re a ber to.

Mediação cultural

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra o se mi ná-
rio “En tre Nós e o Meio: ci clo de de ba tes so-
bre me di a ção cul tu ral”, or ga ni za do pe lo
mes tran do em Ar tes Cê ni cas, Vic tor Sil per,
sob co or de na ção do pro gra ma de Re si dên- 
cia Cul tu ral do Ma ri e ta. O pri mei ro en con tro
foi re a li za do nes sa se gun da-fei ra, 16, com a
par ti ci pa ção de Ga bri e la Cos ta (Co le ti vo
Ma gen ta/SP) e Ubi ra tã Trin da de
(CCVM/MA).

O de fen sor-ge ral Al ber to Bas tos,
o sub de fen sor Ga bri el Fur ta do e o
su per vi sor de Obras da De fen so ria
Pú bli ca do Es ta do, Cé sar Ra fa el, de -
sem bar cam se ma na que vem em
Bra sí lia, on de par ti ci pam  dia 24 pró -
xi mo, do 8º Prê mio Me lho res Prá ti -
cas de Sus ten ta bi li da de na Ad mi nis -
tra ção Pú bli ca, con ce di do pe lo Mi -
nis té rio do Meio Am bi en te. A De fen -
so ria ma ra nhen se é uma das fi na lis -
tas e con cor re com o Pro je to dos Eco -
nú cle os. No re gis tro re cen te, os ges -
to res da DPE/MA, Al ber to Bas tos e
Ga bri el Fur ta do, ao cen tro, apa re -
cem com o de fen sor pú bli co Fer nan -
do Eu ri co e os re pre sen tan tes do Mi -
nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú -
bli ca Ewandjoecy Araú jo e Ver be na
Bra ga.

A can to ra Mair la Oli -
vei ra, da ban da Mix In
Bra zil, pe de a tor ci da
de seus fan zo cas ho je
no Can ta São Luís, I
Fes ti val Lu do vi cen se
de In tér pre tes da Mú si -
ca, na Pra ça Ma ria
Ara gão. Ela é uma das
con cor ren tes e com
cer te za vai fa zer bo ni -
to no even to, que co -
me ça às 19h30, quan -
do ocor re rá a pri mei ra
eli mi na tó ria que pros -
se gue até sex ta-fei ra,
20.

O pre si den te da Equa -
to ri al MA, Au gus to
Dan tas e o pre si den te
do TRE MA, Tyrone Sil -
va acom pa nha ram de
per to as Elei ções 2020
e co me mo ram o su ces -
so da par ce ria en tre as
par tes. O Pla no Ope ra -
ci o nal Es pe ci al pa ra as
Elei ções 2020 da Equa -
to ri al, em par ce ria
com o TRE-MA, con tou
com ma nu ten ções pre -
ven ti vas e ações es tra -
té gi cas de se gu ran ça
nos lo cais de vo ta ção.

Brilho Maranhense

A ma ra nhen se Lu ci a na Si mões es tá en tre os
gran des exem plos do pro ta go nis mo fe mi ni no
in di ca dos ao Prê mio WME Awards by Mu sic
2020. Tra ta-se de uma das pre mi a ções, atu al- 
men te, mais im por tan tes da MPB, a pri mei ra to- 
tal men te de di ca da às mu lhe res do uni ver so mu- 
si cal. O Prê mio que traz à to na a for ça de atu a- 
ção das mu lhe res na In dús tria Cul tu ral bra si lei- 
ra, dan do vi si bi li da de a es se tra ba lho e fo men- 
tan do a união en tre as pro fis si o nais de to do o
mer ca do. En tre cin co fi na lis tas, Lu ci a na é in di- 
ca da na ca te go ria Em pre en de do ra Mu si cal.

Saúde e Esporte

Pro je tos de cu nho so ci al e das áre as de saú de
e es por te, des ti na dos a ações pa ra cri an ças, ado-
les cen tes, adul tos, ido sos e pes so as com cân cer
ou com de fi ci ên cia de bai xa ren da têm até o dia
19 des te mês pa ra par ti ci par da se le ção pa ra
apoio pe lo Ban co do Nor des te. As in for ma ções
so bre o pro ces so de se le ção es tão dis po ní veis
em bnb.gov.br/in for mes-so ci o am bi en tais. O
apoio do Ban co do Nor des te des ti na-se a pro je- 
tos no âm bi to do Fun do dos Di rei tos da Cri an- 
ças e do Ado les cen te (FIA), do Fun do dos Di rei-
tos do Ido so, en tre ou tros.

Viagens pós pandemia

Uma pes qui sa da Bo o king.com re ve lou que
os bra si lei ros são a na ci o na li da de mais aten ta
aos pre ços e pro mo ções na ho ra de pes qui sar e
pla ne jar uma vi a gem após a pan de mia. Se gun- 
do a Bo o king, o im pac to da pan de mia fez os tu- 
ris tas va lo ri za rem ain da mais o cus to-be ne fí cio
de uma vi a gem. No Bra sil, 8 em ca da 10 vi a jan- 
tes (84%) fi ca rão mais aten tos aos pre ços na ho- 
ra de pes qui sar e pla ne jar uma vi a gem após a
pan de mia, en quan to 78% es pe ram que as em- 
pre sas de vi a gem os aju dem com pla nos fu tu ros
de vi a jar por meio de des con tos e pro mo ções

Pra curtir

A ma ra nhen se Al ci o -
ne, que inau gu rou o
bar Ca sa da Mar rom,
on tem no Ca saShop -
ping, Rio, vol ta a lo tar
a ca sa com seu pú bli -
co pa ra um show
nes ta quin ta-fei ra, 19,
dois di as an tes de seu
ani ver sá rio de 73
anos.

Na Ca sa, a Mar rom
fa rá seu pri mei ro
show aber to ao pú bli -
co, no qual pre ten de
in ter pre tar su ces sos
de di fe ren tes fa ses de
sua car rei ra.

O Shop ping da Cri an -
ça, inau gu ra do em
ou tu bro pe lo Go ver no
do Es ta do, é o no vo
es pa ço pú bli co que a
ga le ri nha ele geu pa -
ra fes te jar ani ver sá ri -
os.

Pa ra mar car a fes ti -
nha na área re cre a ti -
va do Shop ping é pre -
ci so es tar ca das tra do
no por tal
https://shop ping da -
cri an ca.ma.gov.br/. O
agen da men to po de
ser on li ne ou pe los
te le fo nes 3221-
1462/3231-1482.

Deu na fa mo sa co lu -
na do Léo Di as, no
jor nal O Dia: Di e go
Hypolito não faz par -
te do gru po de fa mo -
sos que se deu bem
nas elei ções mu ni ci -
pais de 2020.

O ex-gi nas ta não ob -
te ve vo tos su fi ci en tes
pa ra se ele ger ao car -
go de ve re a dor de
São Pau lo. E co mo se
tra gé dia pou ca fos se
bo ba gem, ele ain da
ter mi nou com o na -
mo ra do, Mar cus Du -
ar te.

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020
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foi re a li za do nes sa se gun da-fei ra, 16, com a
par ti ci pa ção de Ga bri e la Cos ta (Co le ti vo
Ma gen ta/SP) e Ubi ra tã Trin da de
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O de fen sor-ge ral Al ber to Bas tos,
o sub de fen sor Ga bri el Fur ta do e o
su per vi sor de Obras da De fen so ria
Pú bli ca do Es ta do, Cé sar Ra fa el, de -
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tra ção Pú bli ca, con ce di do pe lo Mi -
nis té rio do Meio Am bi en te. A De fen -
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tas e con cor re com o Pro je to dos Eco -
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Ga bri el Fur ta do, ao cen tro, apa re -
cem com o de fen sor pú bli co Fer nan -
do Eu ri co e os re pre sen tan tes do Mi -
nis té rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú -
bli ca Ewandjoecy Araú jo e Ver be na
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con cor ren tes e com
cer te za vai fa zer bo ni -
to no even to, que co -
me ça às 19h30, quan -
do ocor re rá a pri mei ra
eli mi na tó ria que pros -
se gue até sex ta-fei ra,
20.

O pre si den te da Equa -
to ri al MA, Au gus to
Dan tas e o pre si den te
do TRE MA, Tyrone Sil -
va acom pa nha ram de
per to as Elei ções 2020
e co me mo ram o su ces -
so da par ce ria en tre as
par tes. O Pla no Ope ra -
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com o TRE-MA, con tou
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tan do a união en tre as pro fis si o nais de to do o
mer ca do. En tre cin co fi na lis tas, Lu ci a na é in di- 
ca da na ca te go ria Em pre en de do ra Mu si cal.
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e es por te, des ti na dos a ações pa ra cri an ças, ado-
les cen tes, adul tos, ido sos e pes so as com cân cer
ou com de fi ci ên cia de bai xa ren da têm até o dia
19 des te mês pa ra par ti ci par da se le ção pa ra
apoio pe lo Ban co do Nor des te. As in for ma ções
so bre o pro ces so de se le ção es tão dis po ní veis
em bnb.gov.br/in for mes-so ci o am bi en tais. O
apoio do Ban co do Nor des te des ti na-se a pro je- 
tos no âm bi to do Fun do dos Di rei tos da Cri an- 
ças e do Ado les cen te (FIA), do Fun do dos Di rei-
tos do Ido so, en tre ou tros.

Viagens pós pandemia

Uma pes qui sa da Bo o king.com re ve lou que
os bra si lei ros são a na ci o na li da de mais aten ta
aos pre ços e pro mo ções na ho ra de pes qui sar e
pla ne jar uma vi a gem após a pan de mia. Se gun- 
do a Bo o king, o im pac to da pan de mia fez os tu- 
ris tas va lo ri za rem ain da mais o cus to-be ne fí cio
de uma vi a gem. No Bra sil, 8 em ca da 10 vi a jan- 
tes (84%) fi ca rão mais aten tos aos pre ços na ho- 
ra de pes qui sar e pla ne jar uma vi a gem após a
pan de mia, en quan to 78% es pe ram que as em- 
pre sas de vi a gem os aju dem com pla nos fu tu ros
de vi a jar por meio de des con tos e pro mo ções

Pra curtir

A ma ra nhen se Al ci o -
ne, que inau gu rou o
bar Ca sa da Mar rom,
on tem no Ca saShop -
ping, Rio, vol ta a lo tar
a ca sa com seu pú bli -
co pa ra um show
nes ta quin ta-fei ra, 19,
dois di as an tes de seu
ani ver sá rio de 73
anos.

Na Ca sa, a Mar rom
fa rá seu pri mei ro
show aber to ao pú bli -
co, no qual pre ten de
in ter pre tar su ces sos
de di fe ren tes fa ses de
sua car rei ra.

O Shop ping da Cri an -
ça, inau gu ra do em
ou tu bro pe lo Go ver no
do Es ta do, é o no vo
es pa ço pú bli co que a
ga le ri nha ele geu pa -
ra fes te jar ani ver sá ri -
os.

Pa ra mar car a fes ti -
nha na área re cre a ti -
va do Shop ping é pre -
ci so es tar ca das tra do
no por tal
https://shop ping da -
cri an ca.ma.gov.br/. O
agen da men to po de
ser on li ne ou pe los
te le fo nes 3221-
1462/3231-1482.

Deu na fa mo sa co lu -
na do Léo Di as, no
jor nal O Dia: Di e go
Hypolito não faz par -
te do gru po de fa mo -
sos que se deu bem
nas elei ções mu ni ci -
pais de 2020.

O ex-gi nas ta não ob -
te ve vo tos su fi ci en tes
pa ra se ele ger ao car -
go de ve re a dor de
São Pau lo. E co mo se
tra gé dia pou ca fos se
bo ba gem, ele ain da
ter mi nou com o na -
mo ra do, Mar cus Du -
ar te.

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020
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Maranhão tem o maior percentual de jovens que estavam sem estudar e sem trabalhar
no ano de 2019. É o 2º maior índice do Nordeste, só perdendo para o estado do Alagoas

JOVENS DO MARANHÃO

33% não estudam
e nem trabalham

C
er ca de 33,2% dos jo vens en- 
tre 15 e 29 anos do Ma ra- 
nhão, não es tu da vam e nem 
ti nham ocu pa ção em 2019, 

se gun do a mais re cen te Sín te se de In- 
di ca do res So ci ais, do Ins ti tu to Bra si- 
lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE). 
É o se gun do mai or ín di ce do Nor des- 
te, só per den do pa ra o es ta do do Ala- 
go as. No Bra sil são pe lo me nos 82,3% 
dos jo vens de 15 a 29 anos que nun ca 
fre quen ta ram a es co la es ta vam sem 
ocu pa ção. O le van ta men to mos tra, 
pe la pri mei ra vez, que en tre os que já 
ti nham es tu da do, quan to mais ce do 
aban do na ram os es tu dos, mai o res 
eram as chan ces de es ta rem sem tra- 
ba lho.

No ano pas sa do, a pro por ção de 
pes so as nes sa si tu a ção re du ziu no 
Bra sil, pas san do de 23,0%, em 2018, 
pa ra 22,1%, em 2019. Ape sar da me- 
lho ra no in di ca dor, o país tem mais jo- 
vens que não es tu dam nem têm ocu- 
pa ção do que ou tros paí ses da Amé ri- 
ca do Sul, co mo Ar gen ti na, Pa ra guai, 
Uru guai e Bo lí via. “A re du ção nes se 
in di ca dor re sul ta do au men to do ní vel 
de ocu pa ção dos jo vens no pe río do. 
Não se tra tou, por tan to, da ex pan são 
do aces so à edu ca ção”, ex pli ca a ana- 
lis ta da Ge rên cia de In di ca do res So ci- 
ais do IB GE, Lu an da Bo te lho, acres- 
cen tan do que o in di ca dor de quem 
não es tu da nem tem ocu pa ção não 
tem uma va ri a ção con jun tu ral tão 
des ta ca da de um ano pa ra o ou tro.

Po rém, no es ta do do Ma ra nhão es- 
se in di ca dor au men tou. Em 2018 es se 
gru po re pre sen ta va 32,9% do to tal de 
jo vens ma ra nhen ses, se gun do da dos 
da Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de 
Do mi cí li os Con tí nua (Pnad).  Em 
2019, o es ta do ti nha 1.781.000 pes so as 
com ida de en tre 15 e 29 anos, sen do

MAPA MOSTRA QUE O MARANHÃO TEM UM DOS PIORES ÍNDICES DO PAÍS 

591 mil (33,2%) que não es tu dam e 
tam bém não fre quen tam es co la (en si- 
no fun da men tal, mé dio e su pe ri or), 
nem cur sos pré-ves ti bu lar, téc ni co de 
ní vel mé dio ou qua li fi ca ção pro fis si o- 
nal

Com pa ra ti va men te, a va ri a ção do 
per cen tu al en tre 2016 e 2019 foi de 
+5,1% nos jo vens de 15 a 29 anos. De 
2019 pa ra 2018 a va ri a ção foi de 
+0,3%.

En tre as re giões do país, os es ta dos 
do Sul apre sen ta ram os per cen tu ais 
de jo vens sem es tu dar e sem ocu pa- 
ção mais pró xi mos de paí ses de sen- 
vol vi dos, prin ci pal men te, nas ca pi- 
tais. Por ou tro la do, em to dos os es ta- 
dos do Nor des te mais de 25% dos jo- 
vens es ta vam nes sa con di ção. Em 
2019, ape nas 40,5% dos jo vens es ta- 

vam ocu pa dos no Nor des te, en quan- 
to a mé dia na ci o nal era 49,8%.

Em 2019, 42,8% dos jo vens que não 
es tu da vam nem tra ba lha vam es ta- 
vam no quin to da po pu la ção com os 
me no res ren di men tos do mi ci li a res 
per ca pi ta, que re pre sen ta aque les 
com ren da de até R$ 353,50. Ape nas 
4,7% des ses jo vens es ta vam no quin to 
com os mai o res ren di men tos.

O le van ta men to ain da de ta lha que 
ape nas 18,9% dos jo vens pre tos ou 
par dos na fai xa etá ria en tre 18 e 24 
anos fre quen ta vam, em 2019, o en si-
no su pe ri or. Es se per cen tu al era de 
35,7% en tre os es tu dan tes bran cos. 
Ou se ja, um jo vem bran co tem qua se 
du as ve zes mais chan ce de fre quen tar 
en si no su pe ri or do que um jo vem pre- 
to ou par do.

VESTIBULAR

Uema inscreve até dia 27 para o PAES

A PROVA DO PAES SERÁ APLICADA EM ETAPA ÚNICA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º DE MARÇO DO PRÓXIMO ANO

Se ja es tu dan do pe lo sis te ma hí bri- 
do, pre sen ci al, ou ape nas na mo da li- 
da de on li ne, (por cau sa das me di das
de dis tan ci a men to im pos tas pe la
pan de mia de Co vid-19), can di da tos a
uma va ga na uni ver si da de pú bli ca de- 
vem con ti nu ar se pre pa ran do pa ra o
ves ti bu lar, ain da que com to das as
mo di fi ca ções que o en si no tem so fri- 
do es te ano. O de sa fio se rá dri blar as
di fi cul da des e li mi ta ções que mui tos
es tu dan tes, es pe ci al men te do en si no
mé dio,  tem ti do pa ra acom pa nhar as
ati vi da des e en ca rar um sis te ma se le- 
ti vo.

As ins cri ções pa ra o Pro ces so Se le- 
ti vo de Aces so à Edu ca ção Su pe ri or
(PA ES) 2021, o ves ti bu lar da Uni ver si- 
da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA),
já es tão aber tas po dem ser re a li za das
até 27 de no vem bro. A pro va, com pos- 
ta por 44 ques tões ob je ti vas de múl ti- 
pla es co lha e uma pro du ção tex tu al,
se rá apli ca da em eta pa úni ca, nos di as
28 de fe ve rei ro e 1 de mar ço de
2021. “Es te ano, mais do que nun ca, o

es tu dan te tem que ter au to no mia pa- 
ra es tu dar, pa ra re vi sar con teú do, se
não for fa zer cur si nho, es tu dar mes- 
mo. A gen te sa be que es te ano mui ta
coi sa fi cou com pro me ti da, mas o es- 
tu dan te pre ci sa ter o com pro mis so
con si go mes mo”, co men tou a ori en- 
ta do ra edu ca ci o nal Adri a na dos San- 
tos.

Pa ra se ins cre ver o can di da to de ve
aces sar o si te www.pa es.ue ma.br, pre- 
en cher o re que ri men to de ins cri ção
do PA ES 2021 e ge rar o bo le to no va lor
de R$ 85,00 (ta xa de ins cri ção). Os
can di da tos isen tos do pa ga men to da
ta xa tam bém de vem pre en cher o re- 
que ri men to pa ra par ti ci pa ção no PA- 
ES 2021.

Nes ta edi ção, es tão sen do ofer ta das
4.080 va gas em cur sos de gra du a ção
do 1º e 2º se mes tres de 2021, na mo- 
da li da de pre sen ci al, pa ra os cam pi da
UE MA e 855 va gas pa ra a UE MA sul.  O
can di da to po de rá aces sar o car tão de
con fir ma ção de ins cri ção, de 22 a 28
de fe ve rei ro de 2021, no si te do PA ES.

Pa ra o pre en chi men to das va gas é
ado ta do o Sis te ma Uni ver sal e o Sis te-
ma Es pe ci al de Re ser va de Va gas, sen- 
do que o sis te ma Es pe ci al é di vi di do
da se guin te for ma: Es pe ci al 1 (es tu- 
dan tes ne gros ou oriun dos de co mu- 
ni da des in dí ge nas, pa ra to dos os cur-
sos, com ex ce ção dos cur sos de CFO
PM MA e CBM MA), Es pe ci al 2 (pes so-
as com de fi ci ên cia, pa ra to dos os cur- 
sos, in clu si ve pa ra os cur sos de CFO
PM MA e CBM MA) e Es pe ci al 3 (va gas
des ti na das pa ra can di da tos ne gros,
aos cur sos de CFO PM MA e CBM MA).

Pa ra o se le ti vo des te ano de 2020 fo-
ram ins cri tos 66.746 can di da tos, que
con cor re ram a 4.030 va gas da UE MA e
910 va gas da UE MA SUL. O cur so mais
con cor ri do foi o de For ma ção de Ofi-
ci ais – Ba cha re la do em Se gu ran ça Pú- 
bli ca – CFO- PM MA (Fe mi ni no), com
432 can di da tas por va ga. O cur so Me-
di ci na do Cam pus Ca xi as tam bém foi
um dos mais con cor ri dos, com 205,55
can di da tos por va ga no sis te ma uni- 
ver sal.

La go dos Ro dri gues

CODÓ

Gerente de banco e
familiares sequestrados

O GERENTE DO BANCO ESTAVA COM EXPLOSIVOS NO CORPO

Nes ta ter ça-fei ra (17), um ge ren te do Ban co do Bra sil
na ci da de de Co dó foi sub me ti do a um se ques tro co nhe- 
ci do co mo “Sa pa ti nho”, que é quan do cri mi no sos se- 
ques tram fa mi li a res de fun ci o ná ri os de Ins ti tui ções Fi- 
nan cei ras pa ra che gar ao co fre das ins ti tui ções fi nan cei- 
ras.

De acor do com in for ma ções, o ge ren te e sua fa mí lia
fo ram fei tos re féns des de o fim da noi te des sa se gun da-
fei ra (16).

De acor do com in for ma ções da po lí cia, os se ques tra- 
do res en vi a ram o fun ci o ná rio ao ban co, com ex plo si vos
pre so ao cor po, pa ra sa car di nhei ro e pa gar o res ga te de
seus fa mi li a res. 

Ain da se gun do a po lí cia, o cri me es ta ria sen do re a li- 
za do por qua tro a seis se ques tra do res.

Os se ques tra do res li be ra ram a fa mí lia do ban cá rio
após cer co po li ci al e o ex plo si vo pre so ao cor po do ge- 
ren te  foi re ti ra do pe la equi pe do Es qua drão An ti bom- 
bas de São Luís.

O fun ci o ná rio do ban co e seus fa mi li a res pres tam de- 
poi men to no dis tri to po li ci al de Ca xi as, jun to com três
dos sus pei tos de se rem os se ques tra do res das ví ti mas. A
po lí cia se gue com in ves ti ga ções pa ra lo ca li zar ou tros
sus pei tos.

IMPERATRIZ

Homem é assassinado
quando fazia mudança

O CRIME ACONTECEU NA MANHÃ DE ONTEM, EM IMPERATRIZ

Um ho mem, que até o fim des ta edi ção não te ve sua
iden ti da de di vul ga da, foi as sas si na do a ti ros, na ma nhã
de on tem, ter ça-fei ra (17). De acor do com in for ma ções,
ele foi exe cu ta do no mo men to que fa zia um ser vi ço de
mu dan ça. O cri me acon te ceu nas pri mei ras ho ras da
ma nhã, no bair ro Ou ro Ver de, em Im pe ra triz.

De acor do com as pri mei ras in for ma ções, a ví ti ma e o
do no de uma ca mi nho ne te de fre te re a li za vam uma mu- 
dan ça quan do dois ho mens em uma mo to che ga ram, e
sem sem ne nhu ma dis cus são ati ra ram con tra o ra paz,
que mor reu no lo cal.

Após o cri me, os sus pei tos fu gi ram. A po lí cia e o Icrim
fo ram ao lo cal pa ra fa zer o le van ta men to e ini ci ar as in- 
ves ti ga ções. “Não te mos qua li fi ca ção da ví ti ma ain da,
nem in for ma ções so bre os au to res. Mas já es ta mos com
uma equi pe no lo cal pa ra dar iní cio às in ves ti ga ções”,
afir ma o de le ga do Pra xís te les Mar tins.

Já na ci da de de La go dos Ro dri gues, em uma ação rá- 
pi da, a Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão, atra vés do 19ºBPM,
con se guiu pren der em fla gran te, na noi te do úl ti mo do- 
min go (15), um ho mem sus pei to de co me ter uma ten ta- 
ti va de ho mi cí dio, no Cen tro do mu ni cí pio.

Após re la tos de po pu la res so bre o cri me, uma guar ni- 
ção da Po lí cia Mi li tar es te ve no lo cal do fa to on de foi in- 
for ma da que vi ti ma já ti nha si do so cor ri da e le va da até
uma uni da de de saú de do mu ni cí pio on de foi sub me ti- 
da aos pro ce di men tos mé di cos ne ces sá ri os.

A PM ini ci ou di li gên ci as no in tui to de lo ca li zar e
pren der o au tor do cri me, que se gun do in for mes te ria
fu gi do em di re ção a sua re si dên cia, on de foi pos sí vel
exe cu tar a pri são do in di ví duo. O au tu a do foi con du zi do
à de le ga cia pa ra ado ção das me di das ca bí veis, sen do
apre sen ta do com pe que nas le sões cor po rais oriun das
da sua lu ta cor po ral com a ví ti ma.

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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AGU, INSS e MPF assinam acordo para zerar fila de espera por benefícios. Autarquia
previdenciária terá prazo de até 90 dias para concluir análise de pedidos

Pe rí ci as

De ter mi na ções ju di ci ais

PRAZOS

Acordo para
“zerar” filas no
INSS
U

m acor do fir ma do en tre a
Ad vo ca cia-Ge ral da União
(AGU), o Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral (MPF) e o Ins ti tu to

Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS) vai
pos si bi li tar o fim de fi las de es pe ra por
be ne fí ci os pre vi den ciá ri os em to do o
país.

 Com o en ten di men to, a au tar quia
fe de ral te rá um pra zo que va ria de 30 a
90 di as, de pen den do do ti po do be ne- 
fí cio, pa ra ana li sar o pe di do dos se gu- 
ra dos. A me di da tam bém sus pen de
ações ju di ci ais que tra mi tam em pri- 
mei ra ins tân cia e no Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF) pa ra ques ti o nar a
de mo ra do INSS em ana li sar as so li ci- 
ta ções.

Em ca sos de au xí lio-do en ça, por
exem plo, o Ins ti tu to te rá 45 di as pa ra
fi na li zar a aná li se de so li ci ta ções. Já a
pen são por mor te o pra zo so be pa ra
60 di as e pa ra sa lá rio-ma ter ni da de, o
li mi te é de 30 di as.

Os pra zos es ta be le ci dos pa ra aná li- 
se e con clu são dos pro ces sos ad mi- 
nis tra ti vos co me ça rão a va ler seis me- 
ses de pois da ho mo lo ga ção do acor do
ju di ci al pe lo Su pre mo. Es se in ter va lo
ser vi rá pa ra que a au tar quia e a Sub se- 
cre ta ria de Pe rí cia Mé di ca Fe de ral
(SPMF) cons tru am os flu xos ope ra ci- 
o nais que vi a bi li zem o cum pri men to
dos pra zos fi xa dos. 

“As ins ti tui ções di a lo ga ram e che- 
ga ram a es se acor do im por tan te pa ra
a des ju di ci a li za ção. Não te mos dú vi- 
das de que mi lha res de ações ju di ci ais
dei xa rão de ser ajui za das com o su- 
ces so des se acor do”, res sal tou o Pro- 
cu ra dor-Ge ral Fe de ral, Le o nar do Fer- 
nan des.

Os pra zos pa ra re a li za ção da pe rí- 
cia mé di ca e da ava li a ção so ci al per- 
ma ne ce rão sus pen sos en quan to per- 
du ra rem os efei tos das me di das ado- 
ta das pa ra o en fren ta men to da pan- 
de mia do co ro na ví rus (co vid-19) que
im pe çam o ple no re tor no da ati vi da- 
de pe ri ci al e de ava li a ção so ci al.

No acor do, a União tam bém se
com pro me te a re a li zar as pe rí ci as mé- 
di cas ne ces sá ri as ao re co nhe ci men to
ini ci al de di rei tos pre vi den ciá ri os e
as sis ten ci ais no pra zo de até 45 di as
após o seu agen da men to. A re a li za ção
da ava li a ção so ci al, nos be ne fí ci os
pre vi den ciá ri os e as sis ten ci ais, em
que a afe ri ção da de fi ci ên cia for re- 
qui si to à con ces são do be ne fí cio, tam- 
bém de ve rá ocor rer no mes mo pra zo.
Es ses li mi tes se rão am pli a dos pa ra 90
di as nas uni da des da Pe rí cia Mé di ca
Fe de ral clas si fi ca das co mo de di fí cil
pro vi men to, pa ra as quais se exi ge o
des lo ca men to de ser vi do res de ou tras
uni da des pa ra o au xí lio no aten di- 
men to.

O acor do tam bém pre vê pra zos pa- 
ra o cum pri men to de de ci sões ju di ci- 
ais fa vo rá veis à con ces são de be ne fí- 
ci os e que de vem ser con si de ra dos a
par tir da in ti ma ção do INSS. 

O des cum pri men to do acor do
obri ga o INSS a ana li sar o re que ri- 
men to ad mi nis tra ti vo, no pra zo de 10
di as, por meio da Cen tral Uni fi ca da de
Cum pri men to Emer gen ci al de Pra- 
zos. “Es te mo men to é um be lo exem- 
plo re al e con cre to de co mo o diá lo go

ins ti tu ci o nal po de e de ve ser fei to. E
aqui, de uma ma nei ra es pe ci al, em fa- 
vor da que les que pre ci sam num mo- 
men to mui to sen sí vel da vi da, que são
aque les que têm al gu ma cir cuns tân- 
cia a exi gir o cui da do se cu ri tá rio do
Es ta do Bra si lei ro”, ava li ou o Ad vo ga-
do-Ge ral da União, Jo sé Le vi Mel lo do
Ama ral Ju ni or.

Es te mo men to é um be lo

exem plo re al e con cre to

de co mo o diá lo go

ins ti tu ci o nal po de e de ve

ser fei to

LOTERIA

Mega da virada pode
pagar R$ 300 milhões

UM VOLANTE COM SEIS DEZENAS MARCADAS CUSTA R$ 4.50

As apos tas pa ra o sor teio es pe ci al da Me ga-Se na da
Vi ra da já po dem ser fei tas nas ca sas lo té ri cas cre den ci a- 
das pe la Cai xa, em to do o país ou pe la in ter net. O prê- 
mio es ti ma do pa ra es ta edi ção é de R$ 300 mi lhões e o
sor teio se rá re a li za do no dia 31 de de zem bro.

Co mo nos de mais con cur sos es pe ci ais, o prê mio
prin ci pal não acu mu la. Se não hou ver ga nha do res na
fai xa prin ci pal, com acer to de seis de ze nas, o va lor se rá
di vi di do en tre os acer ta do res da se gun da fai xa, com cin- 
co acer tos, e as sim por di an te.

De acor do com a Cai xa, o va lor do prê mio prin ci pal,
ca so apli ca do na pou pan ça, ren de ria no pri mei ro mês
mais de R$ 347 mil. Um vo lan te, com seis de ze nas mar- 
ca das, cus ta R$ 4.50.

O apos ta dor tam bém po de au men tar as chan ces de
ga nhar ad qui rin do os bo lões que são co mer ci a li za dos
nas lo té ri cas. Na Me ga-Se na, os bo lões têm pre ço mí ni- 
mo de R$ 10. Po rém, ca da co ta não po de ser in fe ri or a R$
5. É pos sí vel re a li zar um bo lão de no mí ni mo du as e no
má xi mo 100 co tas.

CAXIAS

Quadrilha presa com armas e munições 

ARMAMENTOS, MUNIÇÕES E DROGAS FORAM LEVADOS PARA A DELEGACIA DA CIDADE DE CAXIAS

Du ran te a Ope ra ção Bair ro Se gu ro, a Po- 
lícia Mi li tar re a li zou a pri são de seis ho- 
mens e a apre en são de uma me nor, sus pei- 
tos de in te grar uma qua dri lha com atu a ção
em Ca xi as.

Por vol ta das 21h da úl ti ma se gun da-fei- 
ra (16), os po li ci ais do Es qua drão Águia de- 
fla gra vam a Ope ra ção no Bair ro Be la Vis ta,
quan do avis ta ram uma mo vi men ta ção
sus pei ta em fren te a uma re si dên cia na Rua
Be la Vis ta.

Os po li ci ais re a li za ram abor da gem, avis- 
ta ram in di ví du os ten tan do em pre en der fu- 
ga pe la la te ral da re si dên cia e re a li za ram
di li gên ci as pa ra cap tu ra. Os po li ci ais con- 
se gui ram cap tu rar os in di ví du os e pro ce- 
der a re vis ta pes so al e do imó vel.

Foi apre en di do na Ope ra ção qua tro ar- 
mas de fo go, sen do três Re vól ve res ca li bre
38 e uma Es pin gar da ca li bre 12, qua tro
mu ni ções ca li bre 12, 14 mu ni ções ca li bre
38, cin co trou xas pe que nas de ma co nha,
uma por ção mai or de ma co nha, uma mu- 
da de ma co nha, dois apa re lhos de te le vi- 

são, dois apa re lhos de vi de o ga me com
con tro les, se te apa re lhos ce lu la res e uma
car tei ra por ta cé du las.

Com o apoio do Gru po de Ope ra ções Es- 
pe ci ais e da For ça Tá ti ca, os seis sus pei tos e
os ma te ri ais apre en di dos fo ram apre sen ta- 
dos na De le ga cia de Po lí cia Ci vil de Ca xi as
pa ra as pro vi dênci as ca bí veis. “Com a ação,
a Po lí cia Mi li tar con ta bi li za um to tal de 229
ar mas de fo go apre en di das na área do 2º
BPM em 2020”, afir mou o Ma jor Da ni el
Krai es ki Pi res La ges, Co man dan te do 2º
BPM.

A Po lí cia Mi li tar

con ta bi li za um to tal de 229

ar mas de fo go apre en di das

na área do 2º BPM em 2020

SÃO MARCOS

Jiboia é resgatada na praia de São  Luís

O Cor po de Bom bei ros fez o res ga te de
uma co bra que es ta va na pa ria de São
Mar cos, em São Luís.

O fa to foi re gis tra do por vol ta das 7h de
on tem, ter ça-fei ra (17).

A ji bóia ras te ja va pe las arei as da praia
de São Mar cos e cha mou a aten ção de
pes so as que es ta vam no lo cal. Ime di a ta- 
men te o Cor po de Bom bei ros foi aci o na- 
do pa ra fa zer o res ga te do rép til.

O ani mal tem apro xi ma da men te dois
me tros de com pri men tos e es ta va pró xi- 
mo ao mar.

Um dos bom bei ros que fez o res ga te re- 
ve lou que ca sos co mo es te se tor na ram
ca da vez mais co muns em ra zão das mu- 
dan ças cli má ti cas.

A co bra foi le va da pa ra ser ava li a da e,
em se gui da, foi sol ta em uma área de ma- 
ta gal.

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Representante maranhense na Série C, já rebaixado, está a um passo de ser o pior time
de toda a competição nacional.  Cavalo de Aço não sabe o que é vencer a 14 rodadas

Ad ver sá ri os

Equi pe do Sam paio

• 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

SÉRIE C

Imperatriz: do céu
ao inferno da bola
NERES PINTO

C
on cluí da mais uma ro da da 
da Sé rie C do Cam pe o na to 
Bra si lei ro, o ti me do Im pe ra- 
triz, cam peão ma ra nhen se 

em 2019,  con ti nua seu so fri men to, no 
mai or ve xa me da his tó ria do fu te bol 
ma ra nhen se na com pe ti ção na ci o nal. 
Na úl ti ma se gun da-fei ra à noi te, o Ca- 
va lo de Aço vol tou a jo gar e ser der ro- 
ta do den tro de sua pró pria ca sa, por 3 
a 0 pa ra o Paysandu-PA. Foi a dé ci ma 
quar ta par ti da do co lo ra do da re gião 
To can ti na e ape nas um em pa te. Os 
de mais re sul ta dos fo ram der ro tas, 
mui tas das quais por go le a das hu mi- 
lhan tes, co mo a so fri da em João Pes- 
soa-PB, por 7 a 0 pa ra o Bo ta fo go.

Re bai xa do, por an te ci pa ção, o Im- 
pe ra triz só cum pre ta be la. Na clas si fi- 
ca ção ge ral do Gru po A da Ter cei ro na, 
o re pre sen tan te do Ma ra nhão é o úl ti- 
mo co lo ca do, com ape nas um pon to 
ga nho, apro vei ta men to de 2,2%. Seu 
ata que mar cou oi to ve zes e sua de fe sa 
é a pi or de to das as sé ri es em  dis pu ta 
(A, B, C e D) com 48 gols so fri dos. O 
sal do ne ga ti vo é de 40 gols. O em pa te 
foi di an te do Re mo-PÁ, na ro da da de 
aber tu ra, por 1 a 1. A sequên cia de re- 
sul ta dos ne ga ti vos es tá pró xi mo de le- 
var o Ca va lo de Aço à con di ção de pi or 
ti me do Bra sil.

O Im pe ra triz, no en tan to, não é o 
úni co ti me sem con se guir uma vi tó ria 
no Bra si lei rão. Na mes ma si tu a ção se 
en con tra o Pal mas-TO, in te gran te do 
Gru po A6 da quar ta di vi são (Sé rie D), 
que em 12 jo gos dis pu ta dos per deu 
to dos até aqui, to da via, tem uma der- 
ro ta a me nos. Sua de fe sa (do Pal mas) 
so freu 37 gols en quan to o ata que ba- 
lan çou as re des ad ver sá ri as ape nas

 De sa cer tos

OS JOGADORES DO IMPERATRIZ AINDA NÃO VENCERAM NA SÉRIE C DO BRASILEIRO

ASSESSORIA / SID

qua tro ve zes, com apro vei ta men to de 
0,00%. Uma ou tra equi pe que ain da 
não ven ceu nes te Bra si lei ro foi a do 
Ja ci o bá-AL,  que em 12 jo gos so freu 45 
gols, en quan to seu ata que fez 17, tem 
sal do ne ga ti vo de 28. Co mo em pa tou 
qua tro ve zes, o re pre sen tan te ala go a- 
no tem mé dia de apro vei ta men to de 
11,1%. A equi pe do To le do-PR tam- 
bém ain da não sen tiu o sa bor de uma 
vi tó ria no Gru po A7, mas as sim co mo 
o Im pe ra triz, em pa tou uma, so freu 11 
der ro tas, mar cou oi to gols e tem sal do 
ne ga ti vo de 30, mé dia de 19,4% de 
apro vei ta men to. O Co lo ra do ma ra- 
nhen se só não tem a pi or mé dia de to- 
dos os con cor ren tes do Bra si lei rão 
por que con se guiu um em pa te com os 
re mis tas no pri mei ro tur no. O pró xi- 
mo jo go se rá di an te do Vi la No va-GO, 
mar ca do pa ra o dia 21,  no Es tá dio 

Frei Epi fâ nio.

A si tu a ção do Im pe ra triz,  que foi 
cam peão ma ra nhen se de 2019 e  se 
man te ve na Sé rie C des te ano, co me- 
çou com uma sé rie de de sa cer tos lo go 
após a pan de mia do co ro na ví rus. O 
pre si den te Adau to Car va lho, ale gan- 
do fal ta de con di ções fi nan cei ras pa ra 
man ter o elen co em  ati vi da de, acei-
tou a trans fe rên cia da ad mi nis tra ção 
do  fu te bol pa ra uma em pre sa do Sul, 
a JB,  que não só pro me teu atu a li zar os 
sa lá ri os dos jo ga do res co mo fa zer ou-
tras con tra ta ções. O ti me an te ri or foi 
des fei to, mas a re no va ção só pi o rou o 
ren di men to téc ni co. Com as co bran-
ças, a JB se afas tou e  res cin diu o con- 
tra to, quan do já não ha via mais tem- 
po pa ra re cu pe ra ção.

BEACH SOCCER

Sampaio estreia no Campeonato Brasileiro
Che gou o dia da es treia. Ho je, quar- 

ta-fei ra (18), a equi pe do Sam paio
Cor rêa ini cia sua ca mi nha da na Eta pa
Fi nal do Cam pe o na to Bra si lei ro de
Be a ch Soc cer, com pe ti ção que ocor- 
re rá du ran te es ta se ma na na ci da de
do Rio de Ja nei ro. Além da equi pe ma- 
ra nhen se, ou tros se te ti mes es ta rão
na bri ga pe lo tí tu lo na ci o nal: 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). O Sam paio
en tra em qua dra às 14h pa ra en ca rar o
Lu zi â nia. A par ti da te rá trans mis são
ao vi vo pe lo Youtube da Con fe de ra ção
de Be a ch Soc cer do Bra sil (CBSB).

Do no 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, o Sam paio Cor rêa che ga
mo ti va do à Eta pa Fi nal após ex ce len- 
te de sem pe nho na eta pa clas si fi ca tó- 
ria. Na oca sião, o cra que Da ti nha e
com pa nhia ter mi na ram o tor neio in- 
vic tos: fo ram cin co vi tó ri as em cin co
jo gos dis pu ta dos. Além dis so, a equi- 
pe ma ra nhen se ter mi nou o tor neio
com o me lhor ata que: 36 gols mar ca- 
dos.

Pa ra a dis pu ta da Eta pa Fi nal do
Cam pe o na to Bra si lei ro, o Sam paio
Cor rêa apos tou nos “pra tas da ca sa”.
Dos 12 atle tas que o ti me le vou pa ra a

dis pu ta nas arei as ca ri o cas, 10 atle tas
são nas ci dos no Ma ra nhão e des co- 
ber tos por meio das com pe ti ções pro- 
mo vi das pe la Fe de ra ção Ma ra nhen se
de Be a ch Soc cer.

A ba se da equi pe tri co lor é for ma da
por jo vens pro mes sas da mo da li da de
que, ao la do cra que Da ti nha – co mo
no me mais co nhe ci do do elen co –,
pro me tem dar tra ba lho aos ad ver sá ri- 
os e bri gar pe lo tí tu lo até o fim. No pe- 
río do de trei nos na ci da de de San to
Ama ro, o Sam paio mos trou bas tan te
evo lu ção tan to na par te ofen si va,
mas, prin ci pal men te, no se tor de fen- 
si vo. “A gen te veio for te pa ra es sa Eta- 
pa Fi nal. A equi pe vem trei nan do há
al gum tem po e vem apri mo ran do o
en tro sa men to pa ra que a gen te con si- 
ga uma boa co lo ca ção ou até mes mo
tí tu lo. Con ta mos com apoio de to dos
os tor ce do res ma ra nhen ses”, afir mou
o go lei ro Bobô.

Ape sar da an si e da de pe la es tria no
Bra si lei ro, o ala Tony acre di ta em um
re sul ta do po si ti vo pa ra a equi pe tri co- 
lor di an te do Lu zi â nia. “Es ta mos pre- 
pa ra dos. Vi e mos de uma pre pa ra ção
for te lá em San to Ama ro e es ta mos
pron tos pa ra en fren tar o Lu zi â nia de
igual pa ra igual”, dis se.

De acor do com o téc ni co Jac ques
Sou sa, além da par te tá ti ca, a co mis- 
são téc ni ca tem tra ba lha do mui to o
psi co ló gi co dos atle tas. E, ape sar da
pou ca ex pe ri ên cia de sua equi pe em
com pe ti ções na ci o nais, Jac ques es tá
con fi an te com ren di men to de seus 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
Jac ques Sou sa, téc ni co do Sam paio.

A equi pe ma ra nhen se es tá no Gru-
po D, mes ma cha ve do Fla men go (RJ),
Mu ri ci (AL) e Lu zi â nia (DF), es te úl ti- 
mo ad ver sá rio da es treia tri co lor. Na
quin ta-fei ra (19), o Sam paio abre a se-
gun da ro da da a par tir das 13h con tra
o Mu ri ci. E, na sex ta-fei ra (20), en cer- 
ra rá sua par ti ci pa ção na fa se de gru- 
pos con tra o Fla men go. Os dois me- 
lho res da cha ve avan çam às se mi fi-
nais.

COPA DO BRASIL

Gabigol aumenta
lista de desfalques

GABIGOL SE MACHUCOU NA PARTIDA COM O ATLÉTICO-GO

ANDRÉ DURÃO

Ga bi gol não es tá re cu pe ra do das do res na co xa di rei- 
ta, não vi a ja e au men ta ain da mais a lis ta de des fal ques
do Fla men go pa ra en fren tar o São Pau lo, ho je, quar ta-
fei ra (18), no Mo rum bi. O ata can te fez exa me que apon- 
tou uma fa di ga acen tu a da no lo cal.

Co mo per deu por 2 a 1 no Ma ra ca nã, a equi pe pre ci sa
ven cer por dois gols de di fe ren ça pa ra avan çar na Co pa
do Bra sil. Se ven cer por um gol, o Fla men go le va a de ci- 
são pa ra os pê nal tis. Não há cri té rio de “gol fo ra de ca sa”
no tor neio.

Além de Ga bi gol, o téc ni co Ro gé rio Ce ni não vai po- 
der con tar com Pe dro, Thi a go Maia, Fi li pe Luís e Ro dri go
Caio, que se re cu pe ram de le são. Di e go es tá em re con di- 
ci o na men to fí si co. Ever ton Ri bei ro e Is la jo gam nes ta
ter ça pe las Eli mi na tó ri as e é im pro vá vel que te nham
con di ções de es tar em cam po con tra o São Pau lo na
quar ta.

Nes ta ter ça, o Fla men go con fir mou a al ta gra vi da de
do pro ble ma de Thi a go Maia, que le si o nou os li ga men- 
tos do jo e lho. A for ma de tra ta men to ain da es tá sen do
dis cu ti da com o Lil le, clu be fran cês que tem con tra to
com o vo lan te.

Ever ton Ri bei ro e Is la cons tam na re la ção, mas dis pu- 
tam nes ta ter ça jo gos pe las Eli mi na tó ri as da Co pa do
Mun do.

SEM MUDANÇAS

São Paulo será o mesmo
da última quarta-feira

DNIZ NÃO DEVE MEXER NA EQUIPE QUE VENCEU NO RIO

O São Pau lo não tem no vos ca sos de Co vid-19 na vés- 
pe ra do jo go de ci si vo con tra o Fla men go.

O elen co foi tes ta do an tes do trei no da úl ti ma se gun- 
da-fei ra, e os re sul ta dos li be ra ram o gru po pa ra o du e lo
des ta quar ta-fei ra, às 21h30, no Mo rum bi, pe la vol ta das
quar tas de fi nal da Co pa do Bra sil.

Tchê Tchê, des fal que nos úl ti mos jo gos com Co vid-
19, tam bém foi li be ra do após os no vos tes tes. Ele trei- 
nou com o elen co do São Pau lo na úl ti ma se gun da-fei ra.

As sim, Fer nan do Di niz tem pra ti ca men te for ça má xi- 
ma com os prin ci pais jo ga do res à dis po si ção.

Ar bo le da, que es tá com a se le ção equa to ri a na, po de
re tor nar a tem po de ser op ção da za ga no ban co de re- 
ser vas. O Equa dor jo gou on tem, às 18h, con tra a Colôm- 
bia, pe las eli mi na tó ri as sul-ame ri ca nas.

Por con ta do tem po sem trei nos e dos úl ti mos bons
jo gos de Ju an fran, Tchê Tchê não de ve co me çar co mo ti- 
tu lar nes ta quar ta. Até tes tar po si ti vo pa ra o no vo co ro- 
na ví rus, ele vi nha atu an do co mo la te ral-di rei to.

O ti me, en tão, não de ve ter mu dan ças em re la ção ao
que ven ceu o Fla men go no jo go de ida, por 2 a 1: Ti a go
Vol pi; Ju an fran, Bru no Al ves, Di e go Cos ta e Rei nal do;
Lu an, Ga bri el Sa ra, Igor Go mes e Da ni el Al ves; Lu ci a no e
Bren ner.

Os des fal ques de vem ser os mes mos dos úl ti mos jo- 
gos: Wal ce, Li zi e ro, Ro jas, Lu cas Per ri e Pau li nho Boia.
To dos es tão le si o na dos.

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Apresentação dos artistas no palco montado na praça começa às 19h30 e é aberto ao
público; primeira elininátoria segue até sexta-feira. Grande final será dia 4 de dezembro

FESTIVAL

“Canta São Luís” inicia
nesta quarta-feira

O
Can ta São Luís, I Fes ti val 
Lu do vi cen se de In tér pre tes 
da Mú si ca, pro mo vi do pe la 
Pre fei tu ra, te rá iní cio nes ta 

quar ta-fei ra (18), na Pra ça Ma ria Ara- 
gão, a par tir das 19h30, quan do ocor- 
re rá a pri mei ra eli mi na tó ria que pros- 
se gue até sex ta (20).

O even to, que te rá mais du as eta- 
pas, é uma ini ci a ti va da ges tão do pre- 
fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or, co or- 
de na da pe las se cre ta ri as mu ni ci pais 
de Cul tu ra e de Go ver no. O ob je ti vo 
do fes ti val é es ti mu lar ta len tos de in- 
tér pre tes re si den tes na ci da de e va lo- 
ri zar a cul tu ra lo cal.

 As apre sen ta ções se rão aber tas ao 
pú bli co e se guin do to das as re gras sa- 
ni tá ri as ne ces sá ri as pa ra pre ven ção 
da Co vid-19. Aos par ti ci pan tes da fi- 
nal, que ocu pa rem as pri mei ras cin co 
po si ções, se rão ofe re ci das as se guin- 
tes pre mi a ções: 1º lu gar – R$ 60 mil; 2º 
lu gar – R$ 40 mil; 3º lu gar – R$ 30 mil; 
4º lu gar – R$ 20 mil; e 5º lu gar – R$ 10 
mil.

Nes ta pri mei ra eli mi na tó ria par ti- 
ci pa rão to dos os 120 se le ci o na dos. 
Des te gru po se rão clas si fi ca dos 60 
que par ti ci pam da se gun da eli mi na- 
tó ria a par tir da qual se rão es co lhi dos 
por uma co mis são for ma da por um 
gru po de pro fis si o nais com no tó rio 
sa ber so bre ar tes. Se rão ava li a das pre- 
sen ça de pal co, afi na ção, rit mo, ta len- 
to, in ter pre ta ção, dic ção e per for man- 
ce, os 30 me lho res in tér pre tes irão pa- 
ra a gran de fi nal. A fi nal vai pre mi ar os 
cin co me lho res.

PRAÇA MARIA ARAGÃO SERÁ O GRANDE PALCO DO FESTIVAL DE MÚSICA CANTA SÃO LUÍS

Os con cor ren tes se 

apre sen tam em show 

so lo acom pa nha dos por 

ban da bá si ca sob 

di re ção de três ma es tros 

con vi da dos pe la 

co mis são or ga ni za do ra.

Ca da um dos ma es tros acom pa- 
nha rá um gru po de in tér pre tes nas 
eli mi na tó ri as. Ca da in tér pre te te ve li- 
ber da de pa ra es co lher a mú si ca que 
vai in ter pre tar no pal co.

Na se gun da eli mi na tó ria, o pú bli co 
par ti ci pa rá por meio de vo ta ção aber- 
ta no si te, on de po de rá res ga tar al gum 
ar tis ta eli mi na do pe lo jú ri téc ni co, 
atu an do co mo “an jo”.

Nes ta ter ça-fei ra (17), os con cor- 
ren tes par ti ci pam do en saio fi nal pa ra 
as pri mei ras eli mi na tó ri as. Nes ta pri- 
mei ra, que ini cia  nes ta quar ta-fei ra e 
se gue até sex ta, par ti ci pam 40 in ter- 
pre tes em ca da dia, to ta li zan do 120.

A se gun da eli mi na tó ria, com três 
gru pos de 20 con cor ren tes, acon te ce-
rá en tre 25 e 27 de no vem bro. No dia 
28 acon te ce o sor teio de or dem de 
apre sen ta ção da fi na lís si ma.

A fi nal com par ti ci pa ção de 30 in- 
tér pre tes se rá no dia 4 de de zem bro, 
no mes mo lo cal. A re la ção dos se le ci- 
o na dos es tão no en de re ço www.sa o-
luis.ma.gov.br/can ta sa o luis.

UNIVERSO TECNOLÓGICO

Workshops capacita mulheres para games 

EVENTO FORTALECE LUTA PELA IGUALDADE DE GÊNEROS COM VAGAS ABERTAS VOLTADAS  PARA  MULHERES E PESSOAS NÃO BINÁRIAS 

Den tro da pro gra ma ção do even to
in ter na ci o nal “Uni das: Mu lhe res em
Diá lo gos”, que tem co mo ob je ti vo o
de sen vol vi men to de pen sa men tos e
ações que for ta le çam a con ti nu a da
lu ta pe la igual da de de gê ne ros, se rão
ofe re ci dos Workshops de De sen vol vi- 
men to de Jo gos, com va gas aber tas a
mu lhe res e pes so as não bi ná ri as in te- 
res sa das em aden trar es te uni ver so
tec no ló gi co. 

Qua tro cur sos vão ser re a li za dos
nos di as 23 e 24 de no vem bro: na se- 
gun da-fei ra, às 15h, de “Ga me De sign:
Prin cí pi os Bá si cos pa ra Cri a ção de
um Jo go – da te o ria à prá ti ca”, mi nis- 
tra do por Ra fa el la Mo ra es; de pois, às
17h, vem o de “Pro gra ma ção pa ra Ga- 
mes: Pri mei ros Pas sos na Un re al”,
com Ali ce Abreu. Já na ter ça-fei ra, as
tur mas são de “Cri a ção e De sign de
Per so na gens pa ra Ga mes”, com Ta ta
Ri bei ro, às 15h; e “De on de vêm as
Idei as? Um pas seio teó ri co-prá ti co
pa ra co me çar a cri ar su as pró pri as
his tó ri as”, com Ana An tar, às 17h. Ca- 
da tur ma tem du ra ção de du as ho ras e
dis po ni bi li za 65 va gas gra tui tas – 15

pa ra par ti ci pa ção pre sen ci al, no Go- 
ethe-Ins ti tut Sal va dor-Bahia, e 50 pa- 
ra par ti ci pa ção re mo ta. As ins cri ções
fi cam aber tas até sá ba do, 21 de no- 
vem bro, pe lo link
https://bit.ly/workshops-uni das.

O workshop “Ga me De sign: Prin cí- 
pi os Bá si cos pa ra Cri a ção de um Jo go
– da te o ria à prá ti ca” par te do prin cí- 
pio de que de sen vol ver um jo go re- 
quer mui tas ha bi li da des e é de fun da- 
men tal im por tân cia con se guir se co- 
mu ni car com to dos os pro fis si o nais
en vol vi dos na pro du ção. A ga me de- 
sig ner irá atu ar em to dos os pro ces sos
da pro du ção do jo go e é ne ces sá rio
en ten der por on de co me çar. O cur so
irá acom pa nhar es sa jor na da e mos- 
trar que de sen vol ver jo gos é mui to
mais sim ples do que se ima gi na. A mi- 
nis tran te, Ra fa el la Mo ra es, é for ma da
em De sign e es pe ci a lis ta em Ga me
De sign pe la Uni ver si da de do Es ta do
da Bahia (UNEB) e tem am pla ex pe ri- 
ên cia na área de de sign grá fi co e de- 
sen vol vi men to de jo gos di gi tais e ana- 
ló gi cos. Atu al men te, é só cia na ERA
Ga me Stu dio, on de tra ba lha co mo le- 

ad ga me de sig ner e de sig ner de in ter-
fa ces na pro du ção do pri mei ro jo go
do ti po li ve ga me do mun do.

Na tur ma de “Pro gra ma ção pa- 
ra Ga mes: Pri mei ros Pas sos na Un re- 
al”, o fo co é es sa en gi ne que é uma das
mais usa das no mer ca do de jo gos atu- 
al men te, pa ra co nhe cer me lhor sua
in ter fa ce, fun ci o na li da des e cri ar um
jo go co le ti va men te. Ali ce Abreu é
quem co man da a au la: tec nó lo ga em
Jo gos Di gi tais, atu al men te atua co mo
pro gra ma do ra de gameplay na Aqui- 
ris e é or ga ni za do ra na ci o nal da Wo-
men Ga me Jam.

“Cri a ção e De sign de Per so na gens
pa ra Ga mes” bus ca con tri buir no de- 
sen vol vi men to de lin gua gens e téc ni- 
cas pa ra o pro je to vi su al de per so na- 
gens, des ta can do a im por tân cia da
nar ra ti va pa ra a es ti li za ção. 

A in ten ção é cri ar um es pa ço di a ló- 
gi co pa ra o com par ti lha men to e cons- 
tru ção de co nhe ci men tos so bre cri a- 
ção de per so na gens com mar cas
iden ti tá ri as e téc ni cas pa ra o de sen- 
vol vi men to de per so na gens mais ca ti-
van tes pa ra ga mes. 

MÚSICA

Erasmo Dibell e Rita
Benneditto fazem dueto

 “BEIJO NA BOCA” ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DE SEXTA (20)

O no vo sin gle de Eras mo Di bell che ga nas pla ta for- 
mas de mú si ca dia 20 de no vem bro e fa rá par te do ál- 
bum “Sa ra rá”, que ele lan ça pe la Sa ra vá Dis cos. Eras mo
Di bell di vi de os vo cais de  “Bei jo na Bo ca” com Ri ta Ben- 
ne dit to, can to ra que deu voz a um de seus mai o res su- 
ces sos, o reg gae “Fi lhos da Pre ci são”, em seu iní cio de
car rei ra, no ál bum “Pé ro las Aos Po vos” (1999).

Can ções do ál bum “Sa ra rá” es tão sen do apre sen ta das
ao pú bli co des de abril, quan do Eras mo Di bell lan çou
“In tri ga”, du e to com a can to ra mo çam bi ca na Len na
Bahu le pro du zi do por Ze ca Ba lei ro. Em se gui da vi e ram
“Na ve gan te”, du e to pós tu mo com Pa pe te, um dos gran- 
des no mes da mú si ca ma ra nhen se, fa le ci do em 2016;
“Jun ti nhos”, iné di ta pro du zi da por Ze ca Ba lei ro e Adri a- 
no Ma goo; o du plo sin gle que reu niu “Re fres co de Me- 
mó ria” e “Fi lhos da Pre ci são”; e a par ce ria iné di ta de
Eras mo Di bell e Ze ca Ba lei ro, “São Nun ca”, fai xa na qual
tam bém di vi dem os vo cais. 

“Sa ra rá” tra rá re lei tu ras da obra de Eras mo, ar ran ja- 
das e pro du zi das por Moi sés Mo ta, Mar ce lo Re be lo e o
pró prio, além de du as can ções iné di tas pro du zi das por
Ze ca e Adri a no Ma goo: “São Nun ca” e “Jun ti nhos”. Já a
ar te, tem a as si na tu ra do ar tis ta plás ti co Eli fas An dre a to,
o ma go das ca pas de dis co no Bra sil. Eras mo Di bell é um
dos ar tis tas mais po pu la res e um dos gran des com po si- 
to res ma ra nhen ses sur gi dos a par tir da pri mei ra me ta de
dos anos 90. 

 A di ver si da de de rit mos, o li ris mo de sua po e sia, o seu
pe cu li ar suin gue ao vi o lão, além do ca ris ma pes so al e
per for man ce são os di fe ren ci ais que cre den ci am Eras- 
mo Di bell a bus car es pa ço e re co nhe ci men to na mul ti- 
fa ce ta da mú si ca que se pro duz nos di as de ho je.

LEI ALDIR BLANC

Inabilitados poderão
entrar com  recursos

PRAZO FOI PRORROGADO ATÉ  SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

Des de o úl ti mo dia 10 de no vem bro, o Go ver no do Es- 
ta do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec- 
ma), abriu pra zo pa ra sub me ter re cur so e atu a li zar do- 
cu men ta ções dos pro je tos ina bi li ta dos pe los edi tais da
Lei Al dir Blanc. O pra zo, que iria até o dia 17, foi pror ro- 
ga do mais uma vez, pa ra o dia 20 de no vem bro (sex ta-
fei ra).

Nes ta pri mei ra eta pa, os ina bi li ta dos nos edi tais Co- 
ne xão Cul tu ral 3, Ofi ci nas Ar tís ti cas e Fo men to à Pro je- 
tos Cul tu rais po dem re cor rer ao re cur so. No en tan to, as- 
sim que saí rem os re sul ta dos dos de mais edi tais, um no- 
vo pra zo se rá re a ber to, vol ta do pa ra os ina bi li ta dos nos
mes mos.

Pa ra sub me ter o re cur so e/ou fa zer a atu a li za ção, bas- 
ta aces sar o si te re cur so.ma pe a men to.cul tu- 
ra.ma.gov.br, con sul tar os itens pen den tes no pro je to e
sub me ter o(s) itens des cri tos na aba “Pen dên ci as”, com
ta ma nho de até 20MB. Em se gui da, pre en cha o cam po
“Jus ti fi ca ti va” (bre ve ar gu men to so bre o pro je to) e cli- 
que em “En vi ar”.

Ca so ha ja mais de uma pen dên cia em do cu men ta- 
ção, é re co men da do jun tar em um úni co do cu men to em
for ma to PDF, obe de cen do o ta ma nho re co men da do.
Após atu a li za das e en vi a das, as ins cri ções pas sa rão por
no va aná li se das co mis sões ava li a do ras.

Acom pa nhe as re des so ci ais da Sec ma pa ra mais in- 
for ma ções: Twit ter: @sec ma_ cul tu ra
Ins ta gram: @cul tu ra.ma ra nhao

São Luís, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

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

