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02H02 ................ 4.7M
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14H54 ................ 4.9M

21H02 ................ 1.7M

A pandemia do coronavírus infectou a política nos quatro cantos do Planeta. 

No Brasil, foi um deus nos acusa logo que o contágio saiu do controle das auto-

ridades. Encrespou a relação entre o governo federal, governadores e prefeitos.

Pandemia na política 
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88% das rodovias federais 
do Maranhão precisam 
de reparos estruturais

Prefeito Edivaldo 
resgata características 

originais do 
Largo de São João 

As obras de reforma do Largo de São 
João, em frente à Igreja de São João Batista, 

esquina com a Rua da Paz, Centro vai ganhar 
novos calçamento, bancos, lixeiras, paisagis-

mo e iluminação. Já foi concluído o piso de 
concreto do largo e, nesta semana, está sen-
do removida a camada de asfalto que cobria 

o pavimento antigo, de paralelepípedos, 
que agora serão restaurados e reinstalados 
no local, devolvendo as características origi-

nais do logradouro.  PÁGINA 8

PÁGINA 10

Zeca Baleiro grava música 
inédita de Adoniran Barbosa

O cantor maranhense participou do 
programa da Rede Globo, que lembrou 
os 38 anos da partida de Adoniran Bar-

bosa, uma das referências do samba 
feito em São Paulo.

PÁGINA 12

ELEIÇÕES SÃO LUÍS:  Debates e pesquisas podem ser decisivos 

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde. À noite o tem-
po fica aberto.

Campanha pelo fim das diferentes formas de 
violências sofridas pelas mulheres das comunidades 

rurais vai até o dia 19 de dezembro.  PAGINA 9

LUTA NO  CAMPO

O superintendente do  DNIT/MA, Glauco Henrique Silva  apresentou  na  Reunião Ordinária do Conselho Temático de Infraestrutura 
e Obras (CTINFRA) da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) as obras realizadas nas rodovias federais BRs 135, 222 e 
316, ações estruturantes e cronograma de obras para o fluxo de veículos de carga e passeio transitarem com segurança nas rodovias fede-
rais que cortam o Estado. O que chamou a atenção foi que Glauco Silva falou do índice de condição da manutenção das rodovias federais, 

que apresentam mais de 50% em nível regular, 36% em nível ruim e péssimo e apenas 12% em nível bom

Estudo  aponta relação entre  a 
covid-19  e os Neandertais

PÁGINA 5

Prefeitura inicia amanhã a segunda eliminatória 
do  Festival  de Musica Canta São Luís PAGINA 12

HISTÓRIA
Conheça  o navio
 que trouxe gripe 
espanhola ao Brasil
PÁGINA 7
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Ministro disse que pauta deve voltar à tona após as eleições municipais

Re to ma da da eco no mia

Pan de mia

Rio de Ja nei ro

ECONOMIA

Guedes anuncia  volta de
privatizações e reformas

O
mi nis tro da Eco no mia, Pau- 
lo Gue des, afir mou ho je (23)
que ini ci al men te o go ver no
tra ba lhou pa ra re du zir des- 

pe sas e, nos pró xi mos dois anos, se- 
gui rá com agen da de re for mas e pri- 
va ti za ções.“De di ca mos es se pri mei ro
ano, um ano e meio, pa ra ata car as
gran des des pe sas do go ver no, jo ga- 
mos na de fe sa. Nos pró xi mos dois
anos, va mos pa ra o ata que. Va mos pa- 
ra as pri va ti za ções, pa ra a aber tu ra,
pa ra sim pli fi ca ção, re for ma tri bu tá- 
ria, a rein dus tri a li za ção em ci ma de
ener gia ba ra ta”, dis se o mi nis tro, ao
par ti ci par do 3º En con tro O Bra sil
Quer Mais, even to vir tu al or ga ni za do
pe la In ter na ti o nal Cham ber of Com- 
mer ce Bra zil (ICC).Se gun do Gue des,
os três mai o res gas tos que o go ver no
con se guiu con tro lar fo ram com a Pre- 
vi dên cia, ju ros da dí vi da pú bli ca e sa- 
lá ri os de ser vi do res. O mi nis tro ex pli- 
cou que os “pri vi lé gi os” nas apo sen ta- 
do ri as fo ram ven ci dos por meio da re- 
for ma da Pre vi dên cia, hou ve re du ção
dos ju ros da dí vi da pú bli ca e con ge la- 
men to de sa lá ri os de ser vi do res.

Além dis so, ele ci tou a re for ma ad- 
mi nis tra ti va en vi a da pe lo go ver no ao
Con gres so Na ci o nal. “O mais di fí cil foi
o con tro le de gas tos que es tá sen do
im ple men ta do há al gum tem po. Fal ta
ago ra o mo vi men to fi nal: pac to fe de- 
ra ti vo, de sin de xan do, des vin cu lan do,
de so bri gan do des pe sas, tra van do es- 
sas des pe sas e en tre gan do os or ça- 
men tos pú bli cos à clas se po lí ti ca”,
afir mou.

O mi nis tro da Eco no mia dis se, ain- 

da, que na agen da da equi pe econô- 
mi ca fi gu ram a aber tu ra da eco no mia
bra si lei ra pa ra o co mér cio in ter na ci o- 
nal, por meio de acor dos co mer ci ais, e
a apro va ção de re for mas. Ele afir mou
que es pe ra avan çar em re for mas on de
há con sen so po lí ti co pa ra apro va ção,
após pas sar o pe río do de elei ções mu- 
ni ci pais. “Acho que da qui até o fim do
ano va mos apro var uma pau ta co- 
mum on de há acor do na Câ ma ra, no
Se na do e no Po der Exe cu ti vo”, dis se.
Se gun do o mi nis tro, “bons can di da- 
tos” pa ra a apro va ção são pro je tos co- 
mo de Lei de Fa lên ci as, o mar co re gu- 
la tó rio do gás na tu ral e ca bo ta gem,
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui ção
(PEC) Emer gen ci al, com me di das pa- 
ra con tro le de gas tos, e a in de pen dên- 
cia do Ban co Cen tral. Se gun do Gue- 
des, a re for ma tri bu tá ria e as pri va ti- 
za ções não avan ça ram, mas o go ver- 
no le va rá es sa agen da adi an te. “Acho
que es ta mos mui to pró xi mos da re- 
for ma tri bu tá ria. A ra zão de não ter
saí do ain da é que a po lí ti ca é que dá o
ti ming [mo men to cer to]”, en fa ti zou.

Mais ce do, em ou tro even to vir tu al,
Gue des re a fir mou que a “eco no mia
bra si lei ra es tá vol tan do com for ça”.
Ele ci tou que a re to ma da sur pre en deu
or ga nis mos in ter na ci o nais e eco no- 
mis tas bra si lei ros.

“São os fa tos que nós te mos. Exis- 
tem mui tas nar ra ti vas. Mas con tra os
fa tos, as fal sas nar ra ti vas se dis sol- 
vem. O fa to ho je é que to das as re giões
do Bra sil es tão cri an do em pre gos, to- 

dos os se to res es tão cri an do em pre- 
gos. A eco no mia bra si lei ra vol tou em
V [rá pi da re cu pe ra ção, após a que da]
co mo nós es pe rá va mos pa ra sur pre sa
de or ga ni za ções in ter na ci o nais”, dis- 
se, no se mi ná rio vir tu al Vi são do Sa- 
ne a men to – Bra sil e Rio de Ja nei ro,
pro mo vi do pe la Fe de ra ção das In dús-
tri as do Es ta do do Rio de Ja nei ro (Fir- 
jan). Ele des ta cou que, no iní cio da
pan de mia de co vid-19, eco no mis tas
che ga ram a pre ver que da da eco no- 
mia bra si lei ra em mais de 10% e re cu-
pe ra ção len ta. “É im por tan te re cu pe- 
rar es sas nar ra ti vas fal sas e co lo car-
mos os fa tos”, dis se. Ele ci tou o cres ci- 
men to do em pre go, au men to das ex- 
por ta ções de pro du tos agrí co las e
agroin dus tri ais, re to ma da da cons tru-
ção ci vil e ex pan são do cré di to e do
con su mo.

O mi nis tro re a fir mou que as con ta-
mi na ções por co vid-19 es tão di mi- 
nuin do, mas po de es tar ha ven do um
“re pi que”. “A do en ça des ceu, é um fa- 
to. E ago ra pa re ce que es tá ha ven do
um re pi que, mas va mos ob ser var. São
ci clos”, dis se.

Se gun do o mi nis tro, quan do as
con ta mi na ções pe lo no vo co ro na ví-
rus di mi nuí ram, “as pes so as saí ram
mais, in te ra gi ram mais, se des cui da-
ram um pou co. “Po de ser que te nha
vol ta do um pou co. Es ta mos en tran do
no ve rão, va mos ob ser var um pou co
em vez de já co me çar a de cre tar que a
do en ça es tá aí [em uma se gun da on-
da]”, fi na li zou.

MOURÃO

“Cabe à Saúde esclarecer sobre estoque de testes”

A PASTA DA SAÚDE ALEGA QUE SÓ ENTREGA OS TESTES QUANDO HÁ PEDIDOS DOS ESTADOS

O vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou- 
rão afir mou nes ta se gun da-fei ra, 23,
que a si tu a ção dos 6,86 mi lhões de
tes tes pa ra o di ag nós ti co de co vid-19
que es tão per to de per der a va li da de
pre ci sa ser es cla re ci da com o Mi nis té- 
rio da Saú de. O jor nal O Es ta do de S.
Pau lo re ve lou que 6,86 mi lhões de tes- 
tes ad qui ri dos pe lo Mi nis té rio da Saú- 
de per dem a va li da de até ja nei ro de
2021 e até ho je não fo ram dis tri buí dos
pa ra a re de pú bli ca.

So bre o as sun to, Mou rão foi ques ti- 
o na do se a si tu a ção não re pre sen ta ria
um pro ble ma pa ra o go ver no, mas
evi tou um res pos ta di re ta. “Tem que
bus car o es cla re ci men to lá com o Mi- 
nis té rio da Saú de. Não es tou ci en te
dis so. Não é um as sun to que pas sa
por mim, não te nho o que de cla rar a
res pei to. Tem que ver lá com eles lá”,
dis se pa ra jor na lis tas no pe río do da
ma nhã, na che ga à Vi ce-Pre si dên cia.

A pas ta da Saú de ale ga que só en- 
tre ga os tes tes quan do há pe di dos dos
Es ta dos. Os tes tes en ca lha dos são do
ti po RT-PCR.

Até o mo men to, o Sis te ma Úni co de
Saú de (SUS) apli cou cin co mi lhões de
tes tes des te ti po. Co mo mos trou a re- 

por ta gem, o go ver no ten ta pror ro gar
o pra zo de ven ci men to dos pro du tos
pa ra evi tar que se jam des car ta dos já a
par tir do mês que vem.

Pa ra is so, a Agên cia Na ci o nal de Vi- 
gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) te rá de au- 
to ri zar uma even tu al re no va ção da
va li da de dos exa mes.
Se gun do fon tes do ór gão, o mi nis té rio
pre ci sa pro var que o tes te se gue efi caz
e se gu ro após o pra zo de va li da de, de
oi to me ses. O pro du to, que de ve ser
ar ma ze na do a -20 graus C, es tá em de- 
pó si to do mi nis té rio em Gua ru lhos
(SP).

Mou rão co men tou ain da so bre a
pror ro ga ção dos tra ba lhos do Ga bi ne- 
te de In ter ven ção Fe de ral no Rio de Ja- 
nei ro até o dia 1º de de zem bro de
2021, for ma li za da nes ta se gun da-fei- 
ra no Diá rio Ofi ci al da União (DOU).
Ele afir mou que a me di da foi ne ces sá- 
ria, pois o go ver no aguar da a en tre ga
de equi pa men tos ain da pen den tes.
Pe lo pra zo an te ri or, o ga bi ne te de ve- 
ria ser en cer ra do for mal men te até 1º
de de zem bro des te ano.

“É por que não fo ram en tre gues

ain da equi pa men tos, se não me en ga- 
no são dois ou três he li cóp te ros e mais
al gu ma coi sa. En quan to não li qui dar
is so, tem que ter gen te res pon sá vel
por is so”, dis se Mou rão.

A in ter ven ção fe de ral se en cer rou
no fim de 2018, mas a es tru tu ra do ga- 
bi ne te foi man ti da pa ra que o go ver no
fe de ral pu des se con cluir a aqui si ção e
re pas se de equi pa men tos e veí cu los
pa ra o go ver no es ta du al na área de se- 
gu ran ça pú bli ca.

“Quem ti nha que en tre gar (os equi- 
pa men tos) não en tre gou e ale ga que,
pe la ques tão da pan de mia, não po de
pro du zir os equi pa men tos. São he li- 
cóp te ros blin da dos en tão é equi pa-
men to di fe ren ci an do”, acres cen tou o
vi ce-pre si den te.

A Se cre ta ria-Ge ral in for mou em
no ta que a pror ro ga ção foi ne ces sá ria
pa ra “a cor re ta pres ta ção de con tas e
re ce ber bens e ser vi ços que so fre ram
atra sos ines pe ra dos, em de cor rên cia
da pan de mia de cor ren te da Co vid-
19”. De acor do com o go ver no, a me-
di da não te rá im pac to or ça men tá rio
pe lo fa to de os re cur sos “es ta rem alo- 
ca dos em pro gra ma ção or ça men tá ria
já pre vis ta”.

Ou tu bro

BOLSONARO

Alta de alimentos é
culpa do isolamento

BOLSONARO ACREDITA QUE ISOLAMENTO CAUSA AUMENTO

O pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) afir mou
nes ta se gun da-fei ra (23), em con ver sa com apoi a do res
em fren te ao Pa lá cio da Al vo ra da, que a cau sa da al ta nos
pre ços dos ali men tos é o iso la men to so ci al. A me di da de
pro te ção foi ado ta da du ran te a pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus.

“O pes so al aí tem re cla ma do do pre ço dos ali men tos.
Tem su bi do sim, além do nor mal. A gen te la men ta. Tam- 
bém é uma con sequên cia do ‘fi ca em ca sa’. Qua se que- 
bra ram a eco no mia”, ex pli cou.

Se gun do o pre si den te, a “si tu a ção não es tá fá cil”. Ele
ain da ex pli cou que tem mui tas coi sas pa ra fa zer du ran te
seu pe río do no go ver no.

Bol so na ro afir mou que não po de ser apon ta do co mo
cul pa do pe la in fla ção dos ali men tos e cri ti cou o go ver no
de São Pau lo.

“Tem mui ta coi sa er ra da, sa be mos dis so, mas a res- 
pon sa bi li da de tem de ser apon ta da pa ra quem de di rei- 
to. To do mun do apon ta pa ra mim es sa ques tão dos pre- 
ços dos ali men tos. Es ta mos fa zen do o pos sí vel pa ra vol- 
tar à nor ma li da de.”

O co men tá rio foi fei to so bre o re a jus te nas alí quo tas
do Im pos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços
(ICMS), que pas sa a va ler ape nas no pró xi mo ano.

O che fe do Exe cu ti vo tam bém dis se que, ca so o go ver- 
no não ti ves se im ple men ta do o au xí lio emer gen ci al, o
Bra sil es ta ria nu ma si tu a ção pi or. “Se não ti vés se mos
fei to o pos sí vel, co mo foi lá atrás, pa ra aju dar pe que na e
mi cro em pre sa, o au xí lio emer gen ci al, acho que es ta ria
ter rí vel a si tu a ção aqui no Bra sil.”

DIEESE

Maioria dos reajustes 
teve ganhos reais

EM 41%  HOUVE REAJUSTES SUPERIORES AO INPC

A mai o ria dos re a jus tes sa la ri ais no país, con si de ran- 
do o pe río do do iní cio do ano até ou tu bro, re sul tou em
ga nhos re ais pa ra os tra ba lha do res (aci ma da in fla ção).
Em 41% das ne go ci a ções hou ve re a jus tes su pe ri o res ao
Ín di ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor (INPC). Os
da dos, di vul ga dos ho je (24), são do De par ta men to In- 
ter sin di cal de Es ta tís ti ca e Es tu dos So ci o e conô mi cos
(Di e e se).

Se gun do o le van ta men to, 18,3% dos re a jus tes trou xe- 
ram ga nhos de até 0,5%; 12,8% ti ve ram ga nhos en tre
0,51% e 1%; 6,6%, ga nhos de 1,1% a 2%; e 3,3% ga nho re- 
al aci ma de 3%. Os re a jus tes iguais ao INPC fo ram ob ser- 
va dos em 31% das ne go ci a ções; e em 28% fica ram abai- 
xo da inflação me di da pe lo ín di ce.

No dé ci mo mês do ano, 48,3% dos re a jus tes sa la ri ais
ana li sa dos na da ta-ba se de ou tu bro fica ram abai xo do
INPC. O per cen tu al de re a jus tes iguais à in fla ção atin giu
o pa ta mar de 20,7%; e 31% das ne go ci a ções no mês
trou xe ram au men tos re ais.

Em ou tu bro, an te uma in fla ção de 3,89% nos 12 me- 
ses an te ri o res (INPC), o per cen tu al de re a jus tes iguais a
0%, ou se ja, a ma nu ten ção do sa lá rio sem acrés ci mo ne- 
nhum atin giu o pa ta mar de 12,1% das ne go ci a ções. É a
ter cei ra mai or in ci dên cia no ano, atrás so men te de maio
(16,4%) e ju lho (12,6%).

Es te ano, 676 ne go ci a ções não ti ve ram re a jus tes, o
que re pre sen tam cer ca de 9% do to tal. Pa ra com pa ra- 
ção, em 2019 fo ram ob ser va das 39 ne go ci a ções sem re a- 
jus tes sa la ri ais, o que cor res pon de a 0,3% do to tal ana li- 
sa do no ano.

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A última semana de campanha do 2º turno para o cargo de prefeito de São Luís está
sendo marcada por pesquisas eleitorais e debates políticos

SAMARTONY MAR TINS

Pes qui sas

Ca pi tais

ELEIÇÕES 2020

Pesquisas e debates nas
TVs marcam reta final

N
a re ta fi nal da cam pa nha
elei to ral os can di da tos a
pre fei to de São Luís, Edu ar- 
do Brai de (Po de mos) e Du- 

ar te Jr (Re pu bli ca nos), de acor do com
su as agen das, par ti ci pam de di ver sos
com pro mis sos, en tre eles, ca mi nha- 
das nos bair ros da ci da de e de ba tes
nas emis so ras de te le vi são dos gru pos
Gua rá, nes ta ter ça-fei ra às 21h. Já Na
quar ta-fei ra (25), os can di da tos se en- 
fren ta rão no de ba te pro mo vi do pe la
TV Band, que tam bém se rá exi bi do às
21 ho ras. Tam bém es tá de fi ni do que
na sex ta-fei ra (27), o úl ti mo de ba te
que se rá re a li za do pe la TV Mi ran te, às
22 ho ras.De acor do com a agen da do
can di da to Edu ar do Brai de, ele par ti ci- 
pa rá pe la ma nhã de uma sa ba ti na na
Rá dio Edu ca do ra AM (Pro gra ma Ro da
Vi va); a tar de par ti ci pa de Ca mi nha da
do 19 na Rua Gran de; noi te par ti ci pa
do de ba te na TV Gua rá. A as ses so ria
não di vul gou a agen da de ama nhã e
nem con fir mou se o mes mo par ti ci- 
pa rá do De ba te na Band e na Mi ran te.
Já a as ses so ria de co mu ni ca ção de
Du ar te Jr con fir mou que o mes mo irá
par ti ci par de to dos os de ba tes e de
ou tros com pro mis sos que ain da es tão
sen do fe cha dos. Os de ba tes pro mo vi- 
dos pe las emis so ras de tvs  po dem ter
um pe so no fi nal da cam pa na que es- 
tão a to do cus to con quis tar o vo to de
elei to res in de ci sos.

Três pes qui sas fo ram di vul ga das
nos úl ti mos di as mos tran do o ce ná rio

po lí ti co pa ra a exe cu ti vo mu ni ci pal de
São Luís. A TV Band di vul gou, no úl ti- 
mo do min go (22), pes qui sa de in ten- 
ção de vo to pa ra pre fei to de São Luís
no 2° tur no re a li za da pe lo Ins ti tu to
Da taI lha. Edu ar do Brai de apa re ce na
fren te, mas o ce ná rio ago ra é de em- 
pa te téc ni co com Du ar te Jr. No ce ná- 
rio es pon tâ neo, Brai de apa re ce com
44,3%, en quan to Du ar te Jr tem 38,3%.
Bran cos e nu los são 1,2% e não sa bem
ou não res pon de ram so mam 16,2%.
Já no ce ná rio es ti mu la do, Edu ar do
Brai de man tém a li de ran ça com 47%,
en quan to Du ar te Jú ni or al can ça 41%.
Bran cos e nu los so mam 7,1% e não
sa bem ou não res pon de ram são 4,8%.
Con si de ran do ape nas os vo tos vá li- 
dos, ou se ja, sem bran cos e nu los,
Brai de tem 53,4%, ao pas so que Du ar- 
te Jr che ga a 46,6%. O le van ta men to
foi fei to en tre os di as 16 e 17 de no- 
vem bro e ou viu 1.080 elei to res de 44
bair ros de São Luís. A mar gem de er ro
é de 3 pon tos per cen tu ais pa ra mais
ou pa ra me nos e o ní vel de con fi an ça
é de 95%. O re gis tro na Jus ti ça Elei to- 
ral es tá sob o nú me ro MA-
05682/2020.

Na pes qui sa di vul ga da pe lo Ins ti tu- 
to Da ta M, tam bém nes te do min go
(22) pes qui sa de in ten ção de vo tos,
sob re gis tro MA-01140/2020, pa ra o
se gun do tur no das elei ções mu ni ci- 
pais em São Luís. Fo ram en tre vis ta das
800 pes so as en tre os di as 16 e 19 de
no vem bro. O in ter va lo de con fi an ça
es ti ma do é de 95% e a mar gem de er ro
má xi ma es ti ma da é de 4 pon tos per- 
cen tu ais pa ra mais ou me nos.

Quan do per gun ta do aos en tre vis- 
ta dos “Se o se gun do tur no das elei- 

ções fos se ho je, em qual des tes can di- 
da tos o sr. (a) vo ta ria pa ra pre fei to de
São Luís?” , o re sul ta do foi es te:
51,28% pa ra Edu ar do Brai de, 33,58%
pa ra Du ar te Jr, Não sei/Não res pon- 
deu 8,18% e Ne num/Nu los 6,96%. Pa- 
ra elei to res que já tem can di da to a
pre fei to es co lhi do, a per gun ta foi:
“Vo cê es tá de ci di do do seu vo to, po- 
de ria mu dar?”. A res pos ta dos en tre-
vis ta dos foi a se guin te: 54,13% Edu ar- 
do Brai de, 31,65% Du ar te Jr, Não
sei/Não res pon deu 81,14% e pos so
mu dar 6,07%.

Já a Pes qui sa Ibo pe di vul ga da pe la
TV Mi ran te na úl ti ma sex ta-fei ra (20)
apon ta os se guin tes per cen tu ais de
in ten ção de vo to pa ra o se gun do tur- 
no das Elei ções 2020 pa ra a Pre fei tu ra
de São Luís: Edu ar do Brai de: 49% e
Du ar te Jr: 42%, Bran co/nu lo: 7% e
Não sa be/não res pon deu: 2%. A mar- 
gem de er ro é de 3 pon tos per cen tu ais
pa ra mais ou pa ra me nos; Fo ram 805
elei to res da ci da de de São Luís en tre
os di as 18 e 20 de no vem bro de 2020; E
o nú me ro de iden ti fi ca ção na Jus ti ça
Elei to ral: MA‐02619/2020.. O ní vel de
con fi an ça uti li za do é de 95%. Is so
quer di zer que há uma pro ba bi li da de
de 95% de os re sul ta dos re tra ta rem o
atu al mo men to elei to ral, con si de ran-
do a mar gem de er ro.

Co mo os re sul ta dos não de fi ni dos e
so men te os ce ná ri os es tão apon ta dos
pe las pes qui sas e pe los de ba tes nas
emis so ras de te le vi são que acon te-
cem de ho je até sex ta-fei ra os can di- 
da tos con ti nu am apos tan do na con-
quis ta dos vo tos re a li zan do o fa mo so
cor po a cor po e com pos ta gens em su- 
as re des so ci ais.

URNA

Maioria dos eleitores no 2º turno são mulheres

VOTAR NULO OU BRANCO É POSSÍVEL. MAS QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ESSAS OPÇÕES?

Qua se 54% dos elei to res que es tão
ap tos a vo tar nos 57 mu ni cí pi os em
que ha ve rá se gun do tur no são mu lhe- 
res; 56,20% do to tal são sol tei ros;
11,10% es tão na fai xa etá ria de 35 a 39
anos; e 29,84% têm en si no mé dio
com ple to. Es se é o per fil mé dio dos
38.284.410 elei to res que es tão ap tos a
vo tar no se gun do tur no das Elei ções
Mu ni ci pais de 2020, no dia 29 de no- 
vem bro.

O re tra to dos elei to res cons ta das
es ta tís ti cas elei to rais dis po ní veis no
Por tal do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral
(TSE) e foi tra ça do con for me a au to- 
de cla ra ção for ne ci da pe lo elei to ra do.

A ca pi tal ala go a na é a que pos sui a
mai or quan ti da de de mu lhe res elei to- 
ras (55,46%) do to tal de alis ta dos na
ci da de. Já Join vil le (SC) é o que pos sui
mais elei to res do se xo mas cu li no
(48,08%).

O per fil do elei to ra do nas 57 ci da- 
des com se gun do tur no in di ca ain da
que a mai o ria com ple tou o en si no
mé dio (32,05%), sen do que a ci da de
que de tém o mai or per cen tu al nes sa
ca te go ria é São Luís (MA). Já Vi tó ria
(ES), con tem pla o mai or nú me ro de
elei to res com ní vel su pe ri or com ple to
(31%).

Pou co mais de 420 mil pes so as que
po de rão vo tar nes sas ci da des de cla ra- 
ram pos suir al gum ti po de de fi ci ên- 
cia, sen do 154.981 elei to res da ca pi tal
do es ta do de São Pau lo, se gui do pe lo
mu ni cí pio do Rio de Ja nei ro (27.263) e
pe la ci da de pau lis ta de Gua ru lhos
(22.659).

Já os elei to res que de cla ra ram o no- 
me so ci al to ta li zam 3.403 pes so as, 982
da ci da de de São Pau lo, 292 de For ta- 
le za (CE) e 283 da ca pi tal flu mi nen se.

Dos 57 mu ni cí pi os que vão de fi nir
os pre fei tos em se gun do tur no, 18 são
ca pi tais. A re gião Nor des te é a que
tem a mai or quan ti da de de ca pi tais
(se te) que ain da não de fi ni ram o che fe
do Po der Exe cu ti vo lo cal: Ma ceió,
For ta le za, São Luís, João Pes soa, Re ci- 
fe, Te re si na e Ara ca ju. Na sequên cia,
vem a Re gião Nor te, com cin co ca pi-
tais no se gun do tur no: Rio Bran co,
Ma naus, Be lém, Por to Ve lho e Boa Vis- 
ta. Os elei to res de Vi tó ria (ES), Rio de
Ja nei ro (RJ) e São Pau lo (SP) tam bém
te rão de com pa re cer às ur nas no pró- 
xi mo dia 29.

Cui a bá (MT) e Goi â nia (GO) são as
du as úni cas ca pi tais do Cen tro-Oes te
bra si lei ro a dis pu tar o se gun do tur no
das elei ções. No Sul, ape nas Por to Ale- 
gre (RS) te rá dis pu ta no úl ti mo do-
min go do mês.
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Dis pa ri da de

Hil do tem al ta

Bran dão cu ra do

“Es te é o país dos pa ra do xos sem fim. Ele -
ge mu lhe res ne gras e tem ho mens ne gros
as sas si na dos”

Pan de mia na po lí ti ca
A pan de mia do co ro na ví rus in fec tou a po lí ti ca nos

qua tro can tos do Pla ne ta. No Bra sil, foi um deus nos
acu sa lo go que o con tá gio saiu do con tro le das au to ri da- 
des. En cres pou a re la ção en tre o go ver no fe de ral, go ver- 
na do res e pre fei tos. Quan do to dos ima gi na vam que a
cri se che ga ra ao fim, ocor reu o “es tou ro da boi a da”, com
po pu la ção es ban jan do eu fo ria, ig no ran do o dis tan ci a- 
men to e até as re gras ele men ta res de hi gi e ni zar as mãos
e usar más ca ra, o ví rus re cru des ce com to da for ça na
mai o ria dos Es ta dos, do mes mo jei to que acon te ce na
Eu ro pa e nos Es ta dos Uni dos.

Os nú me ros de ocu pa ção das UTIs e o au men to da
mé dia mó vel de mor tes con fir mam que a si tu a ção es tá
mui to pi or do que os jo vens – prin ci pal men te – es tão a
ima gi nar. Se ja qual for o no me – pri mei ro ou se gun da
on da –, é ine gá vel que a pan de mia avan çou, prin ci pal- 
men te no pe río do das cam pa nhas elei to rais no Bra sil,
on de as aglo me ra ções vi ra ram a re gra. De pois do re sul- 
ta do das ur nas, os elei tos ou os que es tão no se gun do
tur no ain da pa re cem ig no rar que a cri se que os es pe rar
em 2021 não lhes diz res pei to. Fa lam em so lu ção pa ra
tu do, me nos ações ob je ti vas pa ra a co vid-19.

A ló gi ca, re pe ti da in can sa vel men te pe los in fec to lo- 
gis tas, de re to mar o iso la men to, fe char es ta be le ci men- 
tos, proi bir even tos e se pre pa rar pa ra o pi or não ca be
mais na ca be ça das au to ri da des e nem das ati vi da des
econô mi cas. Tais hi pó te ses, no mo men to, ne nhum po lí- 
ti co tem se quer co ra gem de abor dar ou dis cu tir al ter na- 
ti vas. Pe lo me nos por en quan to, quan do o as sun to prin- 
ci pal é mos trar que a eco no mia vai bem, nin guém se ar- 
ris ca ou sar no vas me di das, sa ben do que o mun do vai
de sa bar so bre sua ca be ça.

Ago ra, se por aca so a si tu a ção vir a pi o rar – o que nin- 
guém ob vi a men te de se ja –, os es ta dos e mu ni cí pi os, que
na que le mo men to to ma ram à fren te das me di das, caí- 
ram na inér cia po lí ti ca e elei to ral. Gran des fes tas aglo- 
me ran do jo vens sem más ca ra es tão por to da par te. Os
gru pos de ris co mu da ram de fai xa etá ria. Ago ra são os
jo vens, que caí ram na gan daia. En quan to is so, hos pi tais
e UTIs vol tam a lo tar en fer ma ri as e UTIs. E o co ro na ví- 
rus apro vei ta pa ra se alas trar, en quan to as au to ri da des
só fa lam em va ci na, que não tem da ta pa ra che gar.

Ape nas um em ca da 10 alu nas ma tri cu la dos nas es co- 
las da re de pri va da de São Pau lo é ne gro. Na mes ma re de
de São Luís, es se per cen tu al de ne gro é mui to mais bai- 
xo. Bas ta olha nas cha ma das es co las da eli te ma ra nhen- 
se. Ne gro é uma cho can te ra ri da de.

De pois de 18 di as de in ter na ção hos pi ta lar em Bra sí- 
lia, o de pu ta do fe de ral do MDB, Hil do Ro cha re ce beu al- 
ta do min go pas sa do e saiu por tan do a fa mo sa pla qui- 
nha de agra de ci men to: “Ven ci a co vid-19, gra ças a
Deus”.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão (Re pu bli ca nos),
foi in fec ta do pe lo co ro na ví rus des de o dia 11, tam bém
re ce beu al ta mé di ca, com a ga ran tia da cu ra. Bran dão
agra de ceu a Deus e a to dos que lhe ma ni fes ta ram so li- 
da ri e da de.

 

De Eri ka Hil ton, ve re a do ra ne gra em SP, elei ta com vo- 
ta ção re cor de.

 
Uma coi sa é cer ta: qual quer um dos dois can di- 

da tos a pre fei to de São Luís – Edu ar do Brai de e
Du ar te Jú ni or – que ven cer a elei ção de do min- 
go pró xi mo, não se rá pe so pe sa do na dis pu ta

do go ver no do Ma ra nhão em 2.022.
 

Co mo Brai de con ti nua na fren te nes te 2º tur no,
tem mais chan ces de ser o subs ti tu to de Edi- 
val do Jú ni or. No en tan to, co mo ca da elei ção
tem sua di nâ mi ca pró pria, Du ar te Jú ni or só

tem es ta se ma na pa ra ten tar vi rar o jo go.
 

A tro ca de acu sa ções das du as cam pa nhas em
São Luís so bre quem é bol so na ris ta, não tem
sen ti do. Afi nal, Tan to o Po de mos de Brai de
quan to o Re pu bli ca nos de Du ar te são in tei ri- 

nhos da ba se do pla nal to no Con gres so. O res to é
jo go de ce na.

 
O que de fa to há é re for ço nos dois la dos, da ba- 

se de Flá vio Di no. Es pe cu lar-se so bre o efei to
no plei to de 2022, é per der tem po. A his tó ria
de São Luís não con ta pre fei to al te ran do o jo go

es ta du al. Acon te ce sem pre o con trá rio: o go ver no
no jo go da pre fei tu ra.

 BRs me lho ra das
O su pe rin ten den te do DNIT/MA, Glau co Hen ri que

Sil va apre sen tou aos em pre sá ri os da in dús tria do Ma ra- 
nhão, em en con tro na Fi e ma, o cro no gra ma das obras
re a li za das nas ro do vi as BRs 135, 222 e 316. Os em pre sá- 
ri os gos ta ram do que ou vi ram

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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VI VAL DO JO SÉ BRE TER NITZ
Dou tor em ci ên ci as pe la Uni ver si da de de
São Pau lo, é pro fes sor da Fa cul da de de
Com pu ta ção e In for má ti ca da Uni ver si -
da de Pres bi te ri a na Mac ken zie

AU RE LI A NO NE TO*
· Mem bro da AML e AIL au ri ne to@hot -
mail.com

Home office e inovação: um casamento difícil

A Mi cro soft aca ba de pu bli car os re- 
sul ta dos de uma pes qui sa que de sen- 
vol veu acer ca do tra ba lho na mo da li da- 
de ho me of fi ce, que no ex te ri or é mais
co nhe ci do co mo work from ho me, ou
WFH. Fo ram ou vi dos no ve mil exe cu ti- 
vos e fun ci o ná ri os de em pre sas que
ope ram em 15 paí ses da Eu ro pa. O nú- 
me ro de fun ci o ná ri os se di zen do sa tis- 
fei tos por tra ba lhar em ca sa che gou a
69%, com jus ti fi ca ti vas co mo eco no mia
de tem po pa ra des lo ca men to e de di- 
nhei ro, por fa zer re fei ções em ca sa, a
pos si bi li da de de uso de rou pa in for mal,
de per so na li zar o am bi en te de tra ba lho,
de tra ba lhar pró xi mo aos seus ani mais
de es ti ma ção etc.

Tam bém da par te dos ges to res, al gu- 
mas con clu sões es pe ra das fi ca ram evi- 
den tes, co mo a pos sí vel re du ção de cus- 
tos com es cri tó ri os. Mas, al gu mas in for- 
ma ções in te res san tes vi e ram à to na, co- 
mo a de que a es pe ra da que da na pro- 
du ti vi da de dos em pre ga dos não acon- 
te ceu: 82% dos exe cu ti vos dis se ram que
a mes ma se man te ve ou au men tou.
Além dis so, acre di tam que a ofer ta de
opor tu ni da des de tra ba lho na mo da li- 
da de WFH se rá um fa tor que aju da rá a
re ter seus atu ais em pre ga dos e atrair

no vos ta len tos.
Acre di ta-se que es ses nú me ros re la ti- 

vos à pro du ti vi da de se de vem ao fa to de
os fun ci o ná ri os não te rem sua aten ção
des vi a da, co mo no es cri tó rio, por mo vi- 
men tos, ruí dos e con ver sas com co le- 
gas. Pes qui sa de 2019 mos trou que 52%
apon ta vam es tas co mo cau sas de per da
de tem po, nú me ro que caiu pa ra 41%
após o iní cio da pan de mia.

Ana li san do os re sul ta dos da pes qui- 
sa, pa re ce cla ro que as em pre sas de vem,
no pós-pan de mia, man ter po lí ti cas fle- 
xí veis pa ra tra ba lho WFH. Es sa é tam- 
bém a opi nião do pro fes sor Mi cha el
Par ke, da Whar ton Scho ol da University
of Pennsylvania, um dos res pon sá veis
pe la pes qui sa, que cha ma nos sa aten- 
ção pa ra al guns te mas mais de li ca dos
le van ta dos, en tre eles o fa to de em pre- 
ga dos per de rem o sen so de pro pó si to
de seu tra ba lho, que é ob ti do quan do
man têm re la ções pró xi mas com seus
co le gas e po dem en ten der co mo su as
ta re fas se co nec tam com as de seus co- 
le gas e con tri bu em pa ra que a or ga ni za- 
ção atin ja seus ob je ti vos. Tra ba lhan do
de ca sa, fi ca mui to mais di fí cil es ta be le- 
cer e man ter es sas re la ções, le van do os
fun ci o ná ri os a se sen ti rem des co nec ta- 
dos de sua em pre sa e, con se quen te- 
men te, im pac tan do a ca pa ci da de de
ino va ção da mes ma.

A pes qui sa de 2019 apu rou que 56%
dos exe cu ti vos con si de ra vam su as em- 
pre sas ino va do ras em ter mos de pro du- 

tos e pro ces sos. Es se nú me ro caiu pa ra
40% nes te ano, fa to que se de ve, na opi-
nião dos en tre vis ta dos, pe la im pos si bi-
li da de da pro xi mi da de fí si ca e na di fi- 
cul da de pa ra a re a li za ção de brains tor-
mings a dis tân cia. Um re cen te es tu do,
con du zi do pe la HP, che gou a con clu- 
sões se me lhan tes, apon tan do tam bém
que da na le al da de dos em pre ga dos à
em pre sa, es pe ci al men te no ca so de
pes so al mais jo vem. Apro xi ma da men te
a me ta de dos pes qui sa dos per ten cen tes
à Ge ra ção Z, aque les nas ci dos a par tir
de me a dos dos anos 1990, dis se ram
sen tir-se des co nec ta dos da cul tu ra da
em pre sa.

 Man ter ta len tos que se sen tem as sim
é um de sa fio crí ti co pa ra as or ga ni za-
ções. Pa ra con ti nu ar ino van do, fa tor crí- 
ti co pa ra seu su ces so, a Mi cro soft re co-
men da aos seus ge ren tes de ní vel mé dio
que em po de rem seus su bor di na dos,
dan do-lhes ta re fas com mais res pon sa- 
bi li da de e mais au to no mia pa ra to ma da
de de ci sões. Is so é mais fá cil de di zer do
que fa zer, já que 60% dos pro fis si o nais
da Mi cro soft que ocu pam car gos des se
ní vel dis se ram não se sen tir pre pa ra dos
pa ra tra ba lhar des sa for ma.  

Te re mos tem pos di fí ceis à fren te: cer- 
ta men te as coi sas não vol ta rão a ser co- 
mo eram e, tam bém, não per ma ne ce rão
co mo es tão. Pa ra ga ran tir seu cres ci- 
men to e pe re ni da de, as em pre sas só
não po dem fa zer uma coi sa: aguar dar o
de sen ro lar dos acon te ci men tos.

O Assassinato do Carrefour

Vi a ce na. Gro tes ca. Cru el. Re ple ta de bar- 
ba ri da des, mui to co muns aos nos sos tem- 
pos. Mas, con fes so: não con se gui ver to da a
cru el da de do es pan ca men to e mor te. Tal vez
por que não se ja adep to de fil mes de hor ror.
Is so des de meus tem pos da in fân cia de rua,
em que ma tar al guém era cri me, pre vis to na
lei pe nal, e o cor po da ví ti ma era es tam pa do,
em de cú bi to fron tal ou dor sal, nas pá gi nas
de al gum jor nal sen sa ci o na lis ta. E o as sas si- 
na to de cor ria sem pre de uma lu ta en tre dois
an ta go nis tas, que ti ra vam as su as di fe ren ças
em pu nhan do uma afi a da pei xei ra. Ve lhos
tem pos. Pou co mu dou. Tal vez sim. A cru el- 
da de é mais in sa na, co le ti va, gru pal, te a tra li- 
za da, com for ça de po li ci ais e se gu ran ças,
trei na dos pa ra ma tar, vul ga ri za da nas re des
so ci ais, nas te las co lo ri das das TVs. A ví ti ma
– de nos sa pá tria ama da e da pá tria ama dís- 
si ma, bem ao nor te de nos sos so nhos – é um
ne gro ou uma ne gra, um po bre ou um mi se- 
rá vel, que se es con dem num quar to in fec to e
es cu ro de to das as fa ve las do nos so mun do e
do mun do in tei ro. A ví ti ma é ví ti ma da de si- 
gual da de e do de sa mor as sas si nos.

O que fa zer? Fi car ca la do? Não ser daltô- 
ni co? Afir mar, num bra do re tum ban te, a gas- 
tís si ma ale go ria de que to dos são iguais pe- 
ran te a lei? Ou a fa mo sa exal ta ção de Mar tin
Luther King, aos pés do Me mo ri al Lin coln: I
ha ve a dre am? O so nho de um mun do sem
ódio, sem bar bá rie, mas de amor, de so li da- 
ri e da de, de fra ter ni da de? É pos sí vel vi ver-se
es sa uto pia? A res pos ta é nos sa, a res pon sa- 
bi li da de é ex clu si va men te nos sa. O pi or é o
si lên cio, que ex pres sa a nos sa co var dia, o
nos so co mo dis mo, de não lu tar mos por um
mun do fra ter no, de res pei to aos va lo res hu- 

ma nos. O mes mo Luther King nos aler ta do
nos so cri me de omis são cí vi ca: – O que me
pre o cu pa não nem o gri to dos cor rup tos, dos
vi o len tos, dos de so nes tos, dos sem ca rá ter,
dos sem éti ca… O que me pre o cu pa é o si- 
lên cio dos bons. Pois bem. O si lên cio dos
bons é tão cúm pli ce des ses bár ba ros quan to
o ri so de es cár nio da que les que aplau dem a
cru el da de.

Por is so mes mo, o nos so si lên cio de ve ser
um gri to de re vol ta que saia das nos sas en- 
tra nhas pa ra dar a en ten der aos in sen sa tos
que não bas ta não ser daltô ni co, que não
bas ta re pe tir a ale go ria de um so nho de que
to dos são iguais pe ran te a lei, que se im põe
sair mos de nos sa qui e tu de e co mo dis mo
clas se mé dia, bo tar mos a ca be ça pa ra fo ra,
res pi rar o ar pú tri do des ta nos sa so ci e da de
po dre e cla mar mos ao mun do e a to dos de
que to dos os nos sos so nhos se re su mem em
re a li zar os va lo res hu ma nos: vi da dig na,
edu ca ção, la zer, em pre go dig no, sa lá rio dig- 
no, fa mí lia dig na, mo ra dia dig na, es co la dig- 
na. To das as nos sas com ple xi da des es tão em
con tri buir pa ra que pes soa se ja tra ta da co- 
mo pes soa, ser hu ma no.

E tu do is so não se faz com ódio, com ar- 
mas, com des pre zo, ma tan do, as sas si nan do,
vi ti man do a in fân cia das fa ve las, as cri an ças
de nos sas ru as, dos nos sos ca ren tes bair ros,
fa zen do jus ti ça, na so lu ção am bí gua en tre o
ri co e o po bre, o em pre ga dor e o em pre ga do,
as gran des e mi li o ná ri as cor po ra ções econô- 
mi cas e de quem a elas re cor re pa ra ad qui rir
pro du tos pa ra con su mo, mui tas ve zes in du- 
zi dos por uma pu bli ci da de en ga no sa. Jus ti- 
ça – há que se en ten der – não é ape nas apli- 
car a lei, a le tra fria da lei, fei ta em con tra ri e- 
da de aos in te res ses da que les que vão às ur- 
nas ele ger seus re pre sen tan tes, os quais trai- 
ço ei ra men te não os re pre sen tam, por que

são vas sa los dos seus ri cos fi nan ci a do res e,
co mo en go do, lhes ser vem mi ga lhas pa ra
en ga nar a hu mil da de de quem os ele geu.

Es ta mos hor ro ri za dos. Não é de ho je.
Dis se mi na-se em nos sa ter ra, que já foi cha- 
ma da de Ter ra de San ta Cruz, o ódio, a vi o-
lên cia, a in sen sa tez, o cul to à mor te, co mo
so lu ção de to das nos sas an gús ti as exis ten ci- 
ais ou não exis ten ci ais. De San ta não nos res- 
ta mais na da. Da Cruz, quem sa be, mui to.

A fi lo so fia an ti ga ain da é a fon te do nos so
sa ber. Na Ale go ria da Ca ver na, Pla tão nar ra
que num cer to dia um dos pri si o nei ros con- 
se gue li ber tar-se e sair das tre vas que rei na- 
vam no seu in te ri or. Ao sair, fi cou ce go, em
ra zão da cla ri da de ex te ri or. Mas seus olhos,
aos pou cos, fo ram se acos tu man do com a
cla ri da de e o pri si o nei ro vol tou a en xer gar,
de pa ran do-se com o mun do da li ber da de,
de luz, co res, ale gria.

 Sen tiu-se fe liz com es sa no va re a li da- 
de. Um mun do ver da dei ro. Ele vol ta pa ra a
ca ver na pa ra re en con trar-se com os seus
com pa nhei ros, pre sos e acor ren ta dos, com a
in ten ção de li ber tá-los da que la tor tu ra.
Con tou-lhes o mun do no vo e fe liz que vi ra lá
fo ra. Os acor ren ta dos não acre di ta ram na
sua his tó ria. Re vol ta ram-se. On de es ta vam,
ti nham pe lo me nos a co mi da. Qui se ram-lhe
ma tar. Os acor ren ta dos pre fe ri ram o seu
mun do, o mun do da fic ção, a bus ca rem um
mun do mais fe liz, já sem âni mos pa ra re vo- 
lu ci o nar os va lo res de uma so ci e da de jus ta.

Es sa ale go ria de Pla tão nos exor ta a ti rar-
mos as cor ren tes do obs cu ran tis mo e vi ver- 
mos uma re a li da de de mui ta luz, com no vos
ho ri zon tes. Mas é ape nas uma ale go ria. A
res pon sa bi li da de de con ver tê-la em re a li da- 
de é só nos sa, an tes que um fi lho nos so se ja
um dos acor ren ta dos.

JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri cei ra Ad vo ga dos As -
so ci a dos

O Cri me do Ra cis mo

Não se nas ce ra cis ta, apren de-se a ser. Sou tes te mu- 
nha des ta as ser ti va. Nas ci no in te ri or do Ma ra nhão, on- 
de vi vi par te da mi nha in fân cia. As pri mei ras le tras
apren di com pro fes so ras ne gras, elas me tra ta vam com
ca ri nho e afe to. Com co le gas ne gros apren di a di vi dir
brin que dos e brin ca dei ras.

 O ra cis mo não exis tiu em meu apren di za do. Ao con- 
trá rio. De vo a vi da a um me ni no ne gro. No ima gi ná rio
in fan til mar ca mos uma pes ca ria no rio. Ele sa bia na dar,
eu não. A ca noa vi rou. Em um re de moi nho des cia e su- 
bia afo gan do-me, ele que sa bia na dar so cor reu-me, só
sain do des pois de sal var-me. Nun ca es que ci o epi só dio.
Pa ra mim, o ra cis mo é in con ce bí vel e ina cei tá vel. Mas
ele exis te em nos sa so ci e da de mar ca da por anos de es- 
cra vi dão, em que te o ri as de su pe ri o ri da de ra ci al jus ti fi- 
ca vam a per pe tra ção do cri me.

Um dos per so na gens de fen so res da su pe ri o ri da de ra- 
ci al, o Con de Arthur de Go bi ne au, es te ve na re pre sen ta- 
ção di plo má ti ca da Fran ça en tre 1869 e 1870. Fez ami za- 
de com o Im pe ra dor Pe dro II, com quem se cor res pon- 
dia. Pu bli cou um “En saio So bre as De si gual da de das Ra- 
ças Hu ma nas”, sus ten tan do a su pe ri o ri da de da bran ca.
E mais, afir mou: a mis ci ge na ção iria per mi tir a in vo lu- 
ção, le van do o ser hu ma no a re tor nar ao pri mi ti vis mo.
In flu en ci ou o Im pe ra dor na po lí ti ca imi gra tó ria do “em- 
bran que ci men to” no sul do país.

Era a pseu do ci ên cia, jus ti fi ca do ra do co lo ni a lis mo
eu ro peu do sé cu lo 19. Os co nhe ci men tos ci en tí fi cos
con tem po râ ne os com pro vam, não há ra ças su pe ri o res
ou in fe ri o res, no es sen ci al, há a ra ça hu ma na. Na Áfri ca
pros pe ra ram ele va das ci vi li za ções ne gras co mo a egíp- 
cia e ou tras. O que os fez ter a pig men ta ção da pe le es cu- 
ra, pe lo al to te or de me la ni na, foi o cli ma quen te do con- 
ti nen te afri ca no. O que os tor nou es cra vos fo ram as pri- 
sões de ter mi na das por guer ras tri bais, co mo hou ve ram
em Ro ma e Gré cia. Os es cra vos na Eu ro pa eram bran cos.
Na que la épo ca de sen vol ve ram-se te o ri as fi lo só fi cas que
tam bém eram ti das co mo ci en tí fi cas, ex pli ca do ras e jus- 
ti fi ca do ras da es cra vi dão co mo re gi me so ci al de pro du- 
ção.

O Bra sil cons truiu sua eco no mia no sé cu lo 19 sob a
mão-de-obra es cra va. O país ti nha Cons ti tui ção po lí ti ca
e có di gos li be rais con vi ven do com a ig no mí nia do es- 
cra va gis mo. A Cam pa nha Abo li ci o nis ta, pre ce di da dos
mo vi men tos qui lom bo las, foi a mais im por tan te mar- 
cha cí vi ca que iria fa zer o Bra sil ser o país que é ho je, sob
a li de ran ça de Luiz Ga ma, Jo sé Pa tro cí nio, Ruy Bar bo sa,
Jo a quim Na bu co, Cas tro Al ves. A Lei Áu rea de maio 1888
foi o gol pe mor tal na Mo nar quia. Ela ti nha os pés fin ca- 
dos na es cra vi dão. Mas foi obra in con clu sa, não deu ter- 
ra, es co la e igual da de de opor tu ni da des aos li ber tos. Aí
es tá a ori gem da in ques ti o ná vel di vi di da so ci al a ser res- 
ga ta da.

Há in ques ti o ná vel as cen são das po pu la ções ne gras
no mun do in tei ro. São os ci clos da His tó ria. O ex-pre si- 
den te dos Es ta dos Uni dos Ba rack Oba ma, veio de lan çar
o pri mei ro to mo do seu li vro de me mó ri as, re la tan do as
ex pe ri ên ci as pre si din do a mai or po tên cia mun di al, e
co mo re a ção, se se guiu com a elei ção de Do nald Trump,
e a on da de con ser va do ris mo que o acom pa nhou. Inú- 
til. Nin guém de tém a mar cha ine xo rá vel dos ci clos his- 
tó ri cos. Veio ago ra a elei ção de Joe Bi den, di le to ami go
de Oba ma, e da sua vi ce, a sim pá ti ca ne gra Ka ma la Har- 
ris. Quem sa be a ca mi nho da Pre si dên cia.

Quan do em 25 de maio do cor ren te ano, o afro-ame ri- 
ca no Ge or ge Floyd foi as sas si na do em Min ne a po lis por
po li ci ais bran cos, eu pos tei em mi nhas re des so ci ais: “
eu tam bém não pos so res pi rar Ge or ge Floyd. Nun ca vi
ta ma nha bru ta li da de con tra um

ser hu ma no imo bi li za do. Que co var dia! É a bes ti a li- 
da de do ra cis mo. A ci ên cia com pro va; só há uma ra ça, a
ra ça hu ma na. Que a Jus ti ça se ja fei ta em res pei to aos Di- 
rei tos Hu ma nos”.

Ti ve a cer te za de que Do nald Trump se ria der ro ta do
nas ur nas. Nun ca ima gi nei que o cri me se ria re pe ti do no
Bra sil.

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Flu xo gê ni co

Ce rimô ni as fú ne bres

Ha bi li do sos e adap tá veis

Va ri an te tri pli ca ris co de ocor rer co vid-19 gra ve

Efeitos

Relação entre  a covid-19 
e os Neandertais 

A
té pouquís si mo tem po — coi sa de uma dé ca da
e meia —, o Ho mo ne an dertha len sis, ou ape nas
ne an der tal, era o pri mo po bre da hu ma ni da de.
Ti da co mo bru ta mon te, in te lec tu al men te in fe- 

ri or e in ca paz de fa zer ri tu ais so fis ti ca dos, a es pé cie ex- 
tin ta há cer ca de 50 mil anos na Eu ro pa co me çou a ser
re a bi li ta da por es tu dos ar que o ló gi cos e ge né ti cos. As
pes qui sas não só des co bri ram pa drões cul tu rais mui to
se me lhan tes aos do ho mem mo der no co mo re ve la ram
pro xi mi da des no DNA, a pon to de se cons ta tar que hou- 
ve pro cri a ção com o Ho mo sa pi ens — um si nal de que
não eram tão di fe ren tes as sim.

Es ses es tu dos con ti nu am e, re cen te men te, trou xe ram
à luz no vas evi dên ci as de so fis ti ca ção da es pé cie e a
apro xi ma ram ain da mais do ho mem mo der no. Por
exem plo, ago ra se sa be que há mui to mais do ne an der- 
tal nos afri ca nos do que se po de ria ima gi nar. En quan to
a he ran ça ge né ti ca que eles dei xa ram pa ra po vos atu ais
que vi vem nas Amé ri cas, na Eu ro pa e na Ásia já foi de- 
tec ta da pe lo se quen ci a men to to tal do ge no ma ne an der- 
ta len se (2%), até ho je qua se na da se sa bia da in fluên cia
des se ho mem ex tin to em um con ti nen te que pa re cia
dis tan te de mais das ca ver nas eu ro pei as ha bi ta das por
ele.

Em um ar ti go pu bli ca do na re vis ta Cell, uma equi pe
de pes qui sa do res do Ins ti tu to Lewis-Sin ger de Genô mi- 
ca In te gra ti va (LSI, si gla em in glês), da Uni ver si da de de
Prin ce ton, nos Es ta dos Uni dos, apro xi mou a po pu la ção
an ces tral aos afri ca nos mo der nos gra ças a uma no va
tec no lo gia, a IBD mix. “Es sa é a pri mei ra vez que po de- 
mos de tec tar o si nal re al da an ces tra li da de ne an der tal
em afri ca nos”, dis se o co au tor Lu Chen, pes qui sa dor as- 
so ci a do do LSI. “E, sur pre en den te men te, a aná li se mos- 
trou um ní vel mais al to do que pen sá va mos.”

O mé to do de sen vol vi do pe los pes qui sa do res de Prin- 
ce ton vem do prin cí pio ge né ti co “iden ti da de por des- 
cen dên cia” (IBD), no qual uma se ção do DNA em dois
in di ví du os é idên ti ca por que eles com par ti lha ram um
an ces tral co mum. O com pri men to do seg men to IBD de- 
pen de de há quan to tem po exis te es sa li ga ção. Por
exem plo, ir mãos com par ti lham lon gos seg men tos IBD
por que o an ces tral com par ti lha do é ape nas de uma ge- 
ra ção an te ri or. Da mes ma for ma, pri mos de quar to grau
têm seg men tos mais cur tos por que o an ces tral co mum
é de vá ri as ge ra ções an te ri o res.

A equi pe de Prin ce ton apro vei tou o prin cí pio do IBD
pa ra iden ti fi car o DNA do ne an der tal no ge no ma hu ma- 
no, dis tin guin do sequên ci as que pa re cem se me lhan tes
de vi do ao com par ti lha men to de um an ces tral em um
pas sa do mui to dis tan te (cer ca de 500 mil anos atrás),
da que les que re sul tan tes de uma in te ra ção mais re cen te
(por vol ta de 50 mil anos atrás). Adap ta do, o IBD mix usa
ca rac te rís ti cas da sequên cia do ne an der tal, co mo a
frequên cia das mu ta ções ou o com pri men to dos seg- 
men tos do IBD, pa ra dis tin guir a an ces tra li da de com- 
par ti lha da do cru za men to re cen te.

As sim, os pes qui sa do res fo ram ca pa zes de iden ti fi car
a an ces tra li da de ne an der tal em afri ca nos pe la pri mei ra
vez e de fa zer no vas es ti ma ti vas da he ran ça da es pé cie
em não afri ca nos, que mos tra ram que eu ro peus e asiá ti- 
cos têm ní veis mais pró xi mos do que os des cri tos an te ri- 
or men te. “É pos sí vel que a gen te te nha de vol tar e re vi si- 
tar um mon te de re sul ta dos da li te ra tu ra ci en tí fi ca pu- 
bli ca da e ava li ar se es sa mes ma tec no lo gia mu da o que
sa be mos so bre o flu xo gê ni co em ou tras es pé ci es”, des- 
ta ca Kelley Har ris, ge ne ti cis ta po pu la ci o nal da Uni ver si- 
da de de Washing ton que não es te ve en vol vi do no es tu- 
do.

Os ci en tis tas apli ca ram a tec no lo gia IBD mix no ge no- 

ma de 2.504 in di ví du os mo der nos do Pro je to 1000 Ge- 
no ma — que re pre sen ta po pu la ções ge o gra fi ca men te
di ver sas — e usa ram a re fe rên cia de um es pé ci me es ca- 
va do no Mol te Al tai (Si bé ria) pa ra iden ti fi car a sequên- 
cia do ne an der tal nes sas pes so as. Pe la pri mei ra vez, foi
de tec ta da uma an ces tra li da de sig ni fi ca ti va do Ho mo
ne an dertha len sis nos afri ca nos mo der nos: em mé dia,
17 me ga ba ses (Mb) de sequên cia de ne an der tal por in- 
di ví duo nas amos tras ana li sa das (o que cor res pon de a,
apro xi ma da men te, 0,3% do ge no ma). Pa ra com pa ra ção,
es tu dos an te ri o res ba se a dos em mé to dos de fa sa dos re- 
la ta ram me nos de uma me ga ba se. Mais de 94% da
sequên cia de ne an der tal iden ti fi ca da em amos tras afri- 
ca nas foi com par ti lha da com não afri ca nos.

Os pes qui sa do res tam bém ob ser va ram ní veis de an- 
ces tra li da de ne an der tal em eu ro peus (51 Mb/in di ví- 
duo), asiá ti cos do les te (55 Mb/in di ví duo) e sul-asiá ti- 
cos (55 Mb/in di ví duo) que eram sur pre en den te men te
se me lhan tes en tre si. Já os asiá ti cos ori en tais ti nham
ape nas 8% mais he ran ça ne an der tal em com pa ra ção
com os eu ro peus. “Is so su ge re que a mai or par te da an- 
ces tra li da de ne an der tal que os in di ví du os têm ho je po- 
de ser ras tre a da até um even to de hi bri di za ção co mum
en vol ven do a po pu la ção an ces tral de to dos os não afri- 
ca nos lo go após a dis per são pa ra fo ra da Áfri ca”, diz o
ge ne ti cis ta que li de rou os es tu dos, Joshua Akey.

Se a Áfri ca é o ber ço da hu ma ni da de — de on de to dos
os hu ma nos das mais di fe ren tes es pé ci es que já pi sa ram
na Ter ra saí ram —, é im pos sí vel não se per gun tar co mo
os afri ca nos mo der nos com par ti lham DNA com um po- 
vo ex tin to há 50 mil anos na Eu ro pa. Akey ex pli ca que o
flu xo gê ni co ocor reu nas du as di re ções. Pri mei ra men te,
há 200 mil anos, mais de um gru po de Ho mo sa pi ens
saiu da Áfri ca e pro cri ou com ne an der tais, in tro du zin do
o DNA hu ma no mo der no nos ge no mas dos ne an der tais.

Da mes ma for ma, eu ro peus e asiá ti cos que com par ti- 
lha vam ge nes com o Ho mo ne an dertha len sis mi gra ram
de vol ta ao con ti nen te afri ca no, on de es se ma te ri al foi
sen do in tro du zi do. “Fi co im pres si o na do com o fa to de
que, mui tas ve zes, con cei tu a mos a his tó ria hu ma na em
ter mos mui to sim ples”, diz Akey. “Por exem plo, ima gi- 
na mos que hou ve uma úni ca dis per são pa ra fo ra da
Áfri ca que le vou ao po vo a men to do mun do. No en tan to,
nos sos re sul ta dos mos tram que es sa his tó ria era mui to
mais in te res san te e ha via mui tas on das de dis per são pa- 
ra fo ra da Áfri ca, al gu mas das quais le va ram à mis tu ra
en tre hu ma nos mo der nos e ne an der tais que ve mos nos
ge no mas de to dos os in di ví du os vi vos ho je.”

“Nos úl ti mos anos, vi mos evi dên ci as cres cen tes de
que os ne an der tais eram mais so fis ti ca dos do que se
pen sa va, des de pin tu ras em ca ver nas até o uso de con- 
chas de co ra ti vas e de gar ras de ani mais, usa das co mo
ador no ou amu le to, em co la res”, diz Em ma Pomeroy,
pes qui sa do ra do De par ta men to de Ar que o lo gia de
Cam brid ge, no Rei no Uni do. Nes te ano, ela re vi si tou
des co ber tas fei tas num sí tio ar que o ló gi co ne an der tal
no Cur dis tão ira qui a no que su ge rem a prá ti ca de en ter- 
rar flo res jun to aos res tos mor tais de adul tos e cri an ças.
Nes se lo cal, há evi dên ci as de que a an ti ga es pé cie hu- 
ma na des ti nou uma ca ver na uni ca men te pa ra de po si tar
seus mor tos.

Jun to com um po vo asiá ti co co nhe ci do co mo de ni so- 
va no, os ne an der tais são nos sos pa ren tes hu ma nos mais
pró xi mos. A es pé cie tem uma lon ga his tó ria evo lu ti va.
Os ne an der tais mais co nhe ci dos vi ve ram en tre cer ca de
130 mil e 50 mil anos atrás. A jul gar pe la evi dên cia fós sil
de Si ma de los Hu e sos, no nor te da Es pa nha, e de Swans- 
com be, em Kent (In gla ter ra), já es ta vam bem es ta be le ci- 
da na Eu ro pa há 400 mil anos. Eram adap tá veis, vi ven do
em am bi en tes de es te pe fri as e em flo res tas tem pe ra das
quen tes.

Sa be-se, por fe ri men tos en con tra dos em su as pre sas
— co mo ma mu tes, bi sões e re nas —, que os ne an der tais
eram ca ça do res pro fi ci en tes, in te li gen tes e ca pa zes de
se co mu ni car. Da nos ós se os cu ra dos e não cu ra dos en- 
con tra dos nos in di ví du os da es pé cie su ge rem que eles
ma ta ram ani mais gran des à quei ma-rou pa — uma es- 
tra té gia ar ris ca da que exi gi ria con si de rá vel ha bi li da de,
for ça e bra vu ra. A es pé cie tam bém de sen vol veu a ha bi li- 
da de de fa zer fo go há pe lo me nos 200 mil anos.

Em bo ra não ha ja con sen so so bre a ex tin ção dos ne- 
an der tais, al gu mas te o ri as su ge rem que a con cor rên cia
com o ho mem mo der no, que co me çou a che gar na Eu- 
ro pa 10 mil anos an tes, po de ter con tri buí do, as sim co- 
mo as mu dan ças cli má ti cas. O que os pes qui sa do res
con cor dam, ho je, é que es se não foi um úni co fenô me- 
no. Os pri mos mais pró xi mos do Ho mo sa pi ens te ri am,
na ver da de, de sa pa re ci do gra du al men te.

Exis tem vá ri os fa to res que in flu en ci am a sus ce ti bi li- 
da de de uma pes soa pa ra de sen vol ver uma re a ção gra ve
à in fec ção por Sars-CoV-2, co mo a ida de e con di ções
mé di cas pre e xis ten tes. Mas a ge né ti ca tam bém de sem- 
pe nha um pa pel e, apa ren te men te, he ran ças de ge nes
ne an der tais po dem es tar en vol vi das nes se ris co.

Um es tu do pu bli ca do na re vis ta Na tu re re ve lou que
uma re gião do cro mos so mo 3 do ho mem mo der no é
pra ti ca men te idên ti ca à de um ne an der tal que vi veu há
50 mil anos no sul da Eu ro pa. Es se mes mo lo cal foi iden- 
ti fi ca do, em pes qui sas re cen tes, co mo in flu en ci a dor da
gra vi da de da co vid-19.

Tra ta-se de uma re gião ge né ti ca mui to lon ga, abran- 
gen do 49,4 mil pa res de ba se. Se gun do Hu go Ze berg,
pes qui sa dor do Ins ti tu to Max Planck de An tro po lo gia
Evo lu ti va, na Ale ma nha, va ri an tes nes se lo cal au men- 
tam o ris co de um in di ví duo de sen vol ver co vid-19 se ve- 
ra. De acor do com o ci en tis ta, pes so as que car re gam es- 
sas va ri an tes ne an der tais têm ris co até três ve zes mai or
de de pen der de ven ti la ção me câ ni ca. “Ob vi a men te, fa- 
to res co mo a ida de e ou tras do en ças que vo cê te nha
tam bém afe tam o quão se ve ra men te vo cê é afe ta do pe lo
ví rus. Mas, en tre os fa to res ge né ti cos, es se é o mais for- 
te”, des ta ca.

Os pes qui sa do res tam bém des co bri ram que exis tem
gran des di fe ren ças na pre va lên cia des sas va ri an tes em
di fe ren tes par tes do mun do. No sul da Ásia, cer ca de
50% da po pu la ção as car re gam. No en tan to, no les te
asiá ti co, eles qua se não exis tem. Ain da não se sa be por
que a re gião do ge ne ne an der tal es tá as so ci a da ao au- 
men to do ris co de ado e ci men to gra ve. “Is so é al go que
nós e ou tros es ta mos in ves ti gan do o mais rá pi do pos sí- 
vel”, diz Svan te Pääbo, pes qui sa dor do Max Planck é res- 
pon sá vel pe lo pri mei ro se quen ci a men to ge né ti co to tal
de um es pé ci me de Ho mo ne an dertha len sis. As des co- 
ber tas de Pääbo na úl ti ma dé ca da fo ram fun da men tais
pa ra der ru bar o mi to de que a ex tin ta es pé cie era in fe ri- 
or ao Ho mo sa pi ens. “É im pres si o nan te que a he ran ça
ge né ti ca dos ne an der tais te nha con sequên ci as tão trá- 
gi cas du ran te a atu al pan de mia”.

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, através de sua comissão setorial de licitação, designada 
pela Portaria Nº 15, de 09 de abril de 2020, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, que tem 
por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a Elaboração 
de Estudos e dos Projetos Básico e Executivo para implantação de infraestrutura básica, visando 
a realização de obra futura para a construção de via de acesso ao futuro Terminal Portuário da 
Independência, na cidade de Alcântara-MA, incluindo: Sondagem do solo, estudos hidrológicos; 
Levantamento topográfico para projeto executivo de engenharia; Elaboração do projeto 
geométrico (contendo perfil longitudinal e seções transversais); Elaboração do projeto de 
pavimentação; Elaboração do projeto de terraplenagem; Elaboração do projeto de drenagem; 
Elaboração de projeto de iluminação pública; Elaboração do projeto de sinalização horizontal e 
vertical; Elaboração da caracterização e análise ambiental preliminar, Elaboração de projeto de 
integração urbanística e paisagística, incluindo confecção de planilha de quantidades e 
orçamento com o respectivo memorial de cálculo, cadernos de detalhamentos, especificações e 
memorial descritivo, através da Agência Executiva Metropolitana (AGEM-MA), na forma da Lei 
Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, aplicando-se também, os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar N° 147, de 7 de agosto de 2014, Lei Estadual Nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e a 
Lei Estadual Nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015. A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá às 
14h, do dia 14 de dezembro de 2020, no auditório da Agência Executiva Metropolitana localizado 
na Avenida Borborema, qd 22, casa 2A, Calhau, nesta Capital. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação CSL/AGEM, no endereço citado acima, de 
segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
a apresentação de pen drive, ou impresso ao custo de 01 (uma) resma de papel A4. Também está 
disponível aos interessados no site www.agem.ma.gov.br.

São Luís (MA), 23 de novembro de 2020
Cicero Eugênio Oliveira Sousa
Presidente da CSL/AGEM-MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA-AGEM/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 07/2020 – AGEM/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0145025/2020 – AGEM

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO MENSAL COM OS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO 

MARANHÃO PARCERIAS S.A-MAPA, REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2020, LAVRADA EM FORMA 
DE SUMÁRIO.

1. Data: 30.03.2020

2. Horário: 10h

3. Local: Sede social, na Rua da Estrela, 473, Praia Grande, Centro, São Luís-MA. CEP: 65010-200.

4. Presenças parcialmente da Diretoria Executiva: ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES (Diretor- 

Presidente) que neste Ato responde também pela Presidência do Conselho de Administração, JOSÉ 

RIBAMAR NERY RODRIGUES JUNIOR (Diretor Administrativo - Financeiro), a Chefe da Assessoria 

Jurídica da Empresa, TAIS RODRIGUES PORTELADA DOMINICI; os demais seis Conselheiros titulares 

do Conselho de Administração, a saber, JORGE ANDRES ZUBICUETA GOIC, ETELVINO DE OLIVEIRA 

NUNES, ANA FLÁVIA LIMA TELES DA HORA, DEIMISON NEVES DOS SANTOS, MAYCO MURILO 

PINHEIRO e DELMA SANTOS DE ANDRADE; e convidada e designada para secretariar a reunião e 

lavrar a presente PAULA VERÔNICA AIRES CORRÊA, Chefe de Gabinete da Presidência.

5. Assuntos Tratados: O Diretor-Presidente iniciou os trabalhos do Conselho de Administração, com a 

palavra a Superintendente de Negócios Imobiliários, JANAÍNA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, que 

trouxe as propostas de compra dos imóveis ocupados pela Loja Maçônica para apresentação de 

contrapropostas; observado que na reunião anterior do dia 18 de fevereiro de 2020 foram rejeitados os 

valores propostos por estarem muito abaixo do valor de avaliação, a saber: 1 - Terreno localizado na Rua 

93, s/n, área cohab 15 – Vinhais (Proc.201743/2019) valor avaliado em R$ 368.632,00 valor proposto – 

R$ 120.000,00; 2 - Terreno localizado na Av.10, Qd. D, LOTE 11, Conj. Cohab Anil III (Proc. 196806/2019) 

valor avaliado – R$ 471.600,00 / valor proposto - R$ 120.000,00; explanado o assunto foi aberto para os 

conselheiros apresentarem sugestões de contrapostas; ficando alinhado entre eles as seguintes opções: 

1 - Venda dos imóveis pelo valor avaliado em 120 parcelas atualizadas anualmente pelo IGPM; 2 - Aluguel 

dos imóveis com opção de compra determinando um prazo máximo de aluguel; 3 - Valor do aluguel a 

negociar considerando o valor mínimo de 0,3% do valor dos imóveis. Declaramos que o presente é cópia 

fiel do trecho da Ata da Reunião do Conselho de Administração e Fiscal da MAPA, realizada em 30 de 

março de 2020 lavrada em livro próprio e arquivada na Sede da empresa. Junta Comercial do Estado do 

Maranhão. Certifico o registro em 10/07/2020 sob o número 20200490893. 

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretária - Geral

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHÃO PARCERIAS–MAPA

CGC-MF 06.281.794/0001-95
NIRE: 2130000.7032

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO MENSAL

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO MENSAL COM OS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO 
MARANHÃO PARCERIAS S.A-MAPA, REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019, LAVRADA EM 
FORMA DE SUMÁRIO.
1. Data: 30.10.2019
2. Horário: 15h
3. Local: Sede social, na Rua da Estrela, 473, Praia Grande, Centro, São Luís-MA. CEP: 65010-200.
4. Presenças: ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES (Diretor-Presidente) que neste Ato responde 
também pela Presidência do Conselho de Administração, JOSÉ RIBAMAR NERY RODRIGUES JUNIOR 
(Diretor Administrativo-Financeiro), o Chefe da Assessoria Jurídica da Empresa DIEGO MENEZES 
SOARES, os demais Conselheiros titulares do Conselho de Administração, a saber, JORGE ANDRES 
ZUBICUETA GOIC, ETELVINO DE OLIVEIRA NUNES, ANA FLÁVIA LIMA TELES DA HORA, DEIMISON 
NEVES DOS SANTOS, MAYCO MURILO PINHEIRO e DELMA SANTOS DE ANDRADE; os três 
Conselheiros titulares do Conselho Fiscal, a saber, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, JOEL 
FERNANDO BENIN e FELIPE COSTA CAMARÃO; e convidadas e designadas para secretariar a reunião 
e lavrar a presente Ata, PAULA VERONICA AIRES CORRÊA, Chefe de Gabinete da Presidência, e 
GRAÇA MARIA OLIVEIRA VIANA, Assessora da Presidência.
5. Assuntos Tratados: O Diretor-Presidente iniciou os trabalhos passando a palavra para o Diretor 
Administrativo-Financeiro, que apresentou ao Conselho Fiscal presente, o balancete com as 
demonstrações contábeis do 1º semestre de 2019 juntamente com as conciliações bancárias, findando a 
pauta do Conselho Fiscal; Com a palavra o Diretor-Presidente deu início ao Conselho Administrativo 
tratando sobre a aprovação da Resolução CA-MAA nº 07/2019 que regulamenta sobre procedimento a 
ser adotado para término de cessão ou disposição de empregados da MAPA de acordo com o Decreto 
Estadual nº 35.004 de 11 de julho de 2019, com manifestação favorável de todos pela aprovação da 
Resolução; Prosseguindo passou-se para a 2ª pauta do Conselho Administrativo; apresentação da minuta 
de Políticas Públicas de Divulgação de Informações feita pelo Chefe da Assessoria Jurídica, DIEGO 
MENEZES SOARES, foi explanado todo conteúdo do documento, o qual não houve nenhuma 
impugnação por parte dos membros dos Conselhos presentes.
Declaramos que o presente é cópia fiel do trecho da Ata da Reunião do Conselho de Administração e 
Fiscal da MAPA, realizada em 30 de outubro de 2019, lavrada em livro próprio e arquivada na Sede da 
empresa. Junta Comercial do Estado do Maranhão. Certifico o registro em 30/06/2020 sob o número 
20200441817.

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretária - Geral
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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO MENSAL COM OS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO 
MARANHÃO PARCERIAS S.A-MAPA, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2020, LAVRADA EM 
FORMA DE SUMÁRIO.
1. Data: 27.01.2020
2. Horário: 14h
3. Local: Sede social, na Rua da Estrela, 473, Praia Grande, Centro, São Luís-MA. CEP: 65010-200.
4. Presenças: ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES (Diretor-Presidente) que neste ato responde 
também pela Presidência do Conselho de Administração, JOSÉ RIBAMAR NERY RODRIGUES JUNIOR 
(Diretor Administrativo-Financeiro), o Chefe da Assessoria Jurídica da Empresa DIEGO MENEZES 
SOARES, os demais seis Conselheiros titulares do Conselho de Administração, a saber, JORGE 
ANDRES ZUBICUETA GOIC, ETELVINO DE OLIVEIRA NUNES, ANA FLÁVIA LIMA TELES DA HORA, 
DEIMISON NEVES DOS SANTOS, MAYCO MURILO PINHEIRO e DELMA SANTOS DE ANDRADE; os 
três Conselheiros titulares do Conselho Fiscal, a saber, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, JOEL
FERNANDO BENIN e FELIPE COSTA CAMARÃO; o Chefe da Assessoria Jurídica da Empresa, DIEGO 
MENEZES SOARES e convidadas e designadas para secretariar a reunião e lavrar a presente Ata, 
PAULA VERÔNICA AIRES CORRÊA, Chefe de Gabinete da Presidência e GRAÇA MARIA OLIVEIRA 
VIANA, Secretária da Presidência.
5. Assuntos Tratados: O Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, informando da contratação do 
serviço de leiloeiro oficial, resultado do credenciamento nº 01/2019, com vistas a alienar bens móveis e 
imóveis pertencentes a Empresa, objetivando auferir receitas para a MAPA, tendo êxito no 
credenciamento o leiloeiro Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, por ter sido o único participante que 
reuniu requisitos exigidos no Edital; explanado o assunto, os membros manifestaram-se favoráveis; 
Continuando o Diretor-Presidente passou a palavra para a Superintendente de Negócios Imobiliários, 
JANAÍNA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, para apresentar os imóveis passíveis de alienação através de 
leilão, e destacou 07 imóveis para aprovação do Conselho, com as seguintes identificações: 1 - Creche da 
Rua 79, do Conjunto Habitacional Maioba; 2 - Área remanescente COHAB 15, Conjunto Vinhais; 3 - Área 
03 A – Barraca de Pau, Av. Arterial Oeste Interna; 4 - Cohab 03 – Bequimão, Avenida 01, lote 54; 5 - 
Galpões COMAB (Balsas); 6 - Área EMARHP A4 BR 010 (Imperatriz); 7 - Área EMARHP A8 “Coletora 01” 
(Imperatriz). Informou ainda que em avaliação prévia realizada pela MAPA os imóveis totalizam R$ 
19.413.506,25 (dezenove milhões, quatrocentos e treze mil, quinhentos e seis reais e vinte e cinco 
centavos), entretanto, esse valor poderá sofrer alterações de acordo com a avaliação do leiloeiro; após a 
explanação os conselheiros manifestaram-se favorável a realização do leilão dos referidos imóveis, 
encerrando assim as pautas do Conselho Administrativo; iniciou-se a pauta do Conselho Fiscal, o 
Diretor-Presidente passou a palavra para o Diretor Administrativo-Financeiro, José de Ribamar Nery 
Rodrigues Júnior que apresentou o encerramento do balancete SIGEF – exercício 2019, bem como as 
conciliações bancárias, referente ao mês de dezembro de 2019; Continuando o Diretor 
Administrativo-Financeiro passou para ultima pauta, informando sobre o período para integralização de 
capital do aporte financeiro da MAPA, que ficou ajustado que todo aporte de capital que a empresa 
receber do Tesouro nacional será integralizado mensalmente. Declaramos que o presente é cópia fiel do 
trecho da Ata da Reunião do Conselho de Administração e Fiscal da MAPA, realizada em 27 de janeiro de 
2020 lavrada em livro próprio e arquivada na Sede da empresa. Junta Comercial do Estado do Maranhão. 
Certifico o registro em 10/07/2020 sob o número 20200490842.

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretária-Geral
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Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2020. . A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 024/2020 do dia 06/02/2020, torna 
público o resultado da Licitação, Pregão Eletrônico SRP nº 003/2020 tendo por objeto: Formação de registro 
de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais 
permanentes a fim de satisfazer as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA, feita no 
critério Menor Preço por item, sagrando-se vencedoras as Empresas: LPK LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
00.535.560/0001-40, com o valor de R$ 1.615,84 (Mil seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos); G 
P COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.375.274/0001-16, com o valor de R$ 8.600,00 (Oito Mil, 
e seiscentos reais), INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
07.626.070/0001-3, com o valor de R$ 61.472,81 (Sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 
oitenta e um centavos); IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 08.394.735/0001-
-59, com o valor de R$ 11.050,00 (Onze mil e cinquenta reais); COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE IMOVEIS 
MOGI MIRIM EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 10.205.116/0001-10, com o valor de R$ 15.373,13 (Quinze mil, 
trezentos e setenta e três reais e treze centavos); MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ Nº 10.506.096/0001-18, com o valor de R$ R$ 29.077,73 (Vinte e nove mil, setenta e sete reais e setenta e 
três centavos); AS DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ Nº 11.904.707/0001-49, com o valor de 
R$ 111.731,00 (Cento e onze mil, setecentos e trinta e um reais); S. R. F. SANTOS, inscrita no CNPJ Nº 
19.681.524/0001-13, com o valor de R$ 21.644,00 (Vinte e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais); 
MAGITECH – DISTRIBUIDOR DE ELETRODOMESTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 19.910.840/0001-10, com o 
valor de R$ 176.847,61 (Cento e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos); 
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 21.189.579/0001-52, com o valor de 
R$ 22.733,47 (Vinte e dois mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos); K. C. R. S. COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 21.971.041/0001-03, com o valor de R$ 4.460,00 (Quatro mil, 
quatrocentos e sessenta); LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 28.315.329/0001-60, 
com o valor de R$ 15.533,84 (Quinze mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos); 
ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA , inscrita no CNPJ Nº 30.177.538/0001-37, com o valor de R$ 1.104.711,06 (Um 
milhão, cento e quatro mil, setecentos e onze reais e seis centavos); BIDDEN COMERCIAL LTDA, inscrita no 
CNPJ Nº 36.181.473/0001-80, com o valor de R$ 13.843,68 (Treze mil oitocentos e quarenta e três reais e 
sessenta e oito centavos); FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
36.850.598/0001-55, com o valor de R$ 75.520,65 (Setenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e 
cinco centavos); e a empresa SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 41.488.339/0001-66, 
com o valor de 42.883,50 (Quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), estando 
de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu - MA 12 de novembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira 
– Pregoeiro.

 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

(1) Examinamos os balanços patrimoniais do INSTITUTO DE AGRONEGÓCIOS DO MARANHÃO – 
INAGRO, levantados em 31 de dezembro do ano de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes aos exercícios findos naquelas 
datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar 
uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) 
o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema 
contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com bases em testes, das evidências e dos 
registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e 
das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO DE AGRONEGÓCIOS DO 
MARANHÃO – INAGRO em 31 de dezembro de 2019, o resultado de suas operações, as mutações de seu 
patrimônio líquido e do fluxo de caixa referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade.

São Luís, 19 de março de 2020.
Wirlon Neves Dutra

CRC nº CE 016.221/O-7 T-MA
CNAI nº 4719

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico SRP nº 02/2020/CCL/PMM. O município de Monção/MA, através 
da Prefeitura Municipal de Monção, por meio do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, torna 
público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 123/06 e suas 
alterações dadas pela Lei nº 147/2014 e aplicando subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à espécie, que fará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do 
tipo menor preço por item, Pregão Eletrônico SRP nº 02/2020, tendo por objeto o registro de preços para 
futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. A realização do certame está prevista para o dia 08 de dezembro de 2020 às 09h30min 
(horário local). O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980837 – Prefeitura Municipal de 
Monção – MA. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: www.moncao.ma.gov.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeituramoncaoccl@hotmail.com. Pregoeiro: Brunno Sousa. Monção/MA, 20 de novembro de 2020.

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Câmara Municipal de Pinheiro-MA, torna público para conhecimento 
dos interessados, que realizará às 08h00min (oito horas) do dia 04 de dezembro de 2020, em sua 
sede, situada na Av. Dr. Paulo Ramos, nº. 129, Centro, Pinheiro-MA, licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº. 003/2020-CMP, do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de 
empresa para fornecimento de materiais de consumo (expediente, higiene/limpeza, gêneros 
alimentícios, copa, cantina e descartáveis), de interesse da Câmara Municipal de Pinheiro-MA, na 
forma da Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, com 
aplicação subsidiaria da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes 
à espécie. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos, mediante a apresentação de pen-drive 
ou da entrega de 01 (uma) resma de papel A4. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 
Pinheiro-MA, 19 de novembro de 2020. NATÁLIA RODRIGUES SOARES-Pregoeira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO

MATRÍCULA
0313770155 2020 6 00003 265 0000986 31

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

Campos Chaves, faz saber a quem interessar que DAYVISON 
FURTADO REIS e MARIA DIANY ARAÚJO GAMA. Ele brasileiro, 

solteiro, autônomo, filho de Aldy Frazão Reis e Elisabete Santos 

Furtado. Ela, brasileira, solteira, autônoma, filha de José Carlos 

Tinoco Gama e Lucilene Araújo Gama. Requerem habilitação para 

casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento 

e/ou causa suspensiva (Arts. 1.521 e 1.523 do Código Civil) poderá 

apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, 03 de novembro de 2020
Ivonete dos Santos Baldez

Escrevente Autorizado
Cartorio 5º zona 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2020.

O Município de Riachão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que às 09h00min do dia 11 de dezembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal, 
realizará a Chamada Pública nº 001/2020, para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e de empreendedor familiar rural ou suas organizações, visando 
atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede 
Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a Lei Nº 
11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013. Os interessados que atenderem às exigências 
do edital deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda até às 16:30 
horas do dia 11 de dezembro de 2020, na Sala da Comissão Permanente de Licitação- CPL. Os 
interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de 
Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o 
Edital e seus Anexos. E outras informações pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. 
Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão (MA), 20 de novembro de 2020. Raimundo 
Madeira Neto – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2020.

A Prefeitura Municipal de Riachão – MA, através da Comissão Permanente de Licitação, na 
forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 08 de dezembro de 2020 às 08:30 horas, 
fará licitação objetivando o Registro de Preços para Aquisição de Malharia de interesse 
das Secretarias Municipal de Educação, Saúde, Administração e Assistência Social do 
Município de Riachão-MA ; na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por 
item. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquen-
ta reais) feito exclusivamente através do pagamento do Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM. E outras informações pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. 
Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão (MA), 20 de novembro de 2020. 
Raimundo Madeira Neto – Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 011/2020 - CPL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços Nº. 011/2020. A CPL - Comissão 
Especial de Licitação do Município de Vila Nova dos Martírios – MA., torna público que, a licitação 
na seguinte forma: Contratação de instituição/empresa especializada para execução dos 
serviços técnicos especializados de planejamento, organização e elaboração do Concurso 
Público Municipal, bem como processar os respectivos resultados, com previsão de 1.000 
(mil) inscritos, visando o provimento de cargos efetivos da Prefeitura Municipal VILA NOVA 
MARTIRIOS-MA, dos níveis: Fundamental, Médio e Superior, até a homologação do resultado 
final. MODALIDADE: Tomada de Preços; TIPO: Menor Preço – Base Legal: Lei Nº 8.666, De 21 de 
Junho de 1993; DATA DE RABERTURA: 11 de dezembro de 2020, às 09h00min. O Edital, 
anexos e Termo de Referencia serão disponibilizados na integra, no Site – www.vilanovadosmar-
tirios.ma.gov.br. Informações pelo E-mail: cpl.vnm2017pregoeiro@gmail.com. Vila Nova dos 
Martírios, aos 19 dias de Novembro de 2020. Edson Rodrigues Chaves – Secretário Municipal de 
Planejamento, Finanças e Gestão Pública.

A Vale S.A. torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 19/11/2020, a Dispensa de Outorga 
para Uso Não-Consultivo (Declaração de Inexigibilidade), referente à execução das obras emergenciais de integridade estrutural nos km’s 346, 347 
e 357 da Estrada de Ferro Carajás – EFC, sob coordenadas Km 346: P1: -46.37086 W, -4.07906 S, P2: -46.37058 W, -4.07911 S, P3: -46.37089 
W, -4.08035 S, P4: -46.37117 W, -4.08028 S/Km 347: P1: -46.37186 W, -4.08357 S, P2: -46.37175 W, -4.08360 S, P3: -46.37367 W, -4.08809 S, 
P4: -46.37379 W, -4.08783 S/Km 357: P1: -46.43577 W, -4.13787 S/P2: -46.43542 W ,-4.13794 S/P3: -46.43522 W, -4.14347 S/P4: -46.43548 W, 
-4.14350 S, localizadas no município de Buriticupu/MA, conforme dados constantes no processo n° 20100011751/2020 e e-Processo nº 141789/2020.
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Justiça atende pedido do Sindeducação 
e dá 20 dias para  São Luís implantar 
gratificação Classe D

O 
Sindeducação conquistou mais uma impor-
tante vitória em favor dos professores. Dessa 
vez, em âmbito judicial, a magistrada Oriana 
Gomes, titular da 4ª Vara da Fazenda Públi-

ca da Capital atendeu pedido formulado pelo Jurídico do 
sindicato e determinou ao Município de São Luís que, no 
prazo de 20 dias, cumpra a obrigação de fazer e implante 
no contracheque dos professores – que completaram 24 
anos de Magistério até o dia 30 de março de 2008, a gra-
tificação Classe D relativa à Lei nº 2728/1985, antigo Es-
tatuto do Magistério.

A juíza fixou a aplicação de multa diária de R$ 500 re-
ais, para cada professor substituído na ação, limitado a 
30 dias, caso o Município de São Luís deixe de cumprir a 
determinação.

A professora Izabel Cristina, presidente em Exercício 
do Sindeducação, ressalta que a decisão judicial chega 
em excelente momento, tendo em vista que os educado-
res, muitos dos quais já estão aposentados, aguardam a 
implantação desse direito negado, dentre tantos outros, 
pela Prefeitura de São Luís.

“Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nos ver-

sos do poeta, congratulamos a categoria pois a proativida-
de do sindicato fez com que nos próximos 20 dias, após a 
intimação do Município, centenas de professores tenham 
a sua gratificação devida de um salário-mínimo incorpo-
rado aos vencimentos. Parabéns professores, essa vitória 
é de todos vocês”, comemorou a sindicalista.

O assessor jurídico do Sindeducação, advogado Antô-
nio Carlos Araújo, ressalta que a Justiça também determi-
nou que o Município, que junte ao processo as fichas fun-
cionais de todos os servidores defendidos pelo sindicato, 
informando os professores que porventura já tenham o 
direito implantado, e todos os dados necessários à reali-
zação dos cálculos retroativos.

“Parabenizamos todos os professores da Rede que es-
tão nesse processo, e são muitos os educadores substitu-
ídos. A nossa orientação é que o professor acompanhe o 
seu contracheque nos meses de dezembro e janeiro, pe-
ríodo que provavelmente deve ocorrer a implantação, já 
que é preciso aguardar 20 dias de prazo após a intimação 
do Município de São Luís”, ressaltou.

A decisão da Justiça foi proferida em pedido de Cumpri-
mento de Sentença formulado pela Assessoria Jurídica do 
Sindeducação, rejeitando impugnação apresentada pelo 
Município de São Luís. “Intime-se, pessoalmente, para ci-
ência e cumprimento desta decisão o Procurador-Geral do 
Município de São Luís. Oficie-se à Secretaria Municipal de 
Administração – SEMAD para ciência e cumprimento da 
presente ordem”, determinou a magistrada.

INFORME PUBLICITÁRIO
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No tí ci as do front

Ban dei ra ama re la

Ras tro de des trui ção

A mal di ção do De me ra ra?

NAVIO DA MORTE

A chegada da gripe
espanhola ao Brasil

D
e ban dei ra in gle sa, o tran sa tlân ti co De me ra ra
zar pou de Li ver po ol no dia 15 de agos to de
1918 e apor tou no Re ci fe, em 9 de se tem bro

Os edi to res do jor nal Ga ze ta de No tí ci as
(1875-1942), do Rio de Ja nei ro, não es ta vam exa ge ran do
quan do dis se ram, na edi ção do dia 16 de se tem bro de
1918, que o De me ra ra fez uma “pés si ma vi a gem”. Quan- 
do zar pou de Li ver po ol, no dia 15 de agos to de 1918, ru- 
mo a Bu e nos Ai res, o co man dan te do na vio in glês, J.G.K.
Che ret, não fa zia ideia dos per cal ços que en fren ta ria pe- 
lo ca mi nho.

Já no dia se guin te, 16 de agos to, le vou o pri mei ro sus- 
to: por vol ta das oi to da ma nhã, o De me ra ra foi ata ca do
por dois sub ma ri nos ale mães, em ple na Pri mei ra Guer- 
ra Mun di al. Um de les che gou a dis pa rar um tor pe do
que, se gun do jor nais da épo ca, pas sou “a um me tro da
proa”. Os pas sa gei ros en tra ram em pâ ni co e, te men do o
pi or, saí ram à pro cu ra de “cin tas sal va-vi das” – o cor res- 
pon den te da épo ca aos nos sos co le tes sal va-vi das.

Com 562 pas sa gei ros e 170 tri pu lan tes a bor do, o De- 
me ra ra pro va vel men te te ria afun da do ali mes mo não
fos se a in ter ven ção sal va do ra de um por ta-aviões in glês
e de seis tor pe dei ros ame ri ca nos, que aba te ram um dos
sub ma ri nos e obri ga ram o ou tro a ba ter em re ti ra da. O
jor na lis ta e es cri tor Wag ner G. Bar rei ra ex pli ca que
aque la não foi a pri mei ra vez que o na vio in glês tra vou
uma au tên ti ca ba ta lha na val com sub ma ri nos ale mães.
“O De me ra ra foi o pri mei ro na vio da ma ri nha mer can te
bri tâ ni ca a afun dar um u-bo at. O ca pi tão foi con de co ra- 
do, ga nhou prê mio. Mas, o va por vi rou al vo da ma ri nha
ale mã”, re la ta o jor na lis ta.

O avô de Wag ner, o ga le go Ber nar do Gu tiér rez Bar rei- 
ra, che gou ao Bra sil nu ma das mui tas vi a gens do De me- 
ra ra e, qua se um sé cu lo de pois, ins pi rou o ne to a cri ar o
pro ta go nis ta de seu pri mei ro ro man ce his tó ri co, De me- 
ra ra (Edi to ra Ins tan te, 2020).

Pas sa do o sus to ini ci al, o De me ra ra se guiu vi a gem.
De pro pri e da de da Royal Mail, o ser vi ço pos tal do Rei no
Uni do, o tran sa tlân ti co fa zia a ro ta Li ver po ol-Bu e nos Ai- 
res e trans por ta va, além de pas sa gei ros, mer ca do ri as
(açú car, por exem plo) e cor res pon dên ci as. Na vi a gem
de vol ta a Eu ro pa, le va ria car ne e ca fé, en tre ou tras pro- 
vi sões.

“O mo vi men to dos va po res, pe lo me nos de acor do
com os re gis tros da Au to ri da de Por tuá ria de Vi go, na Es- 
pa nha, di mi nuiu mui to du ran te a guer ra. Em pri mei ro
lu gar por que era pe ri go so cru zar o Atlân ti co, por cau sa
dos sub ma ri nos ale mães. De pois, por que os prin ci pais
paí ses da Eu ro pa es ta vam em guer ra e os jo vens – a mas- 
sa de imi gran tes – ha vi am si do con vo ca dos pa ra as trin- 
chei ras”, con tex tu a li za o jor na lis ta.

De pois de pas sar por Lis boa, o na vio cru zou o Atlân ti- 
co ru mo ao Bra sil. A tra ves sia du rou 25 di as. Em 9 de se- 
tem bro, o De me ra ra atra cou no Re ci fe. Era a pri mei ra
das qua tro es ca las no li to ral bra si lei ro: Re ci fe, Sal va dor,
Rio e San tos. “O De me ra ra era o na vio que tra zia e le va va
car tas do front. Em ca da por to on de atra ca va, mul ti dões
aguar da vam an si o sas por no tí ci as dos sol da dos que lu- 
ta vam na Pri mei ra Guer ra Mun di al”, ex pli ca a mé di ca
Di le ne Rai mun do do Nas ci men to, dou to ra em His tó ria
So ci al pe la Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se (UFF) e
pes qui sa do ra de His tó ria das Do en ças da Fi o cruz.

Com o por to do Re ci fe em obras, os pas sa gei ros e su as
ba ga gens, en tre ou tras car gas, ti ve ram que de sem bar car
den tro de gi gan tes cos ces tos de pa no iça dos por guin- 

das tes. “Não se tem no tí cia de quan do o ví rus (da gri pe
es pa nho la) su biu a bor do: se na es ca la an te ri or, em Lis- 
boa, ou se o na vio já zar pa ra in fec ta do da In gla ter ra”, ex- 
pli ca a his to ri a do ra He loí sa Mur gel Star ling, pro fes so ra
a Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge rais (UFMG) e co au- 
to ra de A Bai la ri na da Mor te: a Gri pe Es pa nho la no Bra sil
(Com pa nhia das Le tras, 2020), em par ce ria com a an tro- 
pó lo ga Li lia Mo ritz Schwarcz.

“Se ja co mo for, uma vez em so lo bra si lei ro, es pa lhou-
se fá cil e rá pi do, des de o Re ci fe ao Rio de Ja nei ro, do li to- 
ral pa ra o in te ri or, atra vés das fer ro vi as”.

Do Re ci fe, o De me ra ra se guiu pa ra Sal va dor, on de
che gou em 11 de se tem bro. No tra je to, o ca pi tão re sol- 
veu lim par a em bar ca ção com cre o li na. Pou co adi an tou.
Na ca pi tal da Bahia, o des ca so se re pe tiu: pas sa gei ros e
tri pu lan tes des ce ram à ter ra fir me sem se rem ins pe ci o- 
na dos pe las au to ri da des sa ni tá ri as. Du as se ma nas de- 
pois, o jor nal A Tar de, fun da do em 1912, con ta bi li za va
cer ca de “se te cen tos en fer mos” es pa lha dos por to dos os
lu ga res: de quar téis a hos pi tais, de es co las a igre jas.

“Tan to no Re ci fe quan to em Sal va dor, os go ver na do- 
res ne ga ram a exis tên cia da gri pe es pa nho la. Se o na vio
es ti ves se in fec ta do, eles te ri am que fe char os por tos. Pa- 
ra não com pro me ter a eco no mia lo cal, pre fe ri ram dei- 
xar o De me ra ra par tir, co mo se na da es ti ves se acon te- 
cen do”, re gis tra He loí sa.

O pró xi mo des ti no era o Rio de Ja nei ro. Na Baía de
Gua na ba ra, em fren te à Ilha das Co bras, uma ban dei ra
ama re la – si nal de do en ça a bor do – já tre mu la va no al to
de um dos mas tros. O ins pe tor de saú de do por to, Jo sé
Ma ria de Fi guei re do Ra mos, exa mi nou al guns pas sa gei- 
ros – dois de les em es ta do gra ve – e cons ta tou que o na- 
vio es ta va in fec ta do.

Mes mo as sim, o De me ra ra foi au to ri za do a atra car.
Era 15 de se tem bro de 1918. Só na ca pi tal da Re pú bli ca,
de sem bar ca ram 367 pas sa gei ros. Uns se quei xa vam de
le ve res fri a do. Ou tros re cla ma vam de do res no cor po.
Ou tros, ain da, com sin to mas mais gra ves, co mo san gra- 
men to pe lo na riz, bo ca e ou vi dos, en tre ou tros ori fí ci os,
ti ve ram que ser hos pi ta li za dos. Ter mi na do o de sem bar- 
que, o De me ra ra pros se guiu vi a gem. Em bo ra gra ve, a
do en ça não era con ta gi o sa, ga ran tiu o ins pe tor. Er ra do:
era, na ver da de, al ta men te con ta gi o sa.

Àque la al tu ra, a gri pe es pa nho la já ga nha ra os mais
inu si ta dos ape li dos: “ca tar ro rus so”, “mal das trin chei- 
ras”, “fe bre de três di as”… No Rio, de ram-lhe mais um:
“lim pa ve lhos”, por acre di ta rem que o no vo ví rus ata ca- 
va ape nas a po pu la ção ido sa. “Mui tos a des cre vi am co- 
mo uma gri pe cor ri quei ra”, re la ta o in fec to lo gis ta Ste fan
Cu nha Uj va ri, au tor do li vro His tó ria das Epi de mi as
(Edi to ra Con tex to, 2020). “Ja mais ima gi na vam a mor- 
tan da de de to das as fai xas etá ri as”.

Mui tas fa mí li as co lo ca vam seus mor tos na cal ça da de
ca sa pa ra se rem re co lhi dos pe las fu ne rá ri as. Fal ta vam
lei tos pa ra aten der a tan tos do en tes e co vei ros pa ra se- 
pul tar tan tos ca dá ve res. “De um dia pa ra o ou tro, to do
mun do co me çou a mor rer. Os pri mei ros ain da fo ram
cho ra dos, ve la dos e flo ri dos. Mas, quan do a ci da de sen- 
tiu que era mes mo a pes te, nin guém cho rou mais, nem
ve lou, nem flo riu. O ve ló rio se ria um lu xo in su por tá vel
pa ra os ou tros de fun tos. Era em 1918. A mor te es ta va no
ar e re pi to: di fu sa, vo la ti za da, at mos fé ri ca; to dos a res pi- 
ra vam…”, es cre veu o jor na lis ta Nel son Ro dri gues (1912-
1980) na edi ção do dia 8 de mar ço de 1967 do jor nal Cor- 

reio da Ma nhã.

E lá se foi o De me ra ra, ru mo a Mon te vi déu, on de
apor tou em 23 de se tem bro. A bor do, a “bai la ri na” con ti- 
nu a va a con ta bi li zar ví ti mas. Em águas por te nhas, o sal- 
do já era de seis mor tos e 22 in fec ta dos. Os jor nais bra si- 
lei ros ten ta ram aler tar as au to ri da des do Uru guai. Mas o
di re tor de As sis tên cia Pú bli ca da que le país, Ho rá cio
Gon zá lez del So lar, não lhe deu ou vi dos. “Que exa ge ro!”,
des de nhou. Quan do che gou a Bu e nos Ai res, o De me ra- 
ra fi nal men te pas sou por uma ins pe ção ri go ro sa. “As au- 
to ri da des ar gen ti nas fi ze ram o que as bra si lei ras não ti- 
ve ram co ra gem de fa zer: se gu rar o na vio e de sin fe tá-lo”,
afir ma He loí sa Star ling.

Pe lo me nos cin co pes so as mor re ram du ran te o per- 
cur so: qua tro pas sa gei ros, os por tu gue ses Antô nio Tei- 
xei ra, Ger ma na Mo rei ra Va len te, Gra cin da Fer rei ra e
Ma ria dos An jos, e um tri pu lan te, o es pa nhol Ju an Ca jal.
Des ses, só um re ce beu o di ag nós ti co de in flu en za. “Os
nú me ros de do en tes a bor do va ri am mui to de acor do
com as fon tes. Mas, se vo cê ima gi nar que a ter cei ra clas- 
se cos tu ma va lo tar e o na vio é um am bi en te con fi na do,
ge ra dor de aglo me ra ção, dá pa ra in tuir que o ví rus cor- 
reu sol to”, ob ser va Bar rei ra. “A pri mei ra on da da gri pe
não foi tão le tal quan to a se gun da. Der ru ba va, mas não
ma ta va. A se gun da foi a que se es pa lhou pe lo mun do, e
foi ela que em bar cou no De me ra ra”.

Um dos pri mei ros jor nais a no ti ci ar o que to dos já
des con fi a vam foi O Com ba te, de São Pau lo. Na edi ção
de 27 de se tem bro de 1918, es tam pou na pri mei ra pá gi- 
na: “A ‘es pa nho la’ já che gou ao Bra sil”. Àque la al tu ra, o
De me ra ra já era co nhe ci do pe lo ma ca bro ape li do de
“na vio da mor te”. Es ti ma-se que, só no Bra sil, a gri pe es- 
pa nho la te nha ma ta do 35 mil pes so as. No mun do in tei- 
ro, a mo lés tia te ria di zi ma do, se gun do as es ti ma ti vas
mais con ser va do ras, 30 mi lhões de pes so as – qua se qua- 
tro ve zes o nú me ro de mor tos du ran te a Pri mei ra Guer ra
(1914-1918).

Em 10 de ou tu bro de 1918, o en tão di re tor ge ral de
saú de pú bli ca, Car los Sei dl (1867-1929), o mi nis tro da
Saú de da épo ca, con vo cou uma co le ti va de im pren sa.
Di an te de mé di cos e jor na lis tas, mi ni mi zou a epi de mia,
ques ti o nou os nú me ros e cha mou os jor nais de “ir res- 
pon sá veis” e “sen sa ci o na lis tas”.

Uma se ma na de pois, o pre si den te da Re pú bli ca Ven- 
ces lau Brás (1868-1966) o cha mou no Pa lá cio do Ca te te
e o de mi tiu. Em seu lu gar, as su miu o mé di co Theóphi lo
de Al mei da Tor res (1863-1928), que con vo cou o sa ni ta- 
ris ta Car los Cha gas (1879-1934) pa ra en ca be çar uma
for ça-ta re fa con tra a gri pe es pa nho la. Na es pe ran ça de
com ba ter a mo lés tia, fo ram tes ta das as mais va ri a das re- 
cei tas: de por ções in dí ge nas à ba se de er vas a um xa ro pe
de aguar den te, li mão e mel que, di zem, não mi ti gou o
pro ble ma, mas, em com pen sa ção, deu ori gem à cai pi ri- 
nha.

O De me ra ra fez sua úl ti ma vi a gem no fi nal zi nho da
dé ca da de 1930. O pa que te in glês que, se gun do his to ri a- 
do res, trou xe a gri pe es pa nho la ao Bra sil em 1918 não foi
o úni co na vio a ser ba ti za do com o no me do açú car ori- 
gi ná rio da Gui a na. Em 1872, um foi a pi que, na pri mei ra
vi a gem que fez. Ou tro afun dou com me nos de um mês
de uso. “En con trei ou tro De me ra ra, um ve lei ro, aza ra do
que só ele, um per ren gue a ca da vi a gem e que aca bou
nau fra ga do”, re la ta Bar rei ra.

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020
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Natal de Prêmios I

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas de São
Luís e a As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão
vão re a li zar a edi ção 2020 do Na tal Show de
Prê mi os, a mai or cam pa nha pro mo ci o nal de
ven das do va re jo da ca pi tal ma ra nhen se. No
pe río do de 1º a 30 de de zem bro, os con su mi- 
do res que com pra rem nas lo jas cre den ci a-
das à pro mo ção vão con cor rer a prê mi os. O
Na tal Show de Prê mi os 2020 é uma ação vol-
ta da pa ra im pul si o nar o co mér cio lo cal.

Natal de Prêmios II

A cam pa nha vai ofe re cer co mo pre mi a ção
um au to mó vel Fi at Ar go Dri ve 1.0 e cin co
smart TVs de 50 po le ga das. Os cli en tes têm
di rei to a re ce ber um cu pom a ca da R$ 50 re-
ais em com pras nos es ta be le ci men tos par ti-
ci pan tes. O Na tal Show de Prê mi os 2020 tem
a par ce ria da Re de Pop, uma das mai o res
em pre sas de meio de pa ga men to do país,
que es tá ofe re cen do cu pons ex tra pa ra
quem pa gar por meio do car tão Mas ter card.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran -
dão vem sen do mui to elo gi a do pe la
ar ti cu la ção po lí ti ca pró can di da tu ra
de Du ar te Ju ni or pa ra Pre fei tu ra de
São Luís, cu jo se gun do tur no vai
acon te cer nes te do min go, 29. Aliás,
co men tam al guns blogs da ci da de,
“Du ar te po de se con si de rar um pri vi -
le gi a do por ter ao seu la do  Bran dão,
que, ape sar de re ser va do, é con si de -
ra do um ex ce len te ar ti cu la dor, até
por ser mui to res pei ta do pe la clas se
po lí ti ca”. Mui to ele já fez e con ti nu a -
rá fa zen do pa ra que seu can di da to
se ja bem su ce di do nes te plei to. Mas,
in de pen den te de qual se ja o re sul ta -
do, Bran dão – que se rá o pró xi mo go -
ver na dor do Ma ra nhão -, mais uma
vez, mos tra que sa be jo gar o xa drez
da po lí ti ca co mo pou cos.

Re cor dis ta de vo tos na
his tó ria de Co dó, Dr. Zé
Fran cis co (PSD) co me -
mo ra os 28.331 vo tos
ob ti dos, do al to do
Mor ro da Igre ja de São
Pe dro, de on de se tem
uma vis ta pri vi le gi a da
da ci da de. Sex ta mai or
ci da de do Ma ra nhão,
com mais de 122.000
ha bi tan tes, Co dó pos -
sui inú me ras ca rên ci as
de in fra es tru tu ra, as -
sim co mo nas áre as de
edu ca ção e saú de.

O Cla ri ne tis ta Da ni el
Fer rei ra e Wil la me Bel -
fort (pi a nis ta e com po -
si tor eru di to) es tão re -
pre sen tan do o Es ta do
do Ma ra nhão no even -
to on li ne na ci o nal do
Sesc Bra sil, o Sesc Cul -
tu ral Con Vi da na ca te -
go ria mú si ca bra si lei ra
de con cer to. O con cer -
to gra va do da du pla
vai ao ar nes ta quin ta-
fei ra, dia 26, nas pla ta -
for mas di gi tais do
Sesc.

Sebrae e moda

Uma par ce ria en tre o Se brae no Ma ra nhão e o
Ins ti tu to Rio Mo da, com apoio da Yara Bra sil, es- 
tá abrin do ca mi nhos pa ra a dis cus são dos prin- 
ci pais de sa fi os da ca deia e do va re jo da mo da
nes te mo men to de re to ma da das ati vi da des no
pós pan de mia. Um to tal de seis We bi ná ri os reú- 
nem es pe ci a lis tas vin cu la dos ao Ins ti tu to Rio
Mo da e em pre en de do res do se tor que atu am no
Ma ra nhão e es tão bus can do for mas de in ser ção
com pe ti ti va e me lho ria de seus ne gó ci os. A pro-
gra ma ção, que se re a li za sem pre a par tir de
17h30, se ini ci ou na úl ti ma ter ça, dia 17.

Réveillon em casa

Cer ca de 65% dos bra si lei ros pas sa rão a vi ra- 
da de ano em ca sa. Is to é o que in di ca uma pes- 
qui sa re a li za da em se tem bro, com mais de 1,1
mil en tre vis ta dos nas prin ci pais ca pi tais do Bra- 
sil pe la Hi bou, em pre sa es pe ci a li za da em pes- 
qui sa e mo ni to ra men to de mer ca do e con su mo,
em par ce ria com Sco re Group. No Na tal, o nú- 
me ro é ain da mai or (79%) de bra si lei ros que vão
pas sar o Na tal em ca sa com su as fa mí li as. Cer ca
de 52% dos en tre vis ta dos mu da ram os pla nos
de fim de ano. 48% de les não irão mais vi a jar e
tam bém 48% de sis ti ram de co me mo ra ções.

Fake News

O Bra sil é o úni co país do mun do on de con ti- 
nu am a cir cu lar com frequên cia no tí ci as fal sas
so bre clo ro qui na, iver mec ti na e azi tro mi ci na
co mo cu ras pa ra a Co vid-19, que já fo ram des- 
men ti das por di ver sos es tu dos ci en tí fi cos. E, ao
con trá rio da mai o ria dos paí ses, ape nas no Bra- 
sil, na Ín dia e nos EUA as dis pu tas po lí ti cas in- 
ter nas são o prin ci pal mo tor pa ra a de sin for ma- 
ção so bre a pan de mia. Is so é o que mos tra o le- 
van ta men to “Po li ti cal (self) iso la ti on” (Au to-iso- 
la men to po lí ti co), re a li za do pe lo LAUT,
INCT.DD.

Pra curtir

A Equa to ri al Ma ra -
nhão lan çou no do -
min go, 22, mais uma
cam pa nha de fa ci li -
da de pa ra qui ta ção
de dé bi tos aos cli en -
tes da con ces si o ná -
ria, é a Equa to ri al TÁ
ON – Se ma na Fi que
em Dia.

A ação dis po ni bi li za rá
uma se ma na de ofer -
tas ex clu si vas pa ra
dei xar as con tas de
ener gia em dia.

No pe río do de 22 a 29
de no vem bro, os con -
su mi do res te rão
100% de des con to
nos ju ros, mul tas, en -
car gos por atra so e
ju ros do par ce la men -
to no car tão de cré di -
to, so men te no si te da
dis tri bui do ra
www.equa to ri a le ner -
gia.com.br

A far ma cêu ti ca bri tâ -
ni ca As tra Ze ne ca
anun ci ou nes ta se -
gun da-fei ra (23) que
sua po ten ci al va ci na
con tra o no vo co ro -
na ví rus po de ser em
tor no de 90% efi caz,
sem ne nhum efei to
co la te ral gra ve, dan -
do ao mun do mais
uma fer ra men ta im -
por tan te no com ba te
à pan de mia de co vid-
19.

A va ci na, de sen vol vi -
da pe la Uni ver si da de
de Ox ford, foi 90% efi -
caz na pre ven ção da
do en ça quan do ad -
mi nis tra da em meia
do se e, pe lo me nos
um mês de pois, uma
do se in te gral, de
acor do com da dos do
es tu do clí ni co em es -
tá gio avan ça do re a li -
za do no Rei no Uni do
e no Bra sil.

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020

CENTRO HISTÓRICO

Prefeito Edivaldo resgata características 
originais do Largo de São João 

Espaço que está sendo reformado pela Prefeitura de São Luís, estava deteriorado e sendo usado de forma irregular como estacionamento; 
com a obra, ganhará novos calçamento, bancos, lixeira paisagismo e iluminação; serviços integram o programa São Luís em Obras

 Espaço que está sendo reformado pela Pre-
feitura de São Luís, estava deteriorado e sendo 
usado de forma irregular como estacionamen-
to; com a obra, ganhará novos calçamento, 
bancos, lixeira paisagismo e iluminação; ser-
viços integram o programa São Luís em Obras

Realizadas pela gestão do prefeito Edival-
do Holanda Junior, as obras de reforma do 
Largo de São João, em frente à Igreja de São 
João Batista, esquina com a Rua da Paz, Cen-
tro, estão bastante adiantadas. O espaço, que 
estava deteriorado e sendo usado de forma 
irregular como estacionamento, vai ganhar 
novos calçamento, bancos, lixeiras, paisagis-
mo e iluminação. Já foi concluído o piso de 
concreto do largo e, nesta semana, está sen-
do removida a camada de asfalto que cobria 
o pavimento antigo, de paralelepípedos, que 
agora serão restaurados e reinstalados no lo-
cal, devolvendo as características originais do 
logradouro. Estas ações integram o progra-
ma São Luís em Obras com o qual o prefeito 
Edivaldo está melhorando a infraestrutura e 
resgatando espaços públicos do Centro His-
tórico de São Luís e de diversos bairros, em 
diferentes regiões da cidade - da zona urba-
na a zona rural.

“A revitalização do Largo de São João é 
uma obra que vai seguir os mesmos objeti-
vos do que já foi executado em outros espa-
ços históricos do Centro, como o Largo do 
Carmo e Praça João Lisboa, por exemplo. A 
nossa preocupação é devolver à cidade espa-
ços públicos que possam novamente servir 
de áreas de lazer para as famílias, locais bo-

nitos para apreciação turística, preservados 
os aspectos históricos e arquitetônicos, mas 
com detalhes modernos como acessibilida-
de, conforto e nova iluminação, entre outros 
itens”, ressaltou o prefeito Edivaldo.

Além do piso do largo, que já foi totalmente 
concretado, a Prefeitura também vai restau-
rar o piso da área de entrada da Igreja de São 
João Batista, cujo acesso é por uma escadaria 
de blocos de cimento. Na área, já estão pron-

tos também os espaços onde serão plantadas 
as árvores, conforme o novo projeto paisagís-
tico do largo.

No que se refere à remoção do asfalto, o 
trabalho já foi feito em todo o entorno da igre-
ja, isto é, nos trechos que envolvem a Rua da 
Paz, Rua de São João e na via lateral que ser-
ve de acesso à Rua das Flores. Na Rua da Paz, 
assim como nas obras do Largo do Carmo, a 
remoção do asfalto revelou os trilhos de fer-

ro dos antigos bondes elétricos, que funcionaram 
como sistema de transporte coletivo da cidade 
entre 1920 e 1960.

Todo este entorno está sendo requalificado e 
será devolvido o aspecto histórico do pavimento, 
com paralelepípedos, mas com detalhes de mo-
dernidade como rampas para cadeiras de rodas e 
acessos elevados para pedestres, piso tátil (sinali-
zação em alto relevo que serve para orientar por-
tadores de deficiência visual). A Prefeitura tam-
bém está reformando toda a calçada no entorno 
da Igreja de São João, de forma que se repita o 
padrão estrutural e arquitetônico que está sendo 
executado no largo.

As obras são coordenadas pelo Instituto Mu-
nicipal da Paisagem Urbana (Impur). “A Prefeitu-
ra de São Luís, iniciou a retirada de todo o asfalto 
ao redor da Igreja de São João Batista, de manei-
ra que possamos recuperar todo o piso de para-
lelepípedo, somando-se à toda a revitalização es-
tética e arquitetônica que está sendo executada 
no local. Agora, nós vamos partir para as etapas 
de lapidação do piso de concreto, instalação dos 
bancos de madeira e ferro fundido, postes colo-
niais e demais detalhes de acabamento”, disse o 
presidente do Impur, Fábio Henrique Carvalho.

A vendedora, Keila do Socorro de Deus, tem 
grande expectativa em relação a obra. “O largo, 
pelo que estamos acompanhando no andamento 
das obras, deve ficar muito bonito, bastante dife-
rente do que era antes”, comentou Keila do Socor-
ro de Deus, que cuida de uma pequena barraca 
onde vende café da manhã, bolos e caldo de ovos.
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Campanha pelo fim das diferentes formas de violências sofridas pelas mulheres das
comunidades rurais vai até o dia 19 de dezembro

PA TRÍ CIA CU NHA

CAMPANHA

A luta das mulheres do
campo no Maranhão

“V
i vi du ran te 9 anos em
que mi nha pre o cu pa- 
ção não era co mi go. Mi- 
nha pre o cu pa ção era

com meus fi lhos, era de co mo a so ci e- 
da de ia me jul gar a par tir do mo men to
em que eu saís se da que le ca sa men to.
E meu au to cui da do co mi go mes ma
eu fui dei xan do pa ra trás. En tão é im- 
por tan te a gen te en fa ti zar es se au to- 
cui da do que nós mu lhe res te mos que
ter”. A fa la é da in dí ge na Taynara Ca e- 
ra giu, di ta du ran te o lan ça men to da
cam pa nha “Com vi o lên cia do més ti ca
não há agro e co lo gia”, em en con tro
vir tu al que reu niu que bra dei ras de
co co ba ba çu, pro du to ras ru rais, in dí- 
ge nas, re pre sen tan tes de mo vi men tos
so ci ais e fe mi nis tas. Em meio a can tos
e po e sia, elas de ba te ram e re a fir ma- 
ram a ne ces si da de de po lí ti cas pú bli- 
cas pa ra a pre ven ção e apoio às mu- 
lhe res, ví ti mas da vi o lên cia do més ti ca
no cam po.

Se rão 30 di as de ati vis mo pe lo fim
da vi o lên cia con tra as mu lhe res cam- 
po ne sas do Ma ra nhão, sen do de sen- 
ca de a da pe las re des so ci ais.  A cam pa- 
nha, re a li za da pe la As so ci a ção Co mu- 
ni tá ria de Edu ca ção em Saú de e Agri- 
cul tu ra (Ace sa) e pe lo GT de Mu lhe res
da Re de de Agro e co lo gia do Ma ra- 
nhão (RA MA) com o apoio do Fun do
de Ações Ur gen tes da Amé ri ca La ti na
e Ca ri be r da Ins pi rar Ino va ção & Co- 
mu ni ca ção, é um aler ta pa ra a vi o lên- 
cia do més ti ca e vi sa o en fren ta men to
às di fe ren tes for mas de vi o lên ci as so- 
fri das pe las mu lhe res nas co mu ni da- 

des ru rais de atu a ção da RA MA e de
for ta le cer os pro ces sos de au to cui da- 
do e pro te ção as ví ti mas de vi o lên cia
em su as di ver sas es fe ras.

A ini ci a ti va da cam pa nha te ve co- 
mo re fe rên cia os da dos da Ou vi do ria
Na ci o nal de Di rei tos Hu ma nos
(ONDH) que apon ta ram um au men to
de 37,6% nas de nún ci as fei tas ao Li- 
gue 180 no mês ju lho 2020 em com pa- 
ra ção com abril de 2019. Na com pa ra- 
ção en tre os qua tro pri mei ros me ses
de 2019 e os de 2020, hou ve um au- 
men to de 14,1% no nú me ro de de- 
nún ci as de vi o lên cia con tra a Mu lher.
Ou tros da dos pre o cu pan tes são do
nú cleo es pe ci a li za do da De fen so ria
Pú bli ca do Es ta do (DPE/MA), que
apon tam que em 2020, o Ma ra nhão já
re gis trou, de ja nei ro a agos to, um to tal
de 2.400 aten di men tos de ca sos de vi- 
o lên cia con tra a mu lher. Is so re pre- 
sen ta uma mé dia de 300 re gis tros por
mês.

O co nhe ci men to de ca sos de vi o- 
lên cia con tra as tra ba lha do ras ru rais –
em ca sa, no tra ba lho e na so ci e da de –
não é no vi da de pa ra quem atua em
de fe sa dos di rei tos das mu lhe res. No
en tan to, o te ma ain da é pou co es tu- 
da do e as pes qui sas mos tram ape nas
uma re a li da de par ci al, já que os da dos
so bre es se ti po de vi o lên cia não
abran gem as tra ba lha do ras do cam- 
po. Po rém, o pro ble ma exis te e é gra- 
ve.

A re fe ri da cam pa nha traz à to na o
de ba te que sem pre cons tou da lu ta
dos mo vi men tos de mu lhe res, fe mi- 
nis tas, sin di ca lis tas, tra ba lha do ras ur- 
ba nas e ru rais, en fa ti zan do a vi o lên- 
cia  no mun do pri va do, on de o agres- 

sor po de ser o com pa nhei ro, par cei ro,
ma ri do, pai, ir mão, fi lho ou ou tro fa- 
mi li ar. “Es sa vi o lên cia se dá pa ra to das
nós e é por is so que a gen te re a li za es- 
se en fren ta men to, con tra o ra cis mo,
con tra o pa tri ar ca do, con tra a ho mo- 
fo bia, o ma chis mo e to das as for mas
de vi o lên cia e opres são con tra as mu- 
lhe res”, dis se Ka tia Go mes, exe cu ti va
da Ra ma e MST.

Mulheres mais fragilizadas em vários aspectos

No cam po as mu lhe res es tão ain da
mais fra gi li za das em vá ri os as pec tos.
As lon gas dis tân ci as en tre vi zi nhos, a
fal ta de te le fo nia e in ter net e a au sên- 
cia de ser vi ços de saú de e de de le ga ci- 
as es pe ci a li za das são uma com bi na- 
ção que fa vo re ce a sub no ti fi ca ção da
vi o lên cia do més ti ca. “Há uma ca rên- 
cia mui to gran de nos mu ni cí pi os de
de le ga ci as es pe ci a li za das da mu lher e
com is so, mui tas não con se guem re- 
gis trar a ocor rên cia. E há ca sos que a
gen te sa be que tem de le ga ci as que
não re gis tram a ocor rên cia quan do se
fa la que é vi o lên cia do més ti ca”, re for- 
çou a ati vis ta Ari a na Go mes.

A im por tân cia econô mi ca da ati vi- 
da de fe mi ni na na agri cul tu ra fa mi li ar
tam bém é ig no ra da. A cul tu ra do ma- 
chis mo e da pro pri e da de ain da exis te
em re la ção à mu lher.  “A cul tu ra pa tri- 
ar cal é bem for te, além dis so, tem ou- 
tras ques tões e di fi cul da des co mo a
cul tu ra de su bor di na ção fe mi ni na,
pou ca for ma ção po lí ti ca e di fi cul da de

de aces so as in for ma ções nas co mu- 
ni da des que não dis põe de aces so à
in ter net, di fi cul tan do as sim, as de- 
nún ci as de vi o la ções”, en fa ti zou o re- 
pre sen tan te da Ace sa, Rai mun do Al- 
ves.

Pa ra Ro sal va Go mes, que bra dei ra
de co co ba ba çu, an tes de in cen ti var o
em po de ra men to, é pre ci so pas sar pri- 
mei ro por um pro ces so de en co ra ja- 
men to. “Mu lher com me do não se
em po de ra, e ela não se em po de ra
por que ela não fa la, ela não con ta, ela
não com par ti lha, ela não ven de, ela
não ges ta o re cur so que ela ge ra, ela
não tem o po der de de ci são”.

Pes qui sa aju da no en fren ta men to
Uma das ati vi da des da cam pa nha,

além das ofi ci nas e reu niões di re ci o- 
na das à for ma ção po lí ti ca pa ra in cen- 
ti var as mu lhe res a di a lo ga rem so bre
seus di rei tos, é a re a li za ção de uma
pes qui sa so bre a si tu a ção das mu lhe- 
res que so frem vi o lên cia na área de
atu a ção da ACE SA e da RA MA no Ma- 

ra nhão. O di ag nós ti co de ve ser di vul-
ga do na pri mei ra quin ze na de de zem-
bro. O pro je to pro mo ve rá ain da a or- 
ga ni za ção de gru pos de es tu dos que
dis cu tam as re la ções de gê ne ro com a
par ti ci pa ção de ho mens, jo vens e mu-
lhe res e ro das de diá lo gos (res pei tan-
do as ori en ta ções dos or ga nis mos de
saú de) co mo es pa ço de par ti lhas das
vi vên ci as e de sa fi os en fren ta dos pe las
mu lhe res.

In te gram tam bém ações da cam pa- 
nha: es tru tu ra ção de dois es pa ços co- 
mu ni tá rio com in ter net pa ra o re gis-
tro de de nún ci as; di vul ga ção e sen si- 
bi li za ção so bre vi o lên cia do més ti ca,
com fo co em de nún ci as e au to cui da- 
do das mu lhe res; vi si bi li za ção jun to
as co mu ni da des por meio de ro das de
diá lo gos e dis tri bui ção de ma te ri al
im pres so da re de de cui da do e pro te-
ção às mu lhe res em si tu a ção de vi o- 
lên cia, atra vés da ar ti cu la ção com as
or ga ni za ções da RA MA e ór gãos de di- 
rei tos hu ma nos.

LU CI A NA GO MES

OPOR TU NI DA DES

Con fi ra as va gas de
em pre go dis po ní veis
em São Luís

Ana lis ta ad mi nis tra ti vo/fi nan cei ro – Ex cel avan ça- 
do. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: rhslz1000@gmail.com

As sis ten te fi nan cei ro – Ex pe ri ên cia em con tas a pa- 
gar e con tas a re ce ber, con ci li a ção ban cá ria. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
rhslz1000@gmail.com

Su per vi sor de ven das – In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: rhslz1000@gmail.com

Ma ni cu res – In te res sa das de vem en trar em con ta to
no nú me ro: (98) 99101-7625

Ad vo ga do Jr – Su pe ri or com ple to, re gis tro atu a li za do
na OAB, co nhe ci men to do pa co te of fi ce, in ter net e sis te- 
mas de ges tão, in glês, CNH B. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: ad vo ga dojr.va ga@hot- 
mail.com

Ven de do ra de lo ja – Ven de do ra de lo ja. In te res sa das
de vem en trar em con ta to pe lo nú me ro (98) 98126-4723

Ge ren te trai ne – En si no su pe ri or com ple to em ad mi- 
nis tra ção ou áre as afins. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh@fri bal.com.br

Su per vi sor de lo ja – En si no su pe ri or com ple to em
ad mi nis tra ção ou áre as afins. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: rh@fri bal.com.br

Mo to ris ta car re tei ro – En si no mé dio com ple to, car- 
tei ra de mo to ris ta E, dis po ni bi li da de de ho rá rio. In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: fe li- 
pe.be zer ra@ope ra log.com.br

Fis cal de pre ven ção de per das – En si no mé dio com- 
ple to, ex pe ri ên cia na área, dis po ni bi li da de de ho rá rio.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: rh.ma@dro ga ri a glo bo.com.br

Sushi man – In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail: minhavaga15@gmail.com

Gar çom – In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: minhavaga15@gmail.com

Co zi nhei ro e au xi li ar de co zi nha – In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
minhavaga15@gmail.com

Téc ni co em se gu ran ça do tra ba lho – Cur so téc ni co
em se gu ran ça do tra ba lho, re gis tro de con se lho de clas- 
se, re gi me de tra ba lho CLT. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: se le cao.ta len- 
tos.ma@gmail.com

Ope ra dor de abas te ci men to – De se já vel cur so NR 10
– NR 33 e NR 35, en si no mé dio com ple to, pa co te of fi ce,
ha bi li ta ção D ou E, cur so MOPP. In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
recrutamentobr2020.2@gmail.com

Ope ra dor de equi pa men to – En si no mé dio com ple- 
to, cur so de aten di men to ao cli en te, no ções do pa co te
of fi ce, ha bi li ta ção B, trei na men to na área de se gu ran ça
do tra ba lho. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: recrutamentobr2020.2@gmail.com

Au xi li ar de ser vi ços ge rais – En si no mé dio com ple to,
ha bi li ta ção B. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: recrutamentobr2020.2@gmail.com 

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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DNIT participa de reunião do Conselho Temático de Infraestrutura e Obras da FIEMA.
Principais ações e projetos para as rodovias federais do Maranhão foram abordadas

Con tra tos vi gen tes

Obra da BR-135

Pro du ção

Hi dro vi as

MARANHÃO

Apenas 12% das
rodovias estão boas

O
su pe rin ten den te do De par- 
ta men to Na ci o nal de In fra- 
es tru tu ra de Trans por tes no
Ma ra nhão (DNIT/MA),

Glau co Hen ri que Sil va, foi o con vi da- 
do da 2ª Reu nião Or di ná ria do Con se- 
lho Te má ti co de In fra es tru tu ra e
Obras (CTIN FRA) da Fe de ra ção das
In dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão
(FI E MA), co man da do pe lo di re tor da
en ti da de e pre si den te do con se lho, Jo- 
sé de Ri ba mar Bar bo sa Be lo.O su pe- 
rin ten den te do DNIT-MA apre sen tou
as obras re a li za das nas ro do vi as fe de- 
rais BRs 135, 222 e 316, ações es tru tu- 
ran tes e cro no gra ma de obras pa ra o
flu xo de veí cu los de car ga e pas seio
tran si ta rem com se gu ran ça nas ro do- 
vi as fe de rais que cor tam o Es ta do.

O que cha mou a aten ção foi que
Glau co Sil va fa lou do ín di ce de con di- 
ção da ma nu ten ção das ro do vi as fe- 
de rais, que apre sen tam mais de 50%
em ní vel re gu lar, 36% em ní vel ruim e
pés si mo e ape nas 12% em ní vel bom.

Se gun do ele is so acon te ce prin ci- 
pal men te “de vi do a dis tân cia exis ten- 
te en tre o va lor ne ces sá rio pa ra as
obras (que sem pre é me nor), e o va lor
dis po ni bi li za do pe lo Go ver no Fe de- 
ral”. Ele fez um bre ve des cri ti vo dos
prin ci pais pro je tos em exe cu ção de
con ser va ção e re cu pe ra ção das BR-
135 (51,4km + 73,78Km + 16,36Km),
BR-222, (146,5km + 153,75Km) e BR-
316 (153,75 km) e tran qui li zou os em- 
pre sá ri os já que as ro do vi as fe de rais
que cor tam o Ma ra nhão es tão com
con tra tos de ma nu ten ção, con ser va- 
ção e de si na li za ção, sen do as sim

quan do che gar o pe río do chu vo so as
es tra das es ta rão em con di ções de tra- 
fe ga bi li da de.

Ini ci a da em 2012, um dos prin ci- 
pais en tra ves da obra a BR-135, se- 
gun do o ges tor do DNIT-MA, foi o fa to
da ro do via ter 18 km si tu a dos em so lo
mo le (Cam po de Pe ris), o que exi giu
uma so lu ção até en tão nun ca fei ta em
ro do vi as. O su pe rin ten den te res sal- 
tou na reu nião que es pe ra que até o fi- 
nal do ano, o Exér ci to con clua o tre- 
cho e a obra se ja en tre gue. “A reu nião
foi pro vei to sa. Acho que o su pe rin ten- 
den te con se guiu tra çar um pa no ra ma
da si tu a ção das obras e ga ran tiu que
não te re mos, a exem plo de ou tros
anos, a si tu a ção ruim das es tra das fe- 
de rais. Is so já é um bom si nal”, des ta- 
cou o pre si den te do CTIN FRA da FI E- 
MA, Ze ca Be lo.

A BR-135 é a úni ca via de aces so por
ter ra à ca pi tal ma ra nhen se e pa ra a in- 
dús tria lo cal, a não con ser va ção da BR
faz au men tar os cus tos lo gís ti cos, al go
di fí cil de ad mi nis trar no re al mo men- 

to de re ces são econô mi ca pe lo qual
pas sa o país. “A atu al si tu a ção da BR-
135 au men ta os cus tos tan to de quem
pro duz aqui no Es ta do, quan to de
quem im por ta, pois os pro du tos che-
gam mais ca ros de vi do aos fre tes que
pas sam a su bir de pre ço e atra sar as
en tre gas. Tu do is so, ti ra o po der de
com pe ti ti vi da de da in dús tria ma ra- 
nhen se, e pro vo ca uma de pre ci a ção
do mer ca do e do pro du to lo cal. Ti ve- 
mos que in ves tir mais de 20% em lo- 
gís ti ca,” res sal tou o vi ce-pre si den te
da FI E MA e re pre sen tan te do sin di ca- 
to de ar roz e ce râ mi ca, Be ne di to Men- 
des, pre sen te à reu nião.

A hi dro via é uma via de na ve ga ção
in te ri or, com ca nal de li mi ta do, si na li- 
za do e com ga ba ri to hi dro viá rio man- 
ti do. O Bra sil pos sui um sis te ma ex-
ten so de ri os e la gos, di vi di do em 12
ba ci as hi dro grá fi cas e uma ma lha hi- 
dro viá ria de 42 mil km, com pos tos
por 21 mil km de ri os na ve gá veis e 15
mil km de tre chos po ten ci al men te na- 
ve gá veis. O DNIT apre sen tou al gu mas
pro po si ções de trans por te aqua viá rio
na ma triz lo gís ti ca do Ma ra nhão, que
in clu em os ri os: Par naí ba (com ex ten- 
são na ve gá vel de 1203 km), Bal sas
(com ex ten são na ve gá vel de 250 km),
Ita pe cu ru (com ex ten são na ve gá vel
de 640 km) e Me a rim (com ex ten são
na ve gá vel de 645 km) que po dem vir a
ser no fu tu ro uma al ter na ti va pa ra o
es co a men to de pro du ção in clu si ve
com a li ga ção in ter mo dal, uti li zan do
o trans por te fer ro viá rio e ro do viá rio,
co mo já acon te ce na re gião nor te do
país.

ELEIÇÕES EM DAVINÓPOLIS

Briga  pode ser
motivação para morte

LUCAS ARAÚJO FOI EXECUTADO A TIROS DENTRO DE CASA

Uma exe cu ção es tá sen do in ves ti ga da pe la po lí cia de
Im pe ra triz. Um ho mem, iden ti fi ca do co mo Lu cas Araú- 
jo de Alen car, de 25 anos, foi
as sas si na do, com três dis pa ros de ar ma de fo go, na tar de
do úl ti mo do min go (22), em Da vi nó po lis, ci da de dis tan- 
te 657 km de São Luís.

O que cha ma a aten ção, é que no dia 15 des te mês,
du ran te as elei ções, a ví ti ma fi cou bas tan te co nhe ci da
na re gião com a di vul ga ção de um ví deo nas re des so ci- 
ais, on de ele apa re ce bri gan do com ou tra pes soa. A mo- 
ti va ção da bri ga é des co nhe ci da.

A po lí cia in ves ti ga o ca so, pois es sa con fu são po de ter
si do a mo ti va ção pa ra o as sas si na to de Lu cas.

O cri me
De acor do com in for ma ções de tes te mu nhas re pas- 

sa das à po lí cia, a ví ti ma es ta va em ca sa, quan do um ho- 
mem che gou em uma mo to, en trou na re si dên cia de Lu- 
cas e efe tu ou três dis pa ros.

A ví ti ma foi so cor ri da e en ca mi nha da pa ra o Hos pi tal
Mu ni ci pal de Im pe ra triz (HMI), mas já che gou sem vi da.

Lo go após o cri me, a po lí cia re ce beu de nún ci as de
on de es ta va o sus pei to e che gan do a uma ca sa, pró xi mo
ao lo cal do cri me, abor dou três sus pei tos, sen do que um
de les con fes sou a au to ria do ho mi cí dio.

O trio foi con du zi do pa ra o Plan tão Cen tral da Po lí cia
Ci vil. Jun to com eles, fo ram apre en di das uma mo to com
re gis tro de rou bo, a mes ma usa da no cri me, 59 pe dras de
crack e uma ar ma ca li bre 38 com seis cáp su las de fla gra- 
das.

ENERGIA

Descontos no pagamento da conta
A Equa to ri al Ma ra nhão lan çou mais

uma cam pa nha de fa ci li da de pa ra qui ta- 
ção de dé bi tos aos cli en tes da con ces si o ná- 
ria, é a Equa to ri al TÁ ON – Se ma na Fi que
em Dia.

A ação dis po ni bi li za rá uma se ma na de
ofer tas ex clu si vas pa ra dei xar as con tas de
ener gia em dia. Até 29 de no vem bro, os
con su mi do res te rão 100% de des con to nos
ju ros, mul tas, en car gos por atra so e ju ros
do par ce la men to no car tão de cré di to, so- 
men te no si te da dis tri bui do ra www.equa- 
to ri a le ner gia.com.br e apli ca ti vo pa ra
smartpho nes, po den do a dí vi da ser par ce- 
la da em até 12 ve zes nas ban dei ras Vi sa,
Mas ter, Elo, Hi per card, Amex, Di ners Club.

Os cli en tes que pos su em o car tão do Au- 
xí lio Emer gen ci al, tam bém po dem efe tu ar
o pa ga men to à vis ta atra vés da ban dei ra
Elo Dé bi to com as mes mas fa ci li da des.

As no vas fa ci li da des pa ra pa ga men to,
ofer ta das pe la Equa to ri al, têm co mo ob je- 
ti vo au xi li ar o cli en te que ain da es tá so fren- 
do com os im pac tos econô mi cos e aca bou
acu mu lan do as con tas de ener gia. 

Du ran te a Se ma na Fi que em Dia da
Equa to ri al, o cli en te po de qui tar seus dé bi- 
tos atra sa dos e as sim evi tar a sus pen são no
for ne ci men to de ener gia, ne ga ti va ção de
cré di to e de mais ações de co bran ça.

Pa ra apro vei tar as fa ci li da des da cam pa- 
nha, que acon te ce so men te pe lo si te e apli- 
ca ti vo, é im por tan te que es te ja com seu ca- 
das tro pa ra lo gin atu a li za do jun to à Com- 

pa nhia. Pa ra bai xar o apli ca ti vo tam bém é
mui to fá cil. Bas ta pro cu rar na Play Sto re
An droid ou App Sto re iOS, pe lo app “Equa- 
to ri al Ener gia” e bai xar no smartpho ne.

A Equa to ri al re for ça que o ser vi ço no si te
é to tal men te se gu ro, de sen vol vi do com fer-
ra men tas mo der nas que ga ran tem a se gu- 
ran ça das in for ma ções dos cli en tes. Após o
pa ga men to, se rá ge ra do um com pro van te
da tran sa ção fi nan cei ra, pro por ci o nan do
mais con fi an ça no pro ces so. Com a im- 
plan ta ção des se ti po de ser vi ço, a em pre sa
tam bém co la bo ra com as re co men da ções
de dis tan ci a men to so ci al evi tan do que
seus cli en tes sai am de ca sa.

Pro mo ção Ener gia em Dia
Aos cli en tes re si den ci ais que op ta rem

por qual quer uma das fa ci li da des pa ra pa- 
ga men to das fa tu ras em atra so na Equa to- 
ri al TÁ ON – Se ma na Fi que em Dia, a Equa- 
to ri al ain da ofe re ce mais van ta gens com a
pro mo ção Ener gia em Dia, que re a li za sor- 
tei os men sal men te de um ano de su per-
mer ca do no va lor de R$ 500 e um ano de
bô nus de R$ 250 pa ra pa gar a con ta de luz.

Além dis so, na pre mi a ção fi nal se rá sor- 
te a do um car ro ze ro km no va lor de R$ 37
mil.

A Equa to ri al Ma ra nhão ain da irá re a li zar
dois sor tei os ex tras de R$ 12 mil, que se rão
des ti na dos pa ra efi ci en ti za ção de 10 re si- 
dên ci as, re a li zan do a tro ca de equi pa men- 
tos an ti gos e de al to con su mo por ou tros
no vos e mais econô mi cos.

Es te va lor tam bém se rá uti li za do pa ra
aqui si ção de um sis te ma de ge ra ção de
ener gia fo to vol tai ca e pa ra cus te ar pe que- 
nas re for mas co mo pin tu ra, ins ta la ção e fi- 
a ção elé tri ca ou ou tros re pa ros ne ces sá ri os
no do mi cí lio, que pos sam re sul tar em re- 
du ção do con su mo.

No to tal, se rão dis tri buí dos 64 prê mi os
equi va len tes a mais de R$ 400 mil. A pro- 
mo ção tem cer ti fi ca do de au to ri za ção SE- 
CAP Nº. 04.008162/2020.

Pa ra par ti ci par da cam pa nha o cli en te
de ve es tar com as con tas em dia com a
Equa to ri al Ma ra nhão e se ca das trar no si te
https://ener gi a em dia.equa to ri a le ner- 
gia.com.br/.

ATÉ 28 DE NOVEMBRO

Iniciada Feira Online de imóveis
Te ve iní cio a Fei ra de Imó veis On li ne

or ga ni za da pe la As so ci a ção Bra si lei ra de
In cor po ra do ras Imo bi liá ri as (Abrainc) e
Câ ma ra Bra si lei ra da In dús tria da Cons- 
tru ção Ci vil (CBIC), pa tro ci na da pe la Cai- 
xa Econô mi ca Fe de ral. Se rão dis po ni bi li- 
za dos mais de 16 mil imó veis no vos pa ra
fi nan ci a men to.

O even to vai até o dia 28 de no vem bro e
con ta com a par ti ci pa ção de mais de 130
cons tru to ras, em vá ri as ci da des bra si lei- 
ras, pe lo si te https://fei ra dei mo vei son li- 
ne.com.br/.

Ao pa tro ci nar o even to, a Cai xa res sal ta
o apoio da ins ti tui ção ao mer ca do da
cons tru ção ci vil, que mo vi men ta a eco no- 
mia e ge ra em pre gos.

O ban co vem ino van do no seg men to,
por meio das li nhas de cré di to com re cur- 
sos do SB PE, lan çan do as op ções de fi nan- 
ci a men to imo bi liá rio com Ta xa Fi xa ou
atre la do ao IP CA, o que pro por ci o na ao
cli en te mais al ter na ti vas de es co lha, de
acor do com o seu per fil. Além dis so, a Cai- 

xa tem atu a do na re du ção de ta xas de ju- 
ros e in ves ti do em fa ci li tar o pro ces so pa- 
ra aces so ao fi nan ci a men to.

Seis me ses pa ra pa gar
A Cai xa par ti ci pa do even to ofe re cen do

al ter na ti vas de ta xas atra ti vas, de acor do
com as con di ções da ope ra ção e o per fil
de re la ci o na men to do cli en te. Na mo da li- 
da de SB PE, atu a li za da pe la TR, as ta xas
anu ais va ri am en tre TR+6,25% e
TR+8,00%. Na op ção de fi nan ci a men to
com atu a li za ção pe lo IP CA, fi cam en tre
IP CA+2,95% a.a. e IP CA+4,95 a.a. Ca so o
cli en te op te pe la Ta xa Fi xa, as ta xas vão de
8,00% a.a. a 9,75% a.a.

Os cli en tes que con tra ta rem fi nan ci a- 
men to de imó veis no vos até 30 de zem bro
de 2020 te rão a op ção de ca rên cia de seis
me ses pa ra co me çar a pa gar.

A con tra ta ção po de rá ser fei ta pe lo
apli ca ti vo Ha bi ta ção CAI XA, nos Cor res- 
pon den tes CAI XA Aqui ou nas Agên ci as.
Os in te res sa dos po dem fa zer as si mu la- 
ções pe lo App Ha bi ta ção CAI XA ou si te
www.cai xa.gov.br e com pa rar as me lho res
con di ções pa ra seu fi nan ci a men to.

Fi nan ci a men to Ha bi ta ci o nal via App
O cli en te po de si mu lar e vi su a li zar as

op ções dis po ní veis di re ta men te no apli- 
ca ti vo Ha bi ta ção CAI XA e, em ca so de dú- 
vi das, con ta com a ori en ta ção do seu ge- 
ren te de re la ci o na men to ou dos Cor res- 
pon den tes CAI XA Aqui, pa ra iden ti fi ca- 
ção da op ção que mais se en qua dra no
seu per fil.

Du ran te a Fei ra de Imó veis On li ne, cor- 
ren tis tas e não cor ren tis tas po de rão en vi- 
ar pro pos tas e acom pa nhar o an da men to
do pro ces so pe lo App, que es tá dis po ní vel
nas lo jas GooglePlay ou AppS to re.

Es sa ino va ção traz co mo di da de ao cli- 
en te, que po de rá acom pa nhar de per to
to das as eta pas do seu pro ces so de fi nan- 
ci a men to ha bi ta ci o nal, de for ma sim ples,
in tui ti va e se gu ra e, se ne ces sá rio, re sol ver
pen dên ci as pe lo pró prio apli ca ti vo. Com
to das as eta pas con cluí das na pla ta for ma
di gi tal, o usuá rio pre ci sa rá ir até uma
agên cia da CAI XA so men te pa ra a as si na- 
tu ra do con tra to.

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Após empate no tempo normal e igualdade na prorrogação, o Vasco levou a melhor na
disputa dos pênaltis, venceu por 3 a 2 e conquistou o bicampeonato brasileiro

NE RES PIN TO

Ju ven tu de x São Rai mun do

BEACH SOCCER

Sampaio perde e fica
com o vice no Brasileiro

N
o du e lo en tre as du as me- 
lho res equi pes de be a ch 
soc cer do país na atu a li da- 
de, Sam paio Cor rêa e Vas co 

da Ga ma (RJ) fi ze ram uma gran de fi- 
nal na edi ção des te ano do Cam pe o- 
na to Bra si lei ro de Be a ch Soc cer.

A ex pec ta ti va de uma par ti da equi- 
li bra da se con cre ti zou des de os mi nu- 
tos ini ci ais. Em jo gos as sim, os de ta- 
lhes fa zem to da a di fe ren ça. Após em- 
pa te por 1 a 1 no tem po nor mal e 
igual da de na pror ro ga ção, o Vas co le- 
vou a me lhor na dis pu ta dos pê nal tis, 
ven ceu por 3 a 2 e con quis tou o bi- 
cam pe o na to bra si lei ro. Ape sar do re- 
vés, o Sam paio, que fi cou com o vi ce-
cam pe o na to, sai da com pe ti ção ain da 
mais for ta le ci do com uma equi pe 
aguer ri da e va len te e re ve lan do al- 
guns bons jo ga do res pa ra as pró xi mas 
tem po ra das.

O jo go
A fi nal do úl ti mo do min go (22), na 

are na mon ta da no Par que Olím pi co 
da Bar ra, no Rio de Ja nei ro, foi um du- 
e lo tá ti co e de bas tan te equi lí brio. 
Com mar ca ções bem en cai xa das e 
com atu a ções in crí veis dos go lei ros, o 
0 a 0 per sis tiu du ran te to do o pri mei ro 
tem po.

No se gun do pe río do, o Vas co es te ve 
me lhor e cri ou al gu mas chan ces de 
abrir o mar ca dor. No en tan to, o ti me 
vas caí no pa rou em Bobô, que se gu ra- 
va o em pa te. O Sam paio es ta va bem 
pos ta do na de fe sa e seus jo ga do res 
cum pri am, com per fei ção, su as fun- 
ções de fen si vas. Quan do o em pa te 
pa re cia que per sis ti ria, Da ti nha co- 
brou fal ta no mi nu to fi nal do pe río do. 
A bo la to cou na areia e en co briu Ra fa

O SAMPAIO LEVOU TRÊS PREMIAÇÕES NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BEACH SOCCER

BRUNO MAIA/NB PHOTOPRESS

Pa di lha: 1 a 0 pa ra o Sam paio.
Os úl ti mos 12 mi nu tos do tem po 

re gu la men tar fo ram ele tri zan tes. O 
Vas co pres si o nou em bus ca do gol e 
con se guiu em pa tar com Ra fi nha, 
apro vei tan do chu te de Ra fa Pa di lha: 1 
a 1. O em pa te le vou a de ci são pa ra a 
pror ro ga ção.

No tem po ex tra, Lu qui nhas vi rou 
pa ra o Vas co em uma co bran ça de fal- 
ta per fei ta. Em des van ta gem no pla- 
car, o Sam paio te ve de se ex por mais. 
Res tan do 17 se gun dos pa ra o fim do 
jo go, Da ti nha ten tou uma bi ci cle ta e 
foi der ru ba do por Ca ta ri no per to da 
gran de área. Com mui ta ca te go ria, o 
ca mi sa 10 man dou a bo la no ân gu lo, 
sem chan ces de de fe sa ao go lei ro vas- 
caí no: 2 a 2 no pla car e dis pu ta de pê- 
nal tis à vis ta.

Co mo os de ta lhes fa zem a di fe ren- 
ça em uma par ti da tão equi li bra da, o 

Vas co apro vei tou tar de ins pi ra da de 
seu go lei ro Ra fa Pa di lha pa ra ven cer o 
Sam paio. O ar quei ro vas caí no de fen- 
deu a co bran ça de Edi nho e co lo cou o 
atu al cam peão na ci o nal em van ta-
gem. Cou be, en tão, a Jor dan des lo car 
Bobô, fa zer 3 a 2 e con fir mar tí tu lo ao 
Vas co.

Pre mi a ções in di vi du ais
O Sam paio Cor rêa ain da do mi nou 

as pre mi a ções in di vi du ais. O ti me 
ma ra nhen se con quis tou três dos qua-
tro prê mi os. O cra que Da ti nha foi 
elei to o me lhor jo ga dor da com pe ti- 
ção e ain da di vi diu a ar ti lha ria ao la do 
de Lu cão, do Vas co da Ga ma: am bos 
fi ze ram 11 gols no Cam pe o na to Bra si- 
lei ro de Be a ch Soc cer.

Já o tri co lor Ger lan, foi es co lhi do o 
jo ga dor re ve la ção do tor neio. O ar- 
quei ro do Vas co, Ra fa Pa di lha, le vou o 
prê mio de Me lhor Go lei ro.

SÉRIE D

Moto Club aguarda próximo adversário

O TÉCNICO LÉO GOIANO VAI PODER CONTAR COM O MEIA FLAMEL, QUE FICOU DE FORA DA PARTIDA CONTRA O SINOP, NO DOMINGO

GAUDÊNCIO CARVALHO

O em pa te (sem gols) com o Si nop-
MT, na tar de do úl ti mo do min go, no
in te ri or de Ma to Gros so, dei xou o Mo- 
to de fi ni ti va men te ga ran ti do com
uma das qua tro va gas do Gru po A-2
da Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro.
Ao fim da par ti da,  os ru bro-ne gros es- 
ta vam na ter cei ra co lo ca ção com 22
pon tos.

O Pa pão de ve rá en fren tar  o  Gal vez
(AC) ou Bra gan ti no (PA) se gun do ou
ter cei ro co lo ca dos.  Tu do, no en tan to, 
de pen de dos úl ti mos re sul ta dos. Po de
até en fren tar o ven ce dor do pri mei ro
do gru po A-1, ca so ter mi ne na quar ta
co lo ca ção. O úl ti mo jo go dos ru bro-
ne gros na ta be la da pri mei ra fa se se rá
no pró xi mo sá ba do, con tra o Ba ré-RR,
16h, no Cas te lão. Pa ra es ta par ti da, o
Pa pão já po de rá con tar com o meia
Fla mel de pois de le ter cum pri do sus- 
pen são au to má ti ca. Por ou tro la do, o
ti me  não te rá  o za guei ro Fer ron, os

vo lan tes Lu cas e Abu e o ata can te An- 
dre zi nho, to dos pu ni dos pe la ar bi tra- 
gem com o  ter cei ro car tão dis ci pli nar.

O téc ni co Léo Goi a no, após a par ti- 
da com o Si nop con si de rou mui to
ruim a atu a ção da equi pe. “O Mo to es- 
te ve ir re co nhe cí vel e va mos ter que
cor ri gir mui tos er ros ve ri fi ca dos nes sa
par ti da, ape sar da lo gís ti ca ter si do re- 
al men te mui to des gas tan te. As fa lhas
fo ram tan to co le ti vas co mo in di vi du- 
ais”, ob ser vou.

A de le ga ção mo ten se per ma ne ceu
até on tem à tar de em Si nop, de on de
se guiu por via ro do viá ria pa ra Cui a bá,
em bar can do du ran te a ma dru ga da. A
che ga da se rá ho je a São Luís, mas os
trei na men tos só se rão rei ni ci a dos
ama nhã. “Ago ra, só nos res ta re a gir di- 
an te de um re sul ta do tão abai xo co mo
foi es te di an te do Si nop”, fi na li zou
Goi a no.

Ju ven tu de Sa mas en fren ta o São

Rai mun do-RR na tar de des ta ter ça-
fei ra, no Es tá dio Pi nhei rão, pe la Sé rie
D, Gru po A2 do Cam pe o na to Bra si lei- 
ro. O jo go é de ci si vo pa ra  as du as
equi pes e, prin ci pal men te, pa ra a de
São Ma teus que, com ape nas 17 pon- 
tos ga nhos, ne ces si ta da vi tó ria pa ra
con ti nu ar bri gan do por uma das qua- 
tro va gas clas si fi ca tó ri as à se gun da fa- 
se da com pe ti ção. 

Até um em pa te se rá ruim pa ra o re- 
pre sen tan te ma ra nhen se, por que o ti- 
me de Ro rai ma já tem 18 pon tos e
mais um jo go com o Al tos-PI, em Bo a-
vis ta, na ro da da fi nal do pró xi mo sá-
ba do, e po de até che gar a 22. As sim, a
vi tó ria se rá fun da men tal pa ra a clas si-
fi ca ção do Sa mas.

A úl ti ma ro da da da pri mei ra fa se
apon ta San tos x Ju ven tu de, em Ma ca- 
pá; Mo to x Ba ré, em São Luís; e São
Rai mun do x Al tos-PI. Con so li da do na
pri mei ra co lo ca ção e sem, chan ces de
ser al can ça do  es tá o Al tos-PI, com 27
pon tos ga nhos.

Ro gé rio Ce ni na Li ber ta do res
• 90 jo gos (5º com mais apa ri ções na his tó ria e mai or
bra si lei ro)
• 14 gols mar ca dos (mai or ar ti lhei ro do SPFC jun to com
Luis Fa bi a no)
• 11 par ti ci pa ções
• 2 tí tu los

Bom re tros pec to con tra ar gen ti nos

RA CING-ARG X FLA MEN GO

Ce ni es tá en gas ga do
com Se bes tián
Bec ca ce ce

Um ca so de amor ain da com es pa ço pa ra a pri mei ra
vez. De que bra, com dois in gre di en tes ex tras pa ra tor nar
tu do ain da mais es pe ci al.

Es te é o ro tei ro re ser va do pa ra Ro gé rio Ce ni no du e lo
en tre Fla men go e Ra cing, ter ça-fei ra, em Bu e nos Ai res.
Se rá a es treia do ex-go lei ro co mo téc ni co em uma Li ber- 
ta do res que se acos tu mou a ser tão ín ti mo, em du e lo on- 
de bus ca mar car a vol ta por ci ma ru bro-ne gra e con tra
um ve lho al goz: Se bes tián Bec ca ce ce.

Era o atu al téc ni co do Ra cing quem co man da va o mo- 
des to Den fen sa y Jus ti cia na Sul-Ame ri ca na de 2017,
quan do o São Pau lo de Ce ni foi eli mi na do ain da na pri- 
mei ra fa se. Mo ti vo su fi ci en te pa ra o trei na dor de bru çar
em ví de os e es tu dos so bre um ad ver sá rio que ins pi ra
cui da dos ape sar da pés si ma fa se.

As qua tro der ro tas con se cu ti vas no Cam pe o na to Ar- 
gen ti no e a saí da do ído lo Di e go Mi li to da di re to ria fi ca- 
ram em se gun do pla no na ava li a ção de Ro gé rio. O pró- 
prio ad mi tiu em co le ti va que dei xou a aná li se do Co ri ti- 
ba pa ra seus pa res de co mis são téc ni ca e fo cou no Ra- 
cing nos úl ti mos di as. “Co me cei a es tu dar, co nhe ço
mui to o Bec ca ce ce, sei co mo ele gos ta de jo gar. Não po- 
de mos fi car nos ilu din do pe los úl ti mos re sul ta dos. Não
te mos que com pa rar os úl ti mos re sul ta dos, por que até
nós ti ve mos um vi tó ria, um em pa te e du as der ro tas. É
um ti me ar gen ti no, jo gan do Li ber ta do res e na Ar gen ti- 
na. É mui to di fí cil pa ra qual quer ti me”.

Di ag nós ti co de quem co nhe ce co mo pou cos a prin ci- 
pal com pe ti ção do con ti nen te. Ro gé rio Ce ni foi mol da- 
do nos cor re do res de um Mo rum bi que pul sa va a Li ber- 
ta do res no iní cio da dé ca da de 90. Ain da jo vem, foi cam- 
peão em 1993 no his tó ri co São Pau lo de Te lê San ta na e
es ta be le ceu uma re la ção fa mi li ar com o tor neio em 11
par ti ci pa ções ao lon go da car rei ra. Cam peão du as ve zes
(1993 e 2005), Ro gé rio é o bra si lei ro com mais jo gos na
his tó ria da Li ber ta do res, com 90 apa ri ções (Fá bio, do
Cru zei ro, tem 83), e quin to no ge ral. Co mo se não bas- 
tas se, os ten ta o pos to de ar ti lhei ro do São Pau lo, com 14
gols, ao la do de Luís Fa bi a no.

Ex pe ri ên cia de so bra pa ra co man dar um Fla men go
que de fen de o tí tu lo e che ga a Bu e nos Ai res com bom re- 
tros pec to di an te de ar gen ti nos. Na 16ª par ti ci pa ção, o
clu be en ca rou clu bes do país em 11 opor tu ni da des, com
seis vi tó ri as, três em pa tes e so men te du as der ro tas.

Em par ti das eli mi na tó ri as, o em ba te acon te ceu du as
ve zes: em 1991, o Bo ca Ju ni ors de Ba tis tu ta fi cou com a
va ga nas se mi fi nais com um 3 a 0 na Bom bo ne ra, após
per der por 2 a 1 no Ma ra ca nã. Já há exa ta men te um ano,
em 23 de no vem bro de 2019, o Fla men go fi cou com o tí- 
tu lo di an te do Ri ver Pla te no Mo nu men tal U, em Li ma,
no Pe ru.

Ri val da vez, o Ra cing nun ca cru zou o ca mi nho ru bro-
ne gro na Li ber ta do res e o con fron to tem re tros pec to
equi li bra do: 13 jo gos, cin co vi tó ri as pa ra ca da la do e três
em pa tes. A mai o ria dos en con tros, no en tan to, acon te- 
ceu em amis to sos, co mo o úl ti mo, em 2003: 2 a 1 a fa vor
dos bra si lei ros, gols de An dré Go mes e Edíl son, em Ser- 
gi pe. A úni ca vez que Ra cing e Fla men go se en fren ta ram
em dis pu ta ofi ci al foi em 1992. Com um em pa te por 3 a 3
no Rio e vi tó ria por 1 a 0 em Bu e nos Ai res, o ti me ar gen ti- 
no se clas si fi cou pa ra de ci são da Su per co pa, quan do
per deu pa ra o Cru zei ro.

Fla men go e Ra cing se en fren tam no Ci lin dro de Avel- 
la ne da, ho je, ter ça-fei ra, às 21h30 (de Bra sí lia), pe la par- 
ti da de ida das oi ta vas. A vol ta es tá mar ca da pa ra uma
se ma na de pois, no Ma ra ca nã. Quem avan çar te rá pe la
fren te In ter ou Bo ca.

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O cantor maranhense participou do programa da Rede Globo, que lembrou os 38 anos
da partida de Adoniran Barbosa, uma das referências do samba feito em São Paulo

MÚSICA

Zeca Baleiro grava inédita
de Adoniran Barbosa
SAMARTONY MARTINS

O
can tor Ze ca Ba lei ro foi um 
dos des ta ques nes ta se gun- 
da-fei ra (24) no pro gra ma 
“En con tro com Fá ti ma Ber- 

nar des”, exi bi do pe la Re de Glo bo. Ba- 
lei ro gra vou uma mú si ca iné di ta de 
Ado ni ran Bar bo sa  (1910-1982), au tor 
do clás si co “Trem das On ze”, que se ti- 
ves se vi vo ce le bra ria 110 anos es te 
mês.  A mú si ca faz par te do pro je to “É 
o ON ZE — Mú si cas Iné di tas de Ado ni- 
ran Bar bo sa” que traz on ze fai xas iné- 
di tas do com po si tor, gra va das por um 
ti me que reú ne além de Ze ca Ba lei ro, 
El za So a res, Di Me lo, Ru bel e ou tros 
ar tis tas. . Quem as si na a pro du ção é o 
pro du tor Lu cas Mayer, da DaHou se 
Au dio sob cu ra do ria do Co a la Lab, nú- 
cleo de mú si ca e pro je tos do Co a la 
Fes ti val.

Du ran te o pro gra ma, Fá ti ma Ber- 
nar des, res sal tou que o ma ra nhen se é 
um dos ar tis tas mais pro du ti vos, que 
sem pre es tá es tu dan do e apre sen tan- 
do coi sas no vas na área da mú si ca.  A 
apre sen ta do ra co me çou a en tre vis ta 
per gun tan do qual o ti me que o can tor 
tor ce. Ze ca Ba lei ro res pon deu que em 
São Pau lo tor ce pe lo San tos, mas que 
tam bém es tá na tor ci da pe lo Sam paio 
Cor rea que es tá en tre os pri mei ro co- 
lo ca dos na Se rie B e lu tan do pa ra o 
aces so da Sé rie A. “Eu sou san tis ta, 
mas o meu ti me não foi mui to bem es- 
te fi nal de se ma na. Ago ra es tou tem- 
po ra ri a men te tor cen do pe lo Sam paio 
Cor rea que é um ti me do meu es ta do,

ZECA BALEIRO FOI ENTREVISTADO POR  FÁTIMA BERNARDES E FALOU SOBRE PROJETOS

o Ma ra nhão, que es ta ai avan çan do na 
sé rie B, em bo ra eu tor ça de ver da de, 
de co ra ção pe lo Ma ra nhão Atlé ti co 
Clu be, que é uma es pé cie de Amé ri ca 
do Rio de Ja nei ro, va mos di zer as sim”, 
dis se o can tor en tre ri sos.

Fa ti ma Ber nar des fi cou im pres si o- 
na da com a in for ma ção que o can tor 
tem 22 ál buns, oi to DVD´s  gra va dos, 
além de um tra ba lho de pes qui sa na 
Mú si ca Po pu lar Bra si lei ra (MPB). “O 
com po si tor tem que cri ar. È o meu lu- 
gar no mun do”, acres cen tou o can tor. 
A apre sen ta do ra quis sa ber de Ze ca 
Ba lei ro que mo ra há 30 anos em São 
Pau lo, em que mo men to o An do ni ran 
Bar bo sa o con quis tou.  “Eu o co nhe ci 
na in fân cia. Eu lem bro que ou vi 
“Trem das on ze” na voz de Gal Cos ta e 
fi quei en can ta do e a par tir da li fui co- 

nhe cen do o tra ba lho de le. Re cen te- 
men te foi lan ça do um dis co só com 
ma te ri al com iné di tas de le que é ge ni- 
al”, com ple tou Ze ca Ba lei ro.

O pro gra ma “En con tro com Fá ti ma 
Ber nar des”, lem brou que no dia 23 de 
no vem bro, mar cou tam bém os 38 
anos de sua mor te. Ze ca Ba lei ro con-
tou que gra vou a iné di ta “Ba res da Vi-
da” (AB/Ma es tro Por ti nho, 1979),  que 
fa la dos ba res das ave ni das Ipi ran ga e 
Con so la ção.

O can tor tam bém fa lou so bre o seu 
tra ba lho só com mú si ca por tu gue sa. 
Ba lei ro re ve lou que sem pre foi fas ci-
na do pe la mú si ca por tu gue sa mo der- 
na e con tem po râ nea que es tão no ál- 
bum “Can ções Além Mar”, lan ça do 
re cen te men te. Ze ca Ba lei ro en cer rou 
o pro gra ma can tan do “Te le gra ma”.
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“Nem vem / nem ten tem nos ma tar
/ a nos sa ar ma é o amor”. São es ses al- 
guns dos ver sos que dão o tom do no- 
vo sin gle de Dês sa Sou za. Dis po ní vel
em to dos os apli ca ti vos de mú si ca, in- 
clu si ve com um vi de o cli pe no
YouTube, “Me ni na que Em ba la” é a
res sig ni fi ca ção de um po e ma es cri to
pe la ar tis ta em 2012. “Es se é um tex to
que pro du zi pa ra a pri mei ra an to lo gia
do Sa rau do Bi nho. Na épo ca, cor ri am
por São Pau lo bo a tos de “to ques de re- 
co lher” e de ci di fa zer um rá pi do de sa- 
ba fo, re fle tin do so bre a for ça das mu- 
lhe res pe ri fé ri cas. Em 2019, du ran te
um pro ces so de cri a ção pa ra um ex- 
pe ri men to cê ni co, no tei que al guns
tre chos me in co mo da vam. Foi en tão
que o ter mo “ha ja”, por exem plo, foi
subs ti tuí do por “que não ha ja”. E o
“me ni no mes ti ço” pas sou a ser ver ba- 
li za do co mo “me ni no pre ti nho”. Tem
a ver com o meu pró prio re co nhe ci- 
men to en quan to mu lher pre ta, que
ain da es tá em pro ces so, já que uma
das coi sas que o ra cis mo ve la do e diá- 
rio faz é não dei xar es cu ro quem so- 
mos des de pe quenxs”, de cla ra.

Gra va da de ma nei ra in de pen den te,
fai xa an te ce de o no vo ál bum da can- 

to ra, “Ca ma das”, pre vis to pa ra ser
lan ça do em abril de 2021. “Va le des ta- 
car que es sa le tra é, tam bém, um re- 
tra to das inú me ras me ni nas que pre- 
sen ci ei em ba lan do be bês en quan to
ain da nem ha vi am dei xa do de ser me- 
ni nas. Ao mes mo tem po é so bre mim,
so bre mi nha mãe e so bre tan tas mu- 
lhe res que não se re cor dam do afe to
ma ter no – por que re al men te não o ti- 
ve ram, e por que são fi lhas de mu lhe- 
res que tam bém não ti ve ram afe to e
as sim su ces si va men te(…), mas que
so ci al men te são cri a das pra es tar
sem pre pron tas pra em ba lar al guém.
Fa la da cor re ria de mu lhe res que dão
o san gue e o su or, cor ren do dia a dia,
in ven tan do brin que do e ran go, mes- 
mo de pois de um dia pu xa do no tra- 
ba lho, tu do que que ria era fi car no ni- 
nho, des can sar a men te, to mar um vi- 
nho, mas a ma ter ni da de dá pou cas
bre chas mes mo pras que tem seus
par cei ros em ca sa, quem di rá pras
que são mães autô no mas. Re tra ta
bre ve men te o la ran ja e cin za das pe ri- 
fe ri as, mui tas ve zes co lo ri dos pe las
rou pas no va ral e so no ra men te em ba- 
la dos pe los sam bas, cho ros e funks
nas cai xas de som. É dor, lu ta, mas

tam bém é amor de mon te, é dan ça e
sor ri so. A men sa gem é que nós mu- 
lhe res me re ce mos ser o que so mos,
me re ce mos ser li vres pra fa zer o que
qui ser mos e po der an dar sem me do,
sem me do de ter nos sos cor pos vi o- 
len ta dos e sem me do de que nos sos fi- 
lhes ga nhem o mun do com con fi an-
ça, sem que al guém os vi o len te. E me- 
re ce mos por que so mos po tên cia, por- 
que a gen te é que cons trói o mun do
com nos sas mãos, so mos nos sas pró- 
pri as ba ses e as ba ses de nos sas co- 
mu ni da des”.

To da es sa men sa gem, di re ta e re ta,
é gui a da por uma ba ti da mo der na,
dan çan te e com gos ti nho de pis ta. No
fi nal das con tas, os vo cais do bra dos
de Dês sa, os con tra bai xos e gui tar ras
de Au gus to Iú na, as per cus sões de Ra- 
fa el Fran ja Li ma, o trom pe te de Jo- 
nathas Noh – tam bém res pon sá vel
pe la pro du ção mu si cal – e até um inu- 
si ta do acor de on de João Car los de
Cal da Lei te são os que de cre tam: “Me- 
ni na que Em ba la” é soul mu sic, rap,
po e sia, mpb e track pe ri fé ri ca por que
pe ri fe ria, ain da, tem ru as de ter ra. E
ter ra lem bra chão, an ces tra li da de, in- 
te ri or, raíz.

CARLINHOS BROWN

58 anos e mais de mil
músicas gravadas

 BROWN É AUTOR DE  “AMOR I LOVE YOU” COM MARISA MONTE

Car li nhos Brown, can tor, com po si tor, per cus si o nis ta,
pro du tor e um dos ju ra dos do pro gra ma “The Voi ce Bra- 
sil”, da Re de Glo bo, tem seu no me ar tís ti co em ho me na- 
gem a Ja mes Brown e H. Rap Brown, íco nes ne gros da
dé ca da de 70, da mú si ca e dos di rei tos ci vis. Nes ta se- 
gun da-fei ra, dia 23, Brown com ple ta 58 anos de ida de
com nú me ros ex pres si vos em sua car rei ra: 850 can ções
e 1.047 gra va ções ca das tra das no ban co de da dos do
Ecad. A tra je tó ria de Car li nhos Brown tem pro je tos e
par ce ri as mar can tes, co mo o gru po Tim ba la da, lan ça do
por ele com a par ti ci pa ção de mais de 100 per cus si o nis- 
tas, e o trio Tri ba lis tas, for ma do com Ma ri sa Mon te e Ar- 
nal do An tu nes.

Um le van ta men to re a li za do pe lo Ecad so bre su as
obras mu si cais in di cou que du as de su as mú si cas, a
mais gra va da até ho je e a mais to ca da nos úl ti mos cin co
anos nos prin ci pais seg men tos de exe cu ção pú bli ca,
são, in clu si ve, fru tos da par ce ria dos Tri ba lis tas. Na li de- 
ran ça do ran king das mais gra va das fi cou “Amor I lo ve
you”, com po si ção de Brown com Ma ri sa Mon te. Já a pri- 
mei ra co lo ca da en tre as mais to ca das nos úl ti mos anos
foi “Ve lha in fân cia”, que tem co mo au to res Car li nhos
Brown, Da vi Mo ra es, Ar nal do An tu nes, Ma ri sa Mon te e
Pe dro Baby. São tam bém do pro je to Tri ba lis tas os in tér- 
pre tes que mais gra va ram as mú si cas de Car li nhos
Brown: Ma ri sa Mon te e Ar nal do An tu nes li de ram es se
ran king. Nos úl ti mos cin co anos, a mai or par te de seus
ren di men tos em di rei tos au to rais foi pro ve ni en te dos
seg men tos de Show, TV, Rá dio e Car na val, que cor res- 
pon dem a mais de 80% do que foi des ti na do a ele. 
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Top 5 do Prê mio Ja bu ti na ca te go ria Li vro Bra si lei ro
Pu bli ca do no Ex te ri or, ro man ce his tó ri co da pau lis ta
Cindy Stoc kler vai além do en tre te ni men to ao sur pre en- 
der com pro fun da pes qui sa so bre Gré cia An ti ga No Bra- 
sil, Cal lío pe, a Es cra va de Ate nas. Na Gré cia, Καλλιόπη, η
δουλη τών Αθηνών. A obra da pau lis ta Cindy Stoc kler é di- 
vi di da em 12 ca pí tu los, ca da um le van do o no me de um
dos 12 deu ses do Olim po.

As 336 pá gi nas con tam a his tó ria de Cal lío pe, uma jo- 
vem mui to bo ni ta que com ape nas 15 anos foi da da em
ca sa men to por seu pai, um ri co pro pri e tá rio de ter ras ao
re dor de Ate nas, a um ci da dão mui to mais ve lho do que
ela. Os anos se pas sam e, em meio à Guer ra do Pe lo po- 
ne so, a pro ta go nis ta é ven di da co mo es cra va a um ou tro
ci da dão da ci da de. Meio a uma vi a gem à Gré cia An ti ga, e
ao mis tu rar o en tre te ni men to fic ci o nal com per so na- 
gens his tó ri cos, Cindy en ri que ce a pro du ção com a po lí- 
ti ca, fi lo so fia e os cos tu mes da que le tem po. A es cra vi- 
dão, os di rei tos de su ces são e de pro pri e da de, o aces so à
ci da da nia e o ca sa men to tra di ci o nal da épo ca são ou- 
tros te mas ex plo ra dos pe la au to ra. Além de ser fi na lis ta
do Prê mio Ja bu ti 2020 na ca te go ria Li vro Bra si lei ro Pu- 
bli ca do no Ex te ri or, ou tra no vi da de en vol ve a pro du ção
de Cindy: a edi ção em in glês es tá pre vis ta pa ra ser lan ça- 
da em de zem bro em No va Ior que, pe la Ade lai de Bo oks,
com o tí tu lo: Cal li o pe, the Sla ve from Athens. Pre ço: R$
45,00 Link de ven da: https://amzn.to/3frhLVh e
http://le tras do pen sa men to.com.br/ 

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020
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O cantor maranhense participou do programa da Rede Globo, que lembrou os 38 anos
da partida de Adoniran Barbosa, uma das referências do samba feito em São Paulo
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Zeca Baleiro grava inédita
de Adoniran Barbosa
SAMARTONY MARTINS

O
can tor Ze ca Ba lei ro foi um 
dos des ta ques nes ta se gun- 
da-fei ra (24) no pro gra ma 
“En con tro com Fá ti ma Ber- 

nar des”, exi bi do pe la Re de Glo bo. Ba- 
lei ro gra vou uma mú si ca iné di ta de 
Ado ni ran Bar bo sa  (1910-1982), au tor 
do clás si co “Trem das On ze”, que se ti- 
ves se vi vo ce le bra ria 110 anos es te 
mês.  A mú si ca faz par te do pro je to “É 
o ON ZE — Mú si cas Iné di tas de Ado ni- 
ran Bar bo sa” que traz on ze fai xas iné- 
di tas do com po si tor, gra va das por um 
ti me que reú ne além de Ze ca Ba lei ro, 
El za So a res, Di Me lo, Ru bel e ou tros 
ar tis tas. . Quem as si na a pro du ção é o 
pro du tor Lu cas Mayer, da DaHou se 
Au dio sob cu ra do ria do Co a la Lab, nú- 
cleo de mú si ca e pro je tos do Co a la 
Fes ti val.

Du ran te o pro gra ma, Fá ti ma Ber- 
nar des, res sal tou que o ma ra nhen se é 
um dos ar tis tas mais pro du ti vos, que 
sem pre es tá es tu dan do e apre sen tan- 
do coi sas no vas na área da mú si ca.  A 
apre sen ta do ra co me çou a en tre vis ta 
per gun tan do qual o ti me que o can tor 
tor ce. Ze ca Ba lei ro res pon deu que em 
São Pau lo tor ce pe lo San tos, mas que 
tam bém es tá na tor ci da pe lo Sam paio 
Cor rea que es tá en tre os pri mei ro co- 
lo ca dos na Se rie B e lu tan do pa ra o 
aces so da Sé rie A. “Eu sou san tis ta, 
mas o meu ti me não foi mui to bem es- 
te fi nal de se ma na. Ago ra es tou tem- 
po ra ri a men te tor cen do pe lo Sam paio 
Cor rea que é um ti me do meu es ta do,

ZECA BALEIRO FOI ENTREVISTADO POR  FÁTIMA BERNARDES E FALOU SOBRE PROJETOS

o Ma ra nhão, que es ta ai avan çan do na 
sé rie B, em bo ra eu tor ça de ver da de, 
de co ra ção pe lo Ma ra nhão Atlé ti co 
Clu be, que é uma es pé cie de Amé ri ca 
do Rio de Ja nei ro, va mos di zer as sim”, 
dis se o can tor en tre ri sos.

Fa ti ma Ber nar des fi cou im pres si o- 
na da com a in for ma ção que o can tor 
tem 22 ál buns, oi to DVD´s  gra va dos, 
além de um tra ba lho de pes qui sa na 
Mú si ca Po pu lar Bra si lei ra (MPB). “O 
com po si tor tem que cri ar. È o meu lu- 
gar no mun do”, acres cen tou o can tor. 
A apre sen ta do ra quis sa ber de Ze ca 
Ba lei ro que mo ra há 30 anos em São 
Pau lo, em que mo men to o An do ni ran 
Bar bo sa o con quis tou.  “Eu o co nhe ci 
na in fân cia. Eu lem bro que ou vi 
“Trem das on ze” na voz de Gal Cos ta e 
fi quei en can ta do e a par tir da li fui co- 

nhe cen do o tra ba lho de le. Re cen te- 
men te foi lan ça do um dis co só com 
ma te ri al com iné di tas de le que é ge ni- 
al”, com ple tou Ze ca Ba lei ro.

O pro gra ma “En con tro com Fá ti ma 
Ber nar des”, lem brou que no dia 23 de 
no vem bro, mar cou tam bém os 38 
anos de sua mor te. Ze ca Ba lei ro con-
tou que gra vou a iné di ta “Ba res da Vi-
da” (AB/Ma es tro Por ti nho, 1979),  que 
fa la dos ba res das ave ni das Ipi ran ga e 
Con so la ção.

O can tor tam bém fa lou so bre o seu 
tra ba lho só com mú si ca por tu gue sa. 
Ba lei ro re ve lou que sem pre foi fas ci-
na do pe la mú si ca por tu gue sa mo der- 
na e con tem po râ nea que es tão no ál- 
bum “Can ções Além Mar”, lan ça do 
re cen te men te. Ze ca Ba lei ro en cer rou 
o pro gra ma can tan do “Te le gra ma”.
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“Nem vem / nem ten tem nos ma tar
/ a nos sa ar ma é o amor”. São es ses al- 
guns dos ver sos que dão o tom do no- 
vo sin gle de Dês sa Sou za. Dis po ní vel
em to dos os apli ca ti vos de mú si ca, in- 
clu si ve com um vi de o cli pe no
YouTube, “Me ni na que Em ba la” é a
res sig ni fi ca ção de um po e ma es cri to
pe la ar tis ta em 2012. “Es se é um tex to
que pro du zi pa ra a pri mei ra an to lo gia
do Sa rau do Bi nho. Na épo ca, cor ri am
por São Pau lo bo a tos de “to ques de re- 
co lher” e de ci di fa zer um rá pi do de sa- 
ba fo, re fle tin do so bre a for ça das mu- 
lhe res pe ri fé ri cas. Em 2019, du ran te
um pro ces so de cri a ção pa ra um ex- 
pe ri men to cê ni co, no tei que al guns
tre chos me in co mo da vam. Foi en tão
que o ter mo “ha ja”, por exem plo, foi
subs ti tuí do por “que não ha ja”. E o
“me ni no mes ti ço” pas sou a ser ver ba- 
li za do co mo “me ni no pre ti nho”. Tem
a ver com o meu pró prio re co nhe ci- 
men to en quan to mu lher pre ta, que
ain da es tá em pro ces so, já que uma
das coi sas que o ra cis mo ve la do e diá- 
rio faz é não dei xar es cu ro quem so- 
mos des de pe quenxs”, de cla ra.

Gra va da de ma nei ra in de pen den te,
fai xa an te ce de o no vo ál bum da can- 

to ra, “Ca ma das”, pre vis to pa ra ser
lan ça do em abril de 2021. “Va le des ta- 
car que es sa le tra é, tam bém, um re- 
tra to das inú me ras me ni nas que pre- 
sen ci ei em ba lan do be bês en quan to
ain da nem ha vi am dei xa do de ser me- 
ni nas. Ao mes mo tem po é so bre mim,
so bre mi nha mãe e so bre tan tas mu- 
lhe res que não se re cor dam do afe to
ma ter no – por que re al men te não o ti- 
ve ram, e por que são fi lhas de mu lhe- 
res que tam bém não ti ve ram afe to e
as sim su ces si va men te(…), mas que
so ci al men te são cri a das pra es tar
sem pre pron tas pra em ba lar al guém.
Fa la da cor re ria de mu lhe res que dão
o san gue e o su or, cor ren do dia a dia,
in ven tan do brin que do e ran go, mes- 
mo de pois de um dia pu xa do no tra- 
ba lho, tu do que que ria era fi car no ni- 
nho, des can sar a men te, to mar um vi- 
nho, mas a ma ter ni da de dá pou cas
bre chas mes mo pras que tem seus
par cei ros em ca sa, quem di rá pras
que são mães autô no mas. Re tra ta
bre ve men te o la ran ja e cin za das pe ri- 
fe ri as, mui tas ve zes co lo ri dos pe las
rou pas no va ral e so no ra men te em ba- 
la dos pe los sam bas, cho ros e funks
nas cai xas de som. É dor, lu ta, mas

tam bém é amor de mon te, é dan ça e
sor ri so. A men sa gem é que nós mu- 
lhe res me re ce mos ser o que so mos,
me re ce mos ser li vres pra fa zer o que
qui ser mos e po der an dar sem me do,
sem me do de ter nos sos cor pos vi o- 
len ta dos e sem me do de que nos sos fi- 
lhes ga nhem o mun do com con fi an-
ça, sem que al guém os vi o len te. E me- 
re ce mos por que so mos po tên cia, por- 
que a gen te é que cons trói o mun do
com nos sas mãos, so mos nos sas pró- 
pri as ba ses e as ba ses de nos sas co- 
mu ni da des”.

To da es sa men sa gem, di re ta e re ta,
é gui a da por uma ba ti da mo der na,
dan çan te e com gos ti nho de pis ta. No
fi nal das con tas, os vo cais do bra dos
de Dês sa, os con tra bai xos e gui tar ras
de Au gus to Iú na, as per cus sões de Ra- 
fa el Fran ja Li ma, o trom pe te de Jo- 
nathas Noh – tam bém res pon sá vel
pe la pro du ção mu si cal – e até um inu- 
si ta do acor de on de João Car los de
Cal da Lei te são os que de cre tam: “Me- 
ni na que Em ba la” é soul mu sic, rap,
po e sia, mpb e track pe ri fé ri ca por que
pe ri fe ria, ain da, tem ru as de ter ra. E
ter ra lem bra chão, an ces tra li da de, in- 
te ri or, raíz.

CARLINHOS BROWN

58 anos e mais de mil
músicas gravadas

 BROWN É AUTOR DE  “AMOR I LOVE YOU” COM MARISA MONTE

Car li nhos Brown, can tor, com po si tor, per cus si o nis ta,
pro du tor e um dos ju ra dos do pro gra ma “The Voi ce Bra- 
sil”, da Re de Glo bo, tem seu no me ar tís ti co em ho me na- 
gem a Ja mes Brown e H. Rap Brown, íco nes ne gros da
dé ca da de 70, da mú si ca e dos di rei tos ci vis. Nes ta se- 
gun da-fei ra, dia 23, Brown com ple ta 58 anos de ida de
com nú me ros ex pres si vos em sua car rei ra: 850 can ções
e 1.047 gra va ções ca das tra das no ban co de da dos do
Ecad. A tra je tó ria de Car li nhos Brown tem pro je tos e
par ce ri as mar can tes, co mo o gru po Tim ba la da, lan ça do
por ele com a par ti ci pa ção de mais de 100 per cus si o nis- 
tas, e o trio Tri ba lis tas, for ma do com Ma ri sa Mon te e Ar- 
nal do An tu nes.

Um le van ta men to re a li za do pe lo Ecad so bre su as
obras mu si cais in di cou que du as de su as mú si cas, a
mais gra va da até ho je e a mais to ca da nos úl ti mos cin co
anos nos prin ci pais seg men tos de exe cu ção pú bli ca,
são, in clu si ve, fru tos da par ce ria dos Tri ba lis tas. Na li de- 
ran ça do ran king das mais gra va das fi cou “Amor I lo ve
you”, com po si ção de Brown com Ma ri sa Mon te. Já a pri- 
mei ra co lo ca da en tre as mais to ca das nos úl ti mos anos
foi “Ve lha in fân cia”, que tem co mo au to res Car li nhos
Brown, Da vi Mo ra es, Ar nal do An tu nes, Ma ri sa Mon te e
Pe dro Baby. São tam bém do pro je to Tri ba lis tas os in tér- 
pre tes que mais gra va ram as mú si cas de Car li nhos
Brown: Ma ri sa Mon te e Ar nal do An tu nes li de ram es se
ran king. Nos úl ti mos cin co anos, a mai or par te de seus
ren di men tos em di rei tos au to rais foi pro ve ni en te dos
seg men tos de Show, TV, Rá dio e Car na val, que cor res- 
pon dem a mais de 80% do que foi des ti na do a ele. 
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Top 5 do Prê mio Ja bu ti na ca te go ria Li vro Bra si lei ro
Pu bli ca do no Ex te ri or, ro man ce his tó ri co da pau lis ta
Cindy Stoc kler vai além do en tre te ni men to ao sur pre en- 
der com pro fun da pes qui sa so bre Gré cia An ti ga No Bra- 
sil, Cal lío pe, a Es cra va de Ate nas. Na Gré cia, Καλλιόπη, η
δουλη τών Αθηνών. A obra da pau lis ta Cindy Stoc kler é di- 
vi di da em 12 ca pí tu los, ca da um le van do o no me de um
dos 12 deu ses do Olim po.

As 336 pá gi nas con tam a his tó ria de Cal lío pe, uma jo- 
vem mui to bo ni ta que com ape nas 15 anos foi da da em
ca sa men to por seu pai, um ri co pro pri e tá rio de ter ras ao
re dor de Ate nas, a um ci da dão mui to mais ve lho do que
ela. Os anos se pas sam e, em meio à Guer ra do Pe lo po- 
ne so, a pro ta go nis ta é ven di da co mo es cra va a um ou tro
ci da dão da ci da de. Meio a uma vi a gem à Gré cia An ti ga, e
ao mis tu rar o en tre te ni men to fic ci o nal com per so na- 
gens his tó ri cos, Cindy en ri que ce a pro du ção com a po lí- 
ti ca, fi lo so fia e os cos tu mes da que le tem po. A es cra vi- 
dão, os di rei tos de su ces são e de pro pri e da de, o aces so à
ci da da nia e o ca sa men to tra di ci o nal da épo ca são ou- 
tros te mas ex plo ra dos pe la au to ra. Além de ser fi na lis ta
do Prê mio Ja bu ti 2020 na ca te go ria Li vro Bra si lei ro Pu- 
bli ca do no Ex te ri or, ou tra no vi da de en vol ve a pro du ção
de Cindy: a edi ção em in glês es tá pre vis ta pa ra ser lan ça- 
da em de zem bro em No va Ior que, pe la Ade lai de Bo oks,
com o tí tu lo: Cal li o pe, the Sla ve from Athens. Pre ço: R$
45,00 Link de ven da: https://amzn.to/3frhLVh e
http://le tras do pen sa men to.com.br/ 

São Luís, terça-feira, 24 de novembro de 2020

Prefeitura inicia amanhã 
a segunda eliminatória do
 Festival  Canta São Luís

 
Os 60 artistas classificados na primeira eliminatória do 

Festival Canta São Luís, da Prefeitura, voltam a subir ao palco 
da Praça Maria Aragão a partir desta quarta-feira (25) quando 
inicia a segunda eliminatória que segue até sexta-feira (27). 
Vinte artistas participam em cada noite. O I Festival Ludovi-
cense de Intérpretes da Música acontece a partir das 18h30, 
cumprindo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. 
A grande final será dia 4 de dezembro. O evento é uma reali-
zação da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior e tem 
como objetivo incentivar a criação musical, revelar talen-
tos, promover intercâmbio cultural entre artistas do muni-
cípio, proporcionar o fortalecimento da cultura ludovicense 
e oferecer lazer cultural gratuito para a população. A relação 
com o nome dos candidatos que vão concorrer está dispo-
nível no endereço https://saoluis.ma.gov.br/cantasaoluis.

 O prefeito Edivaldo destaca a importância do evento. “O 
Festival Canta São Luís incentiva e reconhece os talentos 
locais, bem como oferece à cidade um evento cultural de 
grande relevância, atraindo o cidadão ludovicense e tam-
bém turistas. A primeira seletiva foi um grande sucesso que 
vai se repetir ao logo do festival”, disse o prefeito Edivaldo.  

Nesta etapa, há uma novidade no processo. A cada dia 
serão escolhidos 10 concorrentes pelos jurados, mas os que 
forem desclassificados terão mais uma chance, pois o públi-
co poderá acessar o site do festival (https://saoluis.ma.gov.
br/cantasaoluis), onde será aberta uma janela de até 10 mi-
nutos para “salvar”, isto é, escolher uma pessoa para a final. 
Para etapa final serão selecionados 33 concorrentes (30 es-
colhidos pelo corpo de jurados e outros três pelo público, 
via internet).

Os 60 concorrentes que participam dessa nova fase fo-
ram classificados na primeira etapa do festival, da qual par-
ticiparam 120 intérpretes. Os cinco vencedores receberão as 
seguintes premiações : 1º lugar R$ 60 mil; 2º lugar R$ 40 mil; 
3º lugar R$ 30 mil; 4º lugar R$ 20 mil; e 5º lugar R$ 10 mil.

Evento visa incentivar a criação musical, revelar talentos


