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Nas vésperas da eleição de segundo turno em São Luís, as lideranças políticas do Mara-
nhão já se debruçam sobre a disputa do Palácio dos Leões em 2.022. O vice-governador 
Carlos Brandão é o maior interessado no desfecho da eleição municipal da capital e qual 
o peso que ela levará para o pleito geral daqui a dois anos. PÁGINA 3

Posição privilegiada  

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

86% da população do Maranhão 
não possui coleta de esgoto

ELEIÇÕES: Reta final do 2º turno levanta cheiro de pólvora em são Luís
PÁGINA 3

Adeus a Maradona,
um gênio do futebol 
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Pesquisa mostra que 
somos incapazes de ter 

mais de 150 amigos 

 "Temos um grande volume de obras 
pela cidade, que serão entregues até o 
final do ano. Uma das frentes de traba-
lho muito importantes da nossa gestão 
é a reforma e ampliação de mercados 
públicos " Disse Edivaldo . PAGINA 6

BLACK FRIDAY

Prefeito Edivaldo 
vistoria serviços 
no Bom Jesus, 

Santa Cruz, Vila 
Bacanga e Sá Viana

TOCANDO OBRAS

Estudo aponta que o Maranhão precisa investir oito vezes mais em saneamento 
básico para alcançar as metas do novo Marco Legal do Saneamento Básico 

PÁGINA 9

As maiores curiosidades 
sobre a Black Friday

Dicas para não cair 
em fraudes on-line

Veja como fazer compras 
sem dor de cabeça e problemas
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Ao que parece, há limites bem de-
finidos para o número de amigos, co-
legas e conhecidos que uma pessoa 

comum é capaz de manter. De acordo 
com uma pesquisa do fim do século 

20, este número mágico é 150. 
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Dis cre pân ci as

Pri mei ro item na pau ta

ELEIÇÕES 2020

Candidatos à reeleição
ganham mais de partidos
E

lei to pa ra o seu quar to man- 
da to na Câ ma ra Mu ni ci pal de
São Luís (MA), o ve re a dor Dr.
Gu tem berg (PSC) re ce beu R$

200 mil em re cur sos pú bli cos pa ra fi- 
nan ci ar sua cam pa nha, se gun do da- 
dos de cla ra dos ao Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE). O va lor é 43 ve zes mai- 
or do que a mé dia ob ti da pe los de- 
mais no mes do par ti do, que ten ta ram
uma va ga de ve re a dor, mas não es ta- 
vam con cor ren do à re e lei ção.

O mes mo ocor reu com

ou tras 22 le gen das, que

pri vi le gi a ram quem já

de ti nha o car go na ho ra

de dis tri buir os re cur sos

pú bli cos, tan to do

fun do elei to ral quan to

do par ti dá rio.

A prá ti ca, se gun do es pe ci a lis tas,
aju da a per pe tu ar os mes mos gru pos
no po der e ex põe a bai xa pre o cu pa ção
das le gen das com a re no va ção po lí ti- 
ca. O va lor mé dio re ce bi do por ve re a- 
do res que ten ta vam a re e lei ção foi de
R$ 7.029,52, en quan to os can di da tos
sem man da to re ce be ram, em mé dia,
R$ 4.456, pa ra fi nan ci ar su as cam pa- 
nhas. O le van ta men to foi fei to pe lo
Mo vi men to Trans pa rên cia Par ti dá ria,
com a agên cia de da dos Volt Da ta Lab,
a par tir dos re gis tros do Tri bu nal Elei- 
to ral Su pe ri or (TSE).

A di vi são dos re cur sos em ca da si- 

gla é de ci di da pe la di re ção par ti dá ria,
que in di ca em quais can di da tos vai
in ves tir. Nes te ano, além de des ti nar
30% dos re cur sos a mu lhe res, os par ti- 
dos pre ci sa ram usar o cri té rio ra ci al
na ho ra de dis tri buir o di nhei ro pú bli- 
co. Mas as re gras mais rí gi das não im- 
pe di ram que as le gen das des sem mais
re cur sos pa ra pro mo ver no mes já co- 
nhe ci dos do elei to ra do.

“Es se qua dro re a fir ma o que se já
tem vis to em ter mos de dis tri bui ção
dos re cur sos do fun do elei to ral pe los
par ti dos: a pri o ri za ção aos ca ci ques e
seus ali a dos. Os da dos mos tram o
quan to quem já es tá in se ri do no sis te- 
ma de po der tem van ta gens fren te
àque les que tam bém que rem par ti ci- 
par do jo go po lí ti co de mo crá ti co. É
uma das ra zões pa ra se de man dar por
cri té ri os mais in clu si vos na dis tri bui- 
ção dos re cur sos”, afir mou Mar co An- 
to nio Car va lho Tei xei ra, pro fes sor de
Ci ên cia Po lí ti ca da FGV São Pau lo.

O pre si den te do mo vi men to Trans- 
pa rên cia Par ti dá ria, Mar ce lo Is sa,
con cor da. “A di fe ren ça sig ni fi ca ti va
das re cei tas mé di as des ti na das aos
ve re a do res com man da to in di ca que,
de ma nei ra ge ral, o fi nan ci a men to
par ti dá rio pa re ce re for çar a van ta gem
des ses in cum ben tes.”

No Rio de Ja nei ro e em São Pau lo,
os dois mai o res co lé gi os elei to rais do
País, dois “ca ci ques” do DEM fo ram os
cam peões de re cur sos pú bli cos. Re e- 
lei to pa ra o seu sex to man da to con se- 
cu ti vo na Câ ma ra Mu ni ci pal pau lis ta- 
na, o ve re a dor Mil ton Lei te te ve sua
cam pa nha abas te ci da com mais de R$
2 mi lhões do di nhei ro pú bli co. O ex-
pre fei to e ve re a dor Cé sar Maia, pai do
pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia
(DEM-RJ), por sua vez, re ce beu mais
de R$ 1 mi lhão do fun do elei to ral pa ra
se re e le ger na ca pi tal flu mi nen se.

Ape sar das cam pa nhas mi li o ná ri as,

o DEM foi um dos qua tro par ti dos que
deu mais di nhei ro pa ra can di da tos
sem man da to. Em mé dia, o par ti do
in ves tiu R$ 8.598 nos 4.096 can di da- 
tos que não ocu pa vam um car go de
ve re a dor, já os de mais re ce be ram R$
5.316.

O le van ta men to mos tra tam bém
que os re cur sos pú bli cos dis po ní veis
pa ra as cam pa nhas só che ga ram pa ra
1/4 de to dos os can di da tos do País.
Dos 557 mil no mes que dis pu ta ram
al gum car go nas elei ções des te ano,
ape nas 113.827 re ce be ram al gu ma fa- 
tia do di nhei ro pú bli co usa do pa ra fi- 
nan ci ar cam pa nhas.

Ex-par ti do do pre si den te Jair Bol- 
so na ro, que le vou no va tos à Câ ma ra
em 2018, o PSL pri vi le gi ou a “ve lha
po lí ti ca” em de tri men to da re no va-
ção: en quan to os no mes que bus ca- 
vam mais qua tro anos no car go de ve- 
re a dor re ce be ram R$ 20,3 mil, os que
nun ca fo ram elei tos ga nha ram, em
mé dia, R$ 8,2 mil.

Já os “no va tos” do PSOL re ce be ram,
em mé dia, 33% do va lor re ce bi do pe- 
los ve te ra nos do par ti do. Lí der de vo- 
tos na ci da de do Rio, o ve re a dor Tar cí- 
sio Mot ta re ce beu R$ 125.386 de fun- 
do elei to ral pa ra se re e le ger, en quan to
a mé dia re ce bi da por can di da tos sem
man da to na si gla foi de R$ 6,4 mil.
“Dis tri buir de for ma ‘mais igua li tá ria’
po de ria re sul tar nu ma vo ta ção me nor
do par ti do, nu ma ban ca da me nor e,
con se quen te men te, nu ma re no va ção
me nor”, afir mou Tar cí sio.

O PSOL in for mou à re por ta gem
que a “es tra té gia foi acer ta da fa zen do
com que a le gen da ele ges se as ban ca- 
das mais di ver sas do Bra sil”. O PSC e o
PSL ale ga ram que os di re tó ri os es ta- 
du ais in di ca ram as can di da tu ras que
re ce be ri am os re cur sos

CONGRESSO

Guedes fecha acordo para votação da lei de falências

CHEFE DA ECONOMIA FECHA ACORDO PARA VOTAR MATÉRIA AMANHÃ E APOSTA EM AVANÇO DA PAUTA REFORMISTA

O mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des, fe chou acor do com o lí der do
go ver no no Se na do, Fer nan do Be zer ra
(MDB-PE), e o re la tor da no va lei de
fa lên ci as, se na dor Ro dri go Pa che co
(DEM-MG), pa ra co lo car o as sun to na
pau ta do Se na do ama nhã.

“Va mos apro var, ama nhã, com
emen das de re da ção”, dis se Be zer ra
após o en con tro com Gue des, Pa che- 
co e o mi nis tro-che fe da Se cre ta ria de
Go ver no, Luiz Edu ar do Ra mos, no ga- 
bi ne te do che fe da Eco no mia, nes ta
ter ça-fei ra (24), ao Cor reio, após o en- 
con tro com o mi nis tro. Emen das de
re da ção são mu dan ças no tex to que
não al te ram o mé ri to da pro pos ta Pro- 
je to de Lei 6229/2005, da Câ ma ra.

A no va lei de fa lên ci as é uma das
agen das de Gue des pa ra con se guir
me lho rar o am bi en te de ne gó ci os e
atrair in ves ti men to pri va do, ao la do
do pro je to da in de pen dên cia do Ban- 
co Cen tral, apro va do pe lo Se na do no
mês pas sa do. Se gun do ele, a ma té ria
vai aju dar a evi tar a fa lên cia de em- 
pre sas atin gi das pe la cri se pro vo ca da
pe la co vid-19. “Is so mar ca a nos sa fé e
nos sa cer te za de que o Con gres so bra- 
si lei ro é re for mis ta e con ti nua avan- 
çan do”, dis se Gue des, na por ta ria do
Blo co P da Es pla na da, ao la do de Pa- 

che co, de Ra mos e de Be zer ra.
“Va mos ter su ces so em trans for mar

es sa re cu pe ra ção cí cli ca que é ba se a- 
da no con su mo em uma re to ma da do
cres ci men to sus ten tá vel, com ba se no
in ves ti men to”, afir mou o mi nis tro da
Eco no mia. Mais tar de, ele se guiu pa ra
o Pla nal to pa ra uma no va reu nião
com Ra mos, con for me a as ses so ria de
Gue des. Na Se Gov, en tre tan to, fun ci o- 
ná ri os in for ma ram que o mi nis tro
não es ta va no ga bi ne te de Ra mos.

A no va lei de fa lên ci as, o PL
4458/2020, é o pri mei ro item da pau ta
da ses são ple ná rio do Se na do de
quar ta-fei ra e ela atu a li za a le gis la ção
re fe ren te à re cu pe ra ção ju di ci al, à re- 
cu pe ra ção ex tra ju di ci al e à fa lên cia do
em pre sá rio e da so ci e da de em pre sá- 
ria, en tre ou tros as sun tos. O tex to in- 
clui cré di tos tra ba lhis tas na re cu pe ra- 
ção ex tra ju di ci al, o par ce la men to de
dí vi das com a União e a ne go ci a ção
du ran te pe río do de ca la mi da de pú bli- 
ca e já re ce beu 41 emen das de se na- 
do res. A úl ti ma de las foi do se na dor
Ja ques Wag ner (PT-BA), que so li ci ta “a
re ti ra da do dis po si ti vo li be ra os bens e
ati vos da em pre sa de qual quer ônus
sem qual quer pre o cu pa ção com as

ver bas de ca rá ter ali men tar, co mo são
as ver bas de vi das aos tra ba lha do res”.

No Con gres so, de acor do com téc-
ni cos do Le gis la ti vo, não é uma cer te- 
za a apro va ção da lei de fa lên ci as, por-
que o go ver no não con se gue unir na
ba se ali a da pa ra ali nhar os pon tei ros
em re la ção ao Or ça men to de 2021. Os
pro je tos da Lei de Di re tri zes Or ça- 
men tá ri as (PL DO) e o da Lei Or ça- 
men tá ria Anu al (PLOA), con ti nu am
pa ra dos, por que a Co mis são Mis ta de
Or ça men to (CMO) não foi ins tau ra da.
Se gun do as fon tes, o go ver no pas sou a
apos tar vo tar as ma té ria di re ta men te
no Ple ná rio após as elei ções mu ni ci- 
pais, mas, se não há con sen so pa ra a
for ma ção da CMO, que é um co le gi a- 
do me nor, se rá mui to mais di fí cil con-
se guir mai o ria no Ple ná rio do Con-
gres so.

Com is so, cres cem as apos tas de
que o Or ça men to se rá vo ta do ape nas
em 2021, ou se ja, no ano do exer cí cio,
co mo ocor reu em 2015, quan do o go- 
ver no da ex-pre si den te Dil ma Rous sef
es ta va vi si vel men te en fra que ci do e a
má qui na qua se pa rou por fal ta de re-
cur sos an tes da vo ta ção da pe ça or ça-
men tá ria. No fim da que le ano, in clu- 
si ve, foi aber to o pro ces so de im pe a- 
ch ment con tra a pe tis ta.

Ações

Pa zu el lo man tém si lên cio so bre tes tes

STF

Go ver no tem 30 di as
pa ra apre sen tar
pla no de va ci na ção

O mi nis tro Ri car do Lewan dows ki, do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF), vo tou, on tem, pa ra que o go ver no
apre sen te um pla no de va ci na ção con tra a co vid-19, no
pra zo de 30 di as. O ma gis tra do ana li sou du as ar gui ções
de des cum pri men to de pre cei to fun da men tal (ADPFs),
com pe di do de li mi nar, apre sen ta das por par ti dos após
o pre si den te Jair Bol so na ro de sau to ri zar o pro to co lo as- 
si na do pe lo Mi nis té rio da Saú de com a in ten ção de ad- 
qui rir 46 mi lhões de do ses da va ci na Co ro na Vac, de sen- 
vol vi da pe la far ma cêu ti ca chi ne sa Si no vac, em par ce ria
com o Ins ti tu to Bu tan tan. O imu ni zan te aca bou sen do
al vo de po li ti za ção en tre o che fe do Exe cu ti vo e o go ver- 
na dor de São Pau lo, João Do ria (PSDB).

Lewan dows ki é re la tor das du as ADPFs e in cluiu am- 
bas na pau ta do ple ná rio vir tu al pa ra se rem jul ga das de
4 a 11 de de zem bro. Nes se sis te ma, os mi nis tros não de- 
ba tem, ape nas in se rem os vo tos — o ma gis tra do re sol- 
veu an te ci par o de le. Ao co men tar o te ma, ele afir mou
que o go ver no não po de ado tar “cri té ri os po lí ti cos, par- 
ti dá ri os ou ide o ló gi cos” na es co lha das va ci nas con tra a
do en ça. Tam bém res sal tou “os im pac tos po si ti vos que
as cam pa nhas de va ci na ção têm no Bra sil e no mun do,
con tri buin do pa ra con ser var a saú de e sal var vi das de
mi lhões de pes so as e, ain da, pa ra mi no rar os cus tos dos
tra ta men tos mé di co-hos pi ta la res”.

De acor do com Lewan dows ki, em 30 di as, o go ver no
de ve apre sen tar “pla no com pre en si vo e de ta lha do acer- 
ca das es tra té gi as que es tá co lo can do em prá ti ca ou pre- 
ten de de sen vol ver pa ra o en fren ta men to da pan de mia
de sen ca de a da pe lo no vo co ro na ví rus, dis cri mi nan do
ações, pro gra mas, pro je tos e par ce ri as cor res pon den- 
tes, com a iden ti fi ca ção dos res pec ti vos cro no gra mas e
re cur sos fi nan cei ros, de ma nei ra a as se gu rar a ofer ta e
dis tri bui ção tem pes ti va, uni ver sal e gra tui ta de va ci nas,
em qua li da de e quan ti da de su fi ci en te pa ra a imu ni za- 
ção de to da a po pu la ção bra si lei ra”.

O mi nis tro de fi ne, ain da, que o go ver no as se gu re “a
mai or co ber tu ra va ci nal pos sí vel, no li mi te de su as ca- 
pa ci da des ope ra ci o nais e or ça men tá ri as”. O Exe cu ti vo
fe de ral ain da de ve rá, se gun do o ma gis tra do, atu a li zar o
pla no a ca da 30 di as até o fim de 2021.

As ADPFs fo ram apre sen ta das pe la Re de Sus ten ta bi li- 
da de e por PC doB, PSol, PT, PSB e Ci da da nia. O pe di do
da Re de é pa ra que o go ver no “apre sen te, em 48 ho ras,
pla nos de aqui si ção de va ci nas que con tem plem to das
as al ter na ti vas viá veis”.

Já as ou tras le gen das so li ci tam que o Exe cu ti vo fe de- 
ral anun cie, em até 30 di as, os pla nos e pro gra mas em
re la ção à va ci na con tra a co vid-19. Elas ain da pe dem
que o go ver no e o pre si den te “se jam obri ga dos a fa zer
to dos os pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos in dis pen sá veis
pa ra que a União pos sa, com a se gu ran ça ci en tí fi ca, téc- 
ni ca e ad mi nis tra ti va ne ces sá ri as, pro vi den ci ar a aqui si- 
ção das va ci nas e me di ca men tos que se jam ad mi ti das e
apro va das pe la Agên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá ria”.

O mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo, des vi ou-se,
on tem, de per gun tas so bre o es to que de 6,86 mi lhões de
exa mes RT-PCR pa ra co vid-19 que per dem a va li da de
em de zem bro des te ano e ja nei ro de 2021. O nú me ro é
su pe ri or aos cin co mi lhões de tes tes des se ti po já fei tos
no Sis te ma Úni co de Saú de.

Pa zu el lo foi ques ti o na do por jor na lis tas so bre os tes- 
tes, en tre ou tros as sun tos, na saí da de um even to no
Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça (CNJ), mas dei xou o lo cal
sem fa lar com a im pren sa. O pre si den te do ór gão, Luiz
Fux, e mi nis tro as si na ram a re no va ção de acor dos pa ra
for ta le cer es tu dos téc ni cos em dis cus sões da Jus ti ça so- 
bre aces so à saú de.

No do min go, o jor nal O Es ta do de S. Pau lo re ve lou
que 7,1 mi lhões de exa mes es tão em um ar ma zém do
mi nis té rio, ou se ja, não fo ram en vi a dos ao SUS em ple- 
na pan de mia. Do to tal es to ca do, 96% (cer ca de 6,86 mi- 
lhões de uni da des) es tão pró xi mos de per der a va li da de.

Pa zu el lo ain da não se pro nun ci ou so bre o ca so. Em
no ta, o mi nis té rio afir ma que os exa mes são en tre gues
con for me de man das de es ta dos e mu ni cí pi os. A pas ta
tam bém afir ma que já pe diu es tu dos de es ta bi li da de ao
fa bri can te do tes te pa ra, na sequên cia, so li ci tar à Agên- 
cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) a pror ro ga- 
ção da va li da de do pro du to. O RT-PCR é um dos exa mes
mais efi ca zes pa ra di ag nos ti car a co vid-19, além de ser
im por tan te fer ra men ta de con tro le da pan de mia.

Ao ser co bra do, na se gun da-fei ra, so bre os tes tes que
po dem pa rar no li xo, o pre si den te Jair Bol so na ro afir- 
mou que são go ver na do res e pre fei tos, e não o go ver no
fe de ral, que de ve ex pli ca ções. “To do o ma te ri al foi en vi- 
a do pa ra es ta dos e mu ni cí pi os. Se al gum es ta do/mu ni- 
cí pio não uti li zou, de ve apre sen tar seus mo ti vos”, dis se
o che fe do Exe cu ti vo a um apoi a dor que o ques ti o nou se
a in for ma ção pro ce dia. Não é ver da de que to do o ma te- 
ri al foi en ca mi nha do. Co mo mos trou a pu bli ca ção, os
tes tes es tão num de pó si to do go ver no em Gua ru lhos
(SP) e não fo ram re pas sa dos pa ra a re de pú bli ca. Os da- 
dos so bre o pra zo de va li da de dos tes tes em es to que es- 
tão re gis tra dos em do cu men tos in ter nos do pró prio Mi- 
nis té rio da Saú de.

São Luís, quinta-feira, 26 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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POR RAI MUN DO BOR GES

Ti ro teio com chum bo-gros so

Se gun do tur no his tó ri co

ELEIÇÕES 2 TURNO

Disputa com cheiro de
pólvora em São Luís
A

dis pu ta do se gun do tur no em
São Luís é um Deus nos acu- 
da. Ape nas três di as se pa ram
a cam pa nha que ter mi na na

sex ta e o elei tor da ur na ele trô ni ca no
do min go. O vo to, nes te ca so es pe cí fi- 
co, não te rá ide o lo gia de es quer da
nem di rei ta po lí ti ca. A ide o lo gia que
per meia a po lí ti ca ma ra nhen se des de
2014 vi rou po ei ra. No cor po a cor po,
Edu ar do Brai de (Po de mos) tem es se
cur to es pa ço de tem po pa ra se gu rar
sua van ta gem apon ta da nas pes qui- 
sas, e Du ar te Jú ni or (Re pu bli ca nos)
pre ci sa dis pa rar na re ta fi nal pa ra al- 
can çar o con cor ren te e re sol ver no úl- 
ti mo bo le tim do TRE.

Exis tem nas re des so ci ais vá ri as ta- 
bu la ções ma te má ti cas apli ca das à
elei ção, usan do-se os nú me ros do pri- 
mei ro tur no pa ra mos trar que a van ta- 
gem de Brai de de 193.578 vo tos
(37,81%) con tra 113.430 vo tos
(22,15%) do opo si tor Du ar te exi ge
mui to mais do que apoi os dos can di- 
da tos que fi ca ram pa ra trás, ou da
ação de ter mi na da do go ver na dor Flá- 
vio Di no. É pre ci so, ca da um a seu mo- 
do, avan çar so bre o uni ver so dos 205
mil vo tos con ta bi li za dos pe los oi to
can di da tos que fi ca ram pa ra trás no
pri mei ro tur no, no qual se mis tu ram
des de os elei to res bol so na ris tas fiéis,
do can di da to Síl vio Antô nio (PRTB),
aos dos “co mu nis tas” que vo ta ram em
Ru bens Jú ni or, ou os do Pro fes sor
Fran klin Dou glas (PSOL).

Na pre sen te cam pa nha, no en tan- 
to, o elei tor é mais se le ti vo, mais exi- 
gen te e mais aten to ao que ca da um
tem de pro pos tas pa ra a ci da de. Va le
ain da lem brar que tan to Edu ar do
Brai de quan to Du ar te Jú ni or tem a
dis po si ção pa ra con ven cer, os 16.683

(3%) que vo ta ram em bran co, mais
24.786 (4,48 %) que anu la ram o vo to e
o gi gan tes co elei to ra do 146.455 vo tos
(20,92 %) que se abs ti ve de vo tar, mas
que po de rão com pa re cer nes te do- 
min go à sec ção elei to ral e re gu la ri zar
a si tu a ção po lí ti ca jun to ao TSE.

 

Por tan to, nes ses di as res tan tes de
cam pa nha po de até o mar pe gar fo go.
No ho rá rio elei to ral o tem po fe chou e
o ti ro teio com chum bo-gros so, com
acu sa ções dos dois la dos es tão ga- 
nhan do mais aten ção do que as pro- 
pos tas. Res ta sa ber se tal ti po de con- 
fron to, iguais a tan tos ou tros vis tos
em elei ções pas sa das em to dos os ní- 
veis de dis pu ta, atin ge a sen si bi li da de
do elei tor a pon to de fa zê-lo a mu dar
o vo to ou man tê-lo con for me o pri- 
mei ro tur no.

A fer vu ra do cal dei rão de São Luís
su biu lo go após o re sul ta do do pri- 
mei ro tur no. As sim co mo Flá vio Di no
agiu rá pi do pa ra or ga ni zar um blo co
de par ti dos e li de ran ças co mo re for ço
à can di da tu ra de Du ar te Jú ni or, seu
alu no no cur so de Di rei to na Uf ma, a
re a ção de Edu ar do Brai de veio no
mes mo tom. Jun tou a tur ma an ti fla- 
vis ta e par te dos ali a dos do co mu nis- 
ta, co mo Iglé sio Moi sés, Ne to Evan ge- 
lis ta, Car los Ma dei ra, Jo si mar do Ma- 
ra nhão zi nho e uma ban ca da de ve re- 
a do res, pa ra con tra por o seu ad ver sá- 
rio, que pu xou Ru bens Jú ni or, Eli zi a ne
Ga ma, Bi ra do Pin da ré e uma le va de
se cre tá ri os es ta du ais, mu ni ci pais e
de pu ta dos.

 
Vai ser um se gun do tur no his tó ri co,

mais aguer ri do do que o de 2012, em
que Edi val do Jú ni or der ro tou o en tão

pre fei to tu ca no João Cas te lo, e o úl ti- 
mo em que ele re pe tiu a do se, em
2016, con tra o en tão de pu ta do es ta-
du al Edu ar do Brai de, ain da no PMN.
Edi val do te ve o apoio do mes mo Flá- 
vio Di no, ain da sem man da to em
2012, e já co mo go ver na dor em 2016.
Ago ra, po rém, o ad ver sá rio é Brai de,
de pu ta do fe de ral e bom de vo to em
São Luís. Nu ma elei ção em que já
acen de ram o fa rol da Ale xan dria da
dis pu ta de 2022, do Pa lá cio dos Leões,
o se na dor We ver ton Ro cha, que con- 
tro la o PDT com pul so de Mi ke Tyson
des de quan do Jack son La go su cum- 
biu po li ti ca men te, com a per da do
man da to, e tam bém, de pois de sua
mor te em 2011, li be rou o par ti do pa ra
apoi ar Brai de e se re co lheu à neu tra li-
da de. Tra ta-se de uma po si ção que já
trin ca a ba se fla vis ta an tes mes mo de
ter mi nar o pro ces so elei to ral de 2020
na ca pi tal ma ra nhen se.

A per gun ta que não quer ca lar: por
que Edi val do Jú ni or, com o en cer ra- 
men to de uma ges tão pro fí cua, há
mui to tem po não vis ta em são Luís, e
pon tu an do al to nos ín di ce de apro va- 
ção, de ci diu se dis tan ci ar as elei ções
de sua su ces são. Edi val do nem de fi ne
apoio, nem dis cu te o ba ru lho que
ron da a sua ca dei ra no Pa lá cio La Ra- 
var dié re. As sim, os qua tro que mais se
con fron ta ram no pri mei ro tur no em- 
bar ca ram, se pa ra da men te, nos dois
bar cos do se gun do. Ru bens Jú ni or e
Du ar te Jú ni or an da ram a pon to de se
atra ca rem nos de ba tes te le vi si vos.
Mas os “mo men tos de emo ções fer- 
ven tes” pas sa ram e eles se ajun ta ram.
Já o can di da to do DEM, Ne to Evan ge- 
lis ta, que acu sou Edu ar do Brai de de
ter si do “o pi or pre si den te da Ca e ma”,
tam bém pas sou uma es pon ja no qua- 
dro e in gres sou no blo co lí der do Po-
de mos. Pa la vras são pa la vras, na da
mais que pa la vras.

OBRAS NO INTERIOR

Porto seco é vetor de desenvolvimento  diz Brandão

VICE-GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO DURANTE LANÇAMENTO EM DAVINÓPOLIS DO PORTO SECO  

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão
es te ve em Da vi nó po lis, na úl ti ma sex- 
ta-fei ra (6), on de fez o lan ça men to do
fu tu ro por to se co que se rá cons truí do
no mu ni cí pio. “Se rá o mai or por to se- 
co do Nor des te, ve tor de de sen vol vi- 
men to re gi o nal”, ga ran tiu o vi ce-go- 
ver na dor Car los Bran dão.

O se cre tá rio de Es ta do da Re gião
To can ti na, Pas tor Luiz Car los Por to,
es te ve pre sen te em Da vi nó po lis, por
oca sião do lan ça men to des se im por- 
tan te em pre en di men to do Es ta do. “É
mais uma gran de obra do go ver na dor
Flá vio Di no pa ra nos sa re gião”, co me- 
mo rou.

Se gun do o se cre tá rio, o por to se co
ou Es ta ção Adu a nei ra do In te ri or (EA- 
DI) é uma área al fan de ga da de uso

pú bli co lo ca li za da em uma zo na se- 
cun dá ria. Ela fi ca fo ra dos por tos
prin ci pais e pró xi ma de re giões com
gran de vo lu me de pro du tos a se rem
co mer ci a li za dos, tan to pa ra im por ta- 
ção de mer ca do ri as co mo ex por ta ção.

“Den tro do por to se co são re a li za- 
das ope ra ções de mo vi men ta ção, de- 
sem ba ra ço, en tre pos ta gem, ar ma ze- 
na gem e des pa cho adu a nei ro de mer- 
ca do ri as e de ba ga gem im por ta das ou
que se rão ex por ta das”, ex pli cou Pas- 
tor Por to.

To da a ad mi nis tra ção do por to se co
é fei ta por uma em pre sa pri va da, mas
o con tro le adu a nei ro é de res pon sa bi- 
li da de da Re cei ta Fe de ral. Is so sig ni fi- 
ca que a Re cei ta Fe de ral faz to do o
con tro le de mer ca do ri as, da en tra da

no país e con se quen te na ci o na li za ção
e dis tri bui ção, as sim co mo no pro ces- 
so de em bar que pa ra o ex te ri or.

“Os por tos se cos são uma op ção lo- 
gís ti ca pa ra re du zir o flu xo de pro du- 
tos nos por tos e ae ro por tos bra si lei- 
ros. Além dis so, tam bém agi li zam as
eta pas do pro ces so de en vio e re ce bi- 
men to de mer ca do ri as, re du zin do os
cus tos com ar ma ze na gem”, in for mou
o se cre tá rio.

Ele ob ser vou, ain da, que a pro xi mi- 
da de de Da vi nó po lis com a fer ro via
Nor te-Sul, ho je uma das mais mo vi-
men ta das da re gião, foi de ci si va pa ra
a es co lha fei ta pe lo go ver na dor e
equi pe téc ni ca so bre a ins ta la ção do
por to se co no mu ni cí pio.
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Va li da de de tes tes (1)

Va li da de de tes tes (2)

Es po ca dor de ur na

“Ma ra do na foi o mais hu ma no dos deu ses”

In ves ti men to elei to ral

Fo ra de com ba te

Po si ção pri vi le gi a da 
Nas vés pe ras da elei ção de se gun do tur no em São

Luís, as li de ran ças po lí ti cas do Ma ra nhão já se de bru- 
çam so bre a dis pu ta do Pa lá cio dos Leões em 2.022. O vi- 
ce-go ver na dor Car los Bran dão é o mai or in te res sa do no
des fe cho da elei ção mu ni ci pal da ca pi tal e qual o pe so
que ela le va rá pa ra o plei to ge ral da qui a dois anos. Co- 
mo mem bro do par ti do Re pu bli ca nos do can di da to Du- 
ar te Jú ni or, ele sen te-se nu ma po si ção pri vi le gi a da a
pon to de nem ar ris car en trar na la va gem de rou pa su ja
da re ta fi nal da cam pa nha mu ni ci pal.

Na li nha su ces só ria de Flá vio Di no nos Leões, Bran- 
dão tem exer ci ta do sua co nhe ci da ha bi li da de na ar te de
ar ti cu la dor po lí ti co, sem se en vol ver em atri to. Sua in- 
fluên cia na cam pa nha de Du ar te é tão for te quan to su a- 
vi za da pe la for ma de jo gar sem pre ci sar sair que bran do
a ca ne la do ad ver sá rio. Ra zão pe la qual, vi ce-go ver na- 
dor é vis to co mo no me ab so lu ta men te na tu ral pe los ali- 
a dos de Flá vio Di no, pa ra ter mi nar o man da to de le em
2.022 sem pro vo car trai ra gem ou rup tu ra no gru po.

Na elei ção mu ni ci pal Bran dão ga nhou mai or re le vân- 
cia, sem ja mais dar si nal de cons pi ra ção ou atra pa lhar
as ações do go ver no que in te gra des de quan do era tu ca- 
no e man da chu va no PSDB. A pre sen ça do vi ce-go ver- 
na dor e do Re pu bli ca nos re sul tou num so ma tó rio de
con quis tas po lí ti cas nas prin ci pais ci da des ma ra nhen- 
ses. O par ti do de Bran dão já res pon de pe la mai or quan- 
ti da de de vo tos ob ti dos pe los elei to res ma ra nhen ses,
mes mo sen do o PDT que ele geu o mai or nú me ro de pre- 
fei tos, 42.

Além dis so, a si gla Re pu bli ca nos no Ma ra nhão é des- 
ta que no ran king na ci o nal, sen do a pri mei ra do Nor des- 
te, em nú me ros de pre fei tos elei tos. No Bra sil ele geu 211
pre fei tos e 215 vi ce-pre fei tos em to do o Bra sil. No Ma ra- 
nhão fo ram 203 ve re a do res, de um to tal de 2.604 em to- 
do o país. Co mo sa be que es ta rá com Flá vio Di no em
qual quer de ci são que ele to mar so bre as elei ções de
2.022, Bran dão vai es pa nan do es pec tros de cri se que
sur gir em seu ca mi nho, sem se en re dar em ques tões ide- 
o ló gi cas. E vai acer tan do o pas so pe lo cen tro.

Os se na do res Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia-MA) e Wel- 
ling ton Fa gun des (PL-MT) que rem ou vir o mi nis tro da
Saú de, Edu ar do Pa zu el lo so bre o es to que de tes tes de
Co vid-19 que po dem per der a va li da de já no pró xi mo
mês de de zem bro.

A co mis são mis ta do Con gres so acom pa nha as ações
do go ver no so bre a Co vid-19. Quer ex pli ca ções de Pa zu- 
el lo so bre a exis tên cia de 6,8 mi lhões de tes tes pa ra di ag- 
nos ti car o co ro na ví rus, es to ca dos no Mi nis té rio, per to
de per de rem a va li da de.

O pre fei to de Iga ra pé Gran de, Er la nio Xa vi er (PDT),
pre si den te da Fa mem, foi re e lei to com o mai or per cen- 
tu al de vo tos en tre os 2017 mu ni cí pi os do Ma ra nhão. Ele
ob te ve 84,44% e cre di ta is so ao in ves ti men to na me lho- 
ria da Saú de e Edu ca ção.

 

Do es cri tor Edu ar do Ga le a no, acres cen tan do que
“qual quer um po de ria re co nhe cer em Ma ra do na uma
sín te se am bu lan te das fra que zas hu ma nas”.

 
Na úl ti ma en tre vis ta, re pu bli ca da on tem pe lo

jor nal Cla rín, Ma ra do na de sa fi ou: ‘Me per gun- 
to se o po vo se gui rá me aman do’. Re al men te,
pa ra os ar gen ti nos, um deus, pa ra o mun do fu- 

te bo lís ti co, um ído lo, eter no cra que ca nho to.
 

“Pe lé ou Ma ra do na?” Es ta é a in can sá vel per- 
gun ta re pe ti da por ta xis tas ar gen ti nos, em
tom de pro vo ca ção, aos bra si lei ros, so bre
quem é o me lhor. E Ma ra do na não mor reu. Ele

é eter no. Dis se, cer ta vez: “Deus é Deus. Eu sou
ape nas um jo ga dor de fu te bol”.

 
Dois ins ti tu tos di vul ga ram pes qui sa on tem

(25): Exa ta e Pre ver. No pri mei ro, Edu ar do
Brai de (Po de mos) ven ce Du ar te Jr com di fe- 
ren ça de ape nas cin co pon tos. No se gun do, a

van ta gem do pri mei ro co lo ca do so be pa ra 12
pon tos.

As du as cam pa nhas de 2º tur no em São Luís ar re ca- 
da ram mais de R$ 5 mi lhões. Du ar te che gou a R$ 4,129
mi lhões, prin ci pal men te do PL de Jo si mar do Ma ra- 
nhão zi nho, que do ou R$ 2,2 mi lhões e o Re pu bli ca nos,
R$ 1,9 mi lhão. Brai de ar re ca dou R$1,5 mi lhão, sen do R$
1,2 mi lhão do Po de mos e R$ 300 mil do PSDB, de Ro ber- 
to Ro cha.

As can di da tas a vi ce-pre fei ta de São Luís, das cha pas
de Edu ar do Brai de, Es mê nia Mi ran da tes tou po si ti vo
pa ra a covid19, e a de Du ar te Jú ni or, Fa bi a na Vi lar de ci- 
diu can ce lar os com pro mis sos de cam pa nha, sem ex pli- 
car os mo ti vos.

São Luís, quinta-feira, 26 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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EMI LIO AZE VE DO*
É jor na lis ta. Foi can di da to a ve re a dor de
São Luís, em 2020. É do  PSB.

Educação: Volte Amanhã

Edu ca ção é di rei to de

to dos e obri ga ção do

Es ta do. Es tá no ar ti go

205 da Cons ti tui ção

Fe de ral de 1988. No

en tan to, há uma

com ple xi da de no

con cei to Edu ca ção. 

Ela é em si um pa ra do xo, con se gue
ser so lu ção e pro ble ma. Mui to se ou ve
a res pei to da edu ca ção pa ra o fu tu ro,
mas nos es que ce mos que ela pre ci sa
ser cons truí da no pre sen te. Nos so sis- 
te ma edu ca ci o nal é ob so le to. Com al- 
gu mas ex ce ções, tra ta das co mo ilhas
de ex ce lên cia. No en tan to, a Edu ca- 
ção de ve ser pa ra to dos e to das. As ex- 
ce ções aca bam ser vin do pa ra con fir- 
mar a re gra.

Mui to se fa la, por exem plo, do sis- 
te ma edu ca ci o nal da Fin lân dia, no
en tan to, se es que cem, des co nhe cem
ou omi tem que tal sis te ma vem sen do
mol da do há dé ca das. A in de pen dên- 
cia do país foi re co nhe ci da em 1918,
sen do mais no vo que o Bra sil Re pú bli- 
ca. O que hou ve por lá foi um com pro- 
mis so de pro por ci o nar equi da de. Não
se en ga ne! A Fin lân dia nem sem pre
foi um país ri co. So ci o lo gi ca men te
po de mos en ten der o Bra sil co mo sen- 

do um país seg men ta do por cas tas,
pre fe ri mos um no me me nos es tig ma- 
ti za do, me ri to cra cia.

Pro pa ga-se ino va ção, em pre en de- 
do ris mo, no vas tec no lo gi as e afins co- 
mo a sal va ção da edu ca ção bra si lei ra.
No en tan to, o sis te ma vem sen do
cons truí do em ba se de areia, aqui pa- 
ra lem brar uma pa rá bo la bí bli ca. Jun- 
tar pa la vras não po de ser en ten di do
co mo es cri ta e lei tu ra. Car ti lhas não
de vem ser o cer ne do em pre en de do- 
ris mo, uti li zar apli ca ti vos é mui to
mais frá gil do que de sen vol vê-los. Do- 
cen tes, dis cen tes e ges to res re tro a li- 
men tam um sis te ma oco de edu ca- 
ção. No ba lan ço ge ral aca bam to dos
sen do al go zes e ví ti mas de um sis te- 
ma ar cai co, ver ti ca li za do, au to ri tá rio.

Um pro fes sor, que vi ve o dia a dia
da sa la de au la e a re pe ti ção dos ci clos
ano a ano, sa be que não exis te fór mu- 
la má gi ca pa ra edu ca ção, mas sim tra- 
ba lho in can sá vel e con sis ten te. Não
há so lu ção sim ples pa ra ques tões
com ple xas. Por ve zes o en ga ja men to
pro duz pon tos po si ti vos, o en ten di- 
men to é re la ti va men te sim ples, a apli- 
ca bi li da de é com ple xa. Cor po do cen- 
te, téc ni co e ges tor com pro me ti dos
vis ce ral men te com seu “pro du to” fi- 
nal, o dis cen te. Acom pa nha dos de
per to pe lo Es ta do. Sua co or de na ção é
al go im pres cin dí vel.

 
Há bons exem plos pe lo glo bo, mas

fo que mos na Co reia do Sul. Na dé ca- 
da de 1960 um país mui to di fe ren te do
que se en con tra ho je. Atu al men te o
co e fi ci en te Gi ni, uti li za do pa ra ava li ar
de si gual da de, quan to mais pró xi mo
de 0 (es ca la de 0 a 1), mai or a igual da- 
de; o da Co reia do Sul é de 0,35, o do
Bra sil 0,53. Em um es pa ço de 40 anos
o tra ba lha dor bra si lei ro per deu em
pro du ti vi da de se com pa ra do ao Sul
Co re a no. Is so não im pli ca di zer

que tu do es tá óti mo na Co reia do

Sul e de ve ría mos im por tar tais prá ti- 
cas, mas nos faz re fle tir que edu ca ção
não é uma com pe ti ção es por ti va,
mui to em bo ra re quei ra per sis tên cia e
de di ca ção. As sim co mo não é uma
cor ri da de ve lo ci da de em si.

Ao pro cu rar mos cul pa dos pa ra
nos so sis te ma edu ca ci o nal, que pa ti- 
na, nos es que ce mos de cons truir so- 
lu ções, re co nhe cer os pro ble mas e
en ten der as va riá veis múl ti plas que
com põem a edu ca ção. Ob ser ve que
não fa la mos até ago ra na de di ca ção
das pro fes so ras e pro fes so res, da gar-
ra in sa ciá vel das alu nas e alu nos que
em si tu a ção ad ver sa ven cem seus
obs tá cu los. A edu ca ção não de ve ser
he rói ca, de ve ser pen sa da, pla ne ja da,
exe cu ta da e ava li a da.

Há al go de equi vo ca do em nos so
sis te ma edu ca ci o nal bra si lei ro. Ga- 
nha mos anos de es tu do e per de mos
em com pe ti ti vi da de. O mun do do tra- 
ba lho se trans for mou, a edu ca ção, o
edu ca dor, a ges tão e os es tu dan tes
per ma ne cem pa ra dos no tem po. Ao
ad mi tir mos a per ma nên cia de um
mo de lo re tró gra do de edu ca ção, ao
va lo ri zar mos uma pro va co mo ad mis- 
são de com pe tên cia, ao per mi tir mos
gas tar tem po com pro ces sos bu ro crá- 
ti cos in fin dá veis, ao não per mi tir mos
um pro ces so in can sá vel de re so lu ção
ba se a dos em pro ble mas e a não nos
rein ven tar mos en quan to do cen te,
dis cen te e ges tão, es ta re mos fa da dos
a ser sem pre um país ima gé ti co de um
fu tu ro inal can çá vel.

Ino var não é pa la vra da mo da. Ino-
var é pes qui sar, es tu dar, qua li fi car, ex- 
pe ri men tar e fun da men tal men te re a- 
pren der no vos mei os e pro ces sos de
se pen sar, de agir, de fa zer e re fa zer.
Não se tra ta de ro man tis mo, com o
atu al mo de lo con ti nu a re mos es pe- 
ran do o pre ten di do fu tu ro, a sen sa ção
da pla ca no co mér cio que diz: “Fi a do?
Vol te ama nhã”.

Eleições em São Luís: a cidade, o país e o 2 turno

A con jun tu ra elei to ral

de São Luís, nes te

se gun do tur no, tá

di fí cil. O pri mei ro pas so

pa ra tra tar do as sun to,

na mi nha opi nião, é

res pei tar as di fe ren tes

ava li a ções a es quer da.

In de pen den te do re sul ta do elei to- 
ral do pró xi mo do min go, es ta re mos
lu tan do por um Pla no Di re tor pa ra
São Luís que ga ran ta o di rei to a ci da- 
de, pre ser ve a zo na ru ral e pos si bi li te a

cri a ção da ne ce sá ria Re ser va Ex tra ti- 
vis ta de Tauá-Mi rim, a Amazô nia lu- 
do vi cen se.  Nes sa lu ta, a par tir des ta
elei ção, acre di to que o man da to do
Co le ti vo Nós (PT) de ve rá  ser mais um
ali a do.

Nes se pro ces so, va mos ou vir ca da
vez mais as co mu ni da des da nos sa ci- 
da de. E, ao la do de las, co brar ser vi ço
do fu tu ro pre fei to e da pró xi ma  Câ- 
ma ra Mu ni ci pal.

No pla no na ci o nal, evi den te men te,
se gui re mos  do mes mo la do, no com- 
ba te à ex tre ma-di rei ta, que é li de ra da
no Bra sil atu al men te por Jair Bol so na- 
ro.

Va mos so mar com  or ga ni za ções
so ci ais, par ti dos, mo vi men tos po pu- 
la res e as mais  di fe ren tes for ças po lí ti- 
cas  que tra ba lha rão pa ra der ro tar o
bol so na ris mo, em 2022, bus can do re- 
co lo car o país num ou tro ru mo,  am- 
pli an do nos sas pos si bi li da des  de mo- 
crá ti cas.

Na lu ta con tra o bol so na ris mo, te- 
nho a fir me cer te za que se gui re mos
con tan do com o com pa nhei ro Bi ra do
Pin da ré, ho je de pu ta do fe de ral, que
exer ce um man da to fun da men tal pa- 

ra es se en fren ta men to.
O atu al man da to de Bi ra, em Bra sí- 

lia,  tem si do tam bém  mui to im por- 
tan te pa ra to da re gião de São Luís, in- 
cluin do Al cân ta ra e ou tros mu ni cí pi- 
os pró xi mos.

Nes sa ca mi nha da, nós  ain da pre- 
ten de mos – com au to no mia, res pon-
sa bi li da de po lí ti ca e ou vin do as pes- 
so as –  con tri buir pa ra se guir fa zen do
do PSB (de Pa gu, Fran cis co Ju lião, Ari- 
a no Su as su na, Mi guel Ar ra es) uma
das  al ter na ti vas pa ra o cam po de mo- 
crá ti co e po pu lar.

Quan to ao se gun do tur no da elei-
ção em São Luís, acho fun da men tal
que a ver da de se ja di ta:  as du as can- 
di da tu ras que es tão pos tas são mui to
ruins. A ci da de e a so ci e da de per de-
ram.

Ao re fle tir so bre es sa dis pu ta elei to- 
ral, lem bro do pro fé ti co Dom Pe dro
Ca sal da li ga que di zia, “na dú vi da, fi- 
que ao la do dos po bres”.

Nes te se gun do tur no, meu vo to (in- 
fe liz men te!) se rá nu lo.

São Luís, 25 de no vem bro de 2020.

» DA NI EL CA VAL CAN TE
Mem bro da Co vac So ci e da de de Ad vo ga dos

O en si no pre sen ci al
a dis tân cia e a ló gi ca
do cis ne ne gro

O au tor lí ba no-ame ri ca no Nas sim Ni cho las Ta leb, em sua obra
A ló gi ca do Cis ne Ne gro, des cre ve aqui lo que de no mi na co mo um
acon te ci men to im pro vá vel e que, em um ce ná rio de ex ce ção (cis- 
ne ne gro), mu da dras ti ca men te o des ti no do mun do nas mais di- 
ver sas áre as do sa ber hu ma no. Na me di da em que as pes so as fi- 
cam iner tes di an te da qui lo que não po dem com pre en der, Ta leb
ob je ti va iden ti fi car o que é e co mo ti rar pro vei to de le. A pan de mia
da co vid-19 po de se en qua drar co mo um ce ná rio de ex ce ção, ex- 
sur gin do opor tu ni da des até en tão não tão per cep tí veis, so bre tu- 
do quan do tra ta mos de en si no su pe ri or.

No que tan ge es pe ci fi ca men te ao en si no su pe ri or, não res tam
dú vi das que a pan de mia an te ci pou so lu ções e re so lu ções téc ni- 
cas com o ob je ti vo de re or ga ni zar as ati vi da des aca dê mi cas pa ra
evi tar a pro pa ga ção da co vid-19. O es for ço pa ra es ta be le cer o iso- 
la men to so ci al im pli cou no em pe nho das ins ti tui ções de en si no
su pe ri or de con ti nu ar ofer tan do os cur sos por meio das cha ma- 
das au las re mo tas, com chan ce la nor ma ti va do Mi nis té rio da
Edu ca ção e do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção. Não se tra ta va da
ofer ta de cur sos na mo da li da de a dis tân cia, ao con trá rio do que
mui tos pen sam, mas a ofer ta de cur sos por meio de au las me di a- 
das por tec no lo gia, ou se ja, com pro fes so res atu an do de for ma
vir tu al e com au las sín cro nas.

Es sa si tu a ção des per tou alu nos, pro fes so res e co mu ni da de
aca dê mi ca pa ra um fa to in con tro ver so: a me di a ção de au las por
meio da tec no lo gia pas sou, de for ma abrup ta, a ou tro pa ta mar até
en tão não vi vi do. Eis a ló gi ca do cis ne ne gro no en si no su pe ri or.
No en tan to, tal co mo o pre nún cio da obra, que foi lan ça do em
2007 e re ver be ra do com a pan de mia, o Mi nis té rio da Edu ca ção
tam bém te ve o seu pre nún cio re gu la tó rio mui to an tes da pan de- 
mia e não ape nas em re la ção ao en si no a dis tân cia, ou se ja, a evo- 
lu ção per pas sou ne ces sa ri a men te na mo da li da de pre sen ci al. Em
2001, o MEC es ta be le cen do que as ins ti tui ções de en si no su pe ri or
po de ri am in tro du zir a me to do lo gia não pre sen ci al me di a da por
tec no lo gia, li mi tan do até 20% da car ga ho rá ria to tal do cur so, en- 
tre ou tros cri té ri os.

Em 2004, o MEC cri ou a mo da li da de cha ma da de se mi pre sen- 
ci al, mas tam bém com o li mi te de 20% da car ga ho rá ria to tal de
ca da cur so. Já em 2016, foi pos si bi li ta do que as IES que pos suís- 
sem pe lo me nos um cur so de gra du a ção re co nhe ci do po de ri am
in tro du zir a ofer ta de dis ci pli nas na mo da li da de a dis tân cia, tam- 
bém li mi ta da a 20%. Em 2018, a pas ta pos si bi li tou o au men to de
20% pa ra 40% o li mi te de ofer ta de dis ci pli nas na mo da li da de EAD
em fun ção da car ga ho rá ria to tal do cur so, me di an te o cum pri- 
men to de de ter mi na dos re qui si tos. Is so es ta va ve da da aos cur sos
pre sen ci ais na área da saú de e das en ge nha ri as. Já em 2019, a mo- 
da li da de EAD em cur sos de gra du a ção pre sen ci ais, ado tou o li mi- 
te de 40% da car ga ho rá ria to tal de ca da cur so, res trin gin do a ofer- 
ta so men te ao cur so de me di ci na.

As re gras aci ma se cons ti tu em co mo evo lu ções si len ci o sas nos
atos nor ma ti vos do Mi nis té rio da Edu ca ção ao lon go do tem po,
não se evi den ci an do to tal men te no co ti di a no das ins ti tui ções
por quan to ha via, além de des co nhe ci men to, um equi vo ca do sen- 
so co mum de que mui tas dis ci pli nas de ve ri am ser mi nis tra das
sem pre de for ma pre sen ci al. 

Es se sen so co mum tam bém era po ten ci a li za do por en ten di- 
men tos equi vo ca dos das en ti da des re pre sen ta ti vas de clas ses
pro fis si o nais, que re lu tam em re co nhe cer a tec no lo gia co mo for- 
ma de me di ar o co nhe ci men to. Mui tos con se lhos cri a ram até atos
nor ma ti vos que ten di am a di fi cul tar o re gis tro do di plo ma dos
egres sos de cur sos que ofer tas sem dis ci pli nas pre sen ci ais por
meio da mo da li da de a dis tân cia e até mes mo os pró pri os cur sos
na mo da li da de EAD.

A pan de mia obri gou que to dos se rein ven tas sem no meio do
ca os e nos en si nou, de um mo do bas tan te do lo ro so, a não ig no ra- 
mos a li ção do Cis ne Ne gro, co mo bem re mon ta Ta leb, ou se ja, de
ten der mos a ig no rar as coi sas que não com pre en de mos e olhar- 
mos ape nas pa ra as coi sas que con fir mam nos sa opi nião. A pan- 
de mia de mons trou de vez que o en si no re mo to, sub si di a do pe la
le gis la ção que já exis te, é a pro va gri tan te que o en si no su pe ri or
mu dou de vez e que o en si no pre sen ci al na mo da li da de a dis tân- 
cia é a ló gi ca do por vir, da pós-pan de mia.

São Luís, quinta-feira, 26 de novembro de 2020
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Ques ti o na men tos

Pre sen ça on li ne

Teoria de Dunbar

Somos incapazes de ter
mais de 150 amigos?

S
e vo cê já foi ro man ti ca men te pre te ri do por al- 
guém e ou viu a clás si ca pro pos ta do “mas po de- 
mos ser ami gos”, tal vez te nha di to ou pen sa do:

“Não pre ci so de mais ami gos, já te nho ami gos
su fi ci en tes.”

Mas, pe lo vis to, es sa cons ta ta ção não é ape nas dor de
co to ve lo.

Ao que pa re ce, há li mi tes bem de fi ni dos pa ra o nú me- 
ro de ami gos, co le gas e co nhe ci dos que uma pes soa co- 
mum é ca paz de man ter.

E, de acor do com uma pes qui sa do fim do sé cu lo 20,
es te nú me ro má gi co é 150.

Mas se rá que es se li mi te é vá li do pa ra a so ci e da de hi- 
per co nec ta da de ho je, con si de ran do que mui tos per fis
nas re des so ci ais con tam com mi lha res de se gui do res?

Por meio de es tu dos com pri ma tas não hu ma nos, o
an tro pó lo go bri tâ ni co Ro bin Dun bar con cluiu que ha- 
via uma re la ção en tre o ta ma nho do cé re bro e o ta ma- 
nho do gru po com o qual nos re la ci o na mos.

O es pe ci a lis ta des co briu que o ta ma nho do ne o cór tex
– par te do cé re bro as so ci a da à cog ni ção e à lin gua gem –
em re la ção ao cor po es tá vin cu la do ao ta ma nho de um
gru po so ci al co e so. E es sa re la ção li mi ta o grau de com- 
ple xi da de que um sis te ma de in te ra ção so ci al é ca paz de
ad mi nis trar.

Dun bar e seus co le gas apli ca ram es se prin cí pio bá si- 
co aos se res hu ma nos, exa mi nan do da dos his tó ri cos,
an tro po ló gi cos e psi co ló gi cos con tem po râ ne os so bre o
ta ma nho dos gru pos so ci ais, in cluin do quão gran des es- 
ses gru pos fi cam an tes de se di vi di rem ou se des fa ze- 
rem.

E en con tra ram uma con sis tên cia no tá vel em tor no do
nú me ro 150.

Se gun do Dun bar e mui tos pes qui sa do res in flu en ci a- 
dos por ele, es sa re gra de 150 é vá li da tan to pa ra as so ci e- 
da des pri mi ti vas de ca ça do res-co le to res, co mo pa ra
uma sur pre en den te va ri e da de de agru pa men tos mo- 
der nos: es cri tó ri os, co mu nas, fá bri cas, acam pa men tos,
or ga ni za ções mi li ta res, vi las in gle sas do sé cu lo 11 e até
mes mo pa ra a lis ta de des ti na tá ri os de car tões de Na tal.

E, de acor do com ele, se um gru po ex ce der 150 pes so- 
as, é im pro vá vel que du re mui to tem po ou se ja co e so.

Mas nem tu do gi ra em tor no do nú me ro 150. Ou tros
nú me ros tam bém fo ram con ce bi dos den tro da hi pó te se
do cé re bro so ci al, co mo é co nhe ci da a te o ria de Dun bar.

Se gun do ele, nos so cír cu lo so ci al mais pró xi mo é for- 
ma do por ape nas cin co pes so as – en tes que ri dos. E é se- 
gui do por ca ma das su ces si vas de 15 (bons ami gos), 50
(ami gos), 150 (con ta tos sig ni fi ca ti vos), 500 (co nhe ci dos)
e 1500 (pes so as que vo cê po de re co nhe cer).

As pes so as com quem nos re la ci o na mos po dem mi- 
grar pa ra den tro e pa ra fo ra des sas ca ma das, mas a ideia
é que é pre ci so abrir es pa ço pa ra no vas ade sões.

Evi den te men te, to dos es ses nú me ros re pre sen tam,
na ver da de, o al can ce. Os ex tro ver ti dos ten dem a ter
uma re de mais am pla, com re la ções mais pul ve ri za das.
Já os in tro ver ti dos se con cen tram em um gru po me nor
de con ta tos só li dos.

As mu lhe res, por sua vez, cos tu mam ter um pou co
mais de con ta tos nos cír cu los mais pró xi mos.

“O que de ter mi na es sas ca ma das na vi da re al, no
mun do ca ra a ca ra (…), é a frequên cia com que vo cê vê
as pes so as”, diz Dun bar.

“Vo cê pre ci sa to mar uma de ci são to dos os di as so bre
co mo vai in ves tir o tem po dis po ní vel na in te ra ção so ci- 
al, e es se tem po é li mi ta do.”

Dun bar não sa be ao cer to por que es sas ca ma das de
nú me ros são múl ti plos de cin co, mas diz que “o nú me ro
cin co pa re ce ser fun da men tal pa ra ma ca cos e sí mi os em
ge ral”.

Al gu mas or ga ni za ções le va ram es se con cei to a sé rio.
A Re cei ta Fe de ral su e ca, por exem plo, re es tru tu rou seus
es cri tó ri os pa ra per ma ne cer den tro do li mi te de 150

fun ci o ná ri os.

Nem to do mun do con cor da com a hi pó te se do cé re- 
bro so ci al. Al guns são cé ti cos em re la ção à ideia de ob ter
um nú me ro má gi co pa ra as in te ra ções so ci ais. Ain da as- 
sim, po de ser um exer cí cio útil ao se ana li sar a evo lu ção
das co mu ni da des.

“Em bo ra ha ja mui tos fa to res que po dem li mi tar o nú- 
me ro de re la ci o na men tos que cri a mos e man te mos, es- 
ses es tu dos nos aju dam a en ten der me lhor (…) e me dir a
in fluên cia de tais va riá veis”, diz Cris ti na Ace do Car mo- 
na, an tro pó lo ga e eco no mis ta da Uni ver si da de de León,
na Es pa nha.

En tre aque les que acre di tam que é pos sí vel che gar a
um nú me ro de re la ções hu ma nas que so mos ca paz de
man ter, al guns ques ti o nam se se ria de fa to 150. Pes qui- 
sas so bre di ver sos gru pos so ci ais nos EUA su ge rem que
su as re des so ci ais se agru pam em tor no de 290 pes so as.

Um ar gu men to é que o nú me ro de co ne xões so ci ais
não obe de ce a dis tri bui ção nor mal (tam bém cha ma da
de dis tri bui ção de Gauss, que pre vê uma cur va em for- 
ma de si no); de ma nei ra que al guns in di ví du os com um
gran de nú me ro de con ta tos po dem es tar dis tor cen do a
mé dia.

Por exem plo, se al guém é ri co o su fi ci en te pa ra con- 
tra tar as sis ten tes pa ra ge ren ci ar par te de su as re la ções
so ci ais, po de es tar me nos li mi ta do pe la quan ti da de de
vín cu los que é ca paz de man ter con for ta vel men te. Co- 
mo em mui tos as pec tos da vi da so ci al, os su per co nec ta- 
dos são os su per pri vi le gi a dos.

O nú me ro de Dun bar tam bém é cri ti ca do por ra zões
me to do ló gi cas. O ta ma nho do cé re bro dos pri ma tas de- 
pen de de ou tros fa to res além da com ple xi da de so ci al,
co mo da di e ta.

E uma equi pe an glo-ho lan de sa ar gu men tou que, em- 
bo ra o ne o cór tex se ja fi ni to, a ca pa ci da de so ci al po de ser
am pli a da em di fe ren tes con tex tos cul tu rais – e com o
au xí lio de di fe ren tes tec no lo gi as.

Acre di ta-se que o ca pi tal so ci al po de ser es pe ci al- 
men te im por tan te pa ra pes so as que não têm ou tras for- 
mas de ca pi tal, co mo su ge re uma pes qui sa com pa ra ti va
re a li za da por Ace do Car mo na em Oa xa ca, no Mé xi co, e
no nor te de Ga na.

A al ta di ver si da de bi o ló gi ca, os am bi en tes mon ta- 
nho sos re mo tos e a in fluên cia do co lo ni a lis mo es pa nhol
nas iden ti da des ét ni cas con tri buí ram pa ra os pe que nos
cír cu los de con fi an ça de Oa xa ca, com pos tos em gran de
par te pe la fa mí lia nu cle ar.

Por ou tro la do, os re cur sos am bi en tais mais es cas sos
do nor te de Ga na tor na ram a co o pe ra ção in te rét ni ca e
os cír cu los de con fi an ça mai o res fun da men tais pa ra a
so bre vi vên cia.

As sim, “fo car no ta ma nho do cé re bro e nas li mi ta ções
cog ni ti vas po de ser ex ces si va men te sim plis ta”, en fa ti za
Ace do Car mo na.

É pos sí vel en tão que o nú me ro de Dun bar se ja mais
apli cá vel a so ci e da des pré-mo der nas ou a gru pos de
ren da mé dia nas so ci e da des con tem po râ ne as oci den- 
tais, edu ca das, in dus tri a li za das, ri cas e de mo crá ti cas.

Mas mes mo nes sas so ci e da des is so es tá se tor na do
mais com pli ca do, pe la for ma co mo a cul tu ra da In ter net
es tá trans for man do as re la ções so ci ais.

O Slack, apli ca ti vo que per mi te a cri a ção e o ge ren ci a- 
men to de gru pos de tra ba lho, po de ser uma boa me tá fo- 
ra.

Há vá ri os anos, a de sig ner ame ri ca na Carly Ayres cri- 
ou um gru po no Slack pa ra co le gas de pro fis são, cha ma- 
do “100s Un der 100”. Atu al men te, ele hos pe da 84 ca nais
mo de ra dos por 14 ad mi nis tra do res.

Pa ra Ayres, o nú me ro de Dun bar faz sen ti do, con si de- 
ran do o que ela ob ser va nos gru pos.

“Acho que há al gu ma ver da de na ideia de que re al- 
men te há um li mi te de quan ta in for ma ção que vo cê
con se gue guar dar na ca be ça. Quan to mais vo cê sa be so- 
bre al guém, me lhor é es se re la ci o na men to, mas is so
pro va vel men te tam bém li mi ta o nú me ro de re la ci o na- 
men tos que vo cê po de ter”, diz ela.

O gru po “100s Un der 100” di vi de os par ti ci pan tes em
cír cu los de con ver sa me no res, pa ra tor nar a co mu ni ca- 
ção en tre os mem bros mais efi caz.

“Se me lhan te a uma es co la ou uni ver si da de, vo cê tor- 
na o gru po me nor por meio de sub co mu ni da des”, ex pli- 
ca Ayres.

O gru po tam bém re mo ve mem bros ina ti vos pe ri o di- 
ca men te – uma for ma mais pro a ti va do que dei xar cer- 
tos re la ci o na men tos mor re rem de vi do à fal ta de tem po
ou de ener gia pa ra man tê-los.

En quan to is so, ca da vez mais gen te es tá ado tan do a
pre mis sa do “quan to me nor, me lhor” quan do se tra ta da
vi da so ci al on li ne.

Até ago ra, as pes qui sas de Dun bar e seus co le gas so- 
bre re la ci o na men tos na in ter net su ge rem que eles são
se me lhan tes aos re la ci o na men tos of fli ne em ter mos de
res tri ções nu mé ri cas.

“Quan do ob ser va mos a es tru tu ra do mun do dos ga- 
mes on li ne, elas têm pra ti ca men te as mes mas ca ma das
que to dos os ou tros con tex tos”, diz ele.

“E pa re ce que são as mes mas ca rac te rís ti cas de de- 
sign da men te hu ma na que im põem res tri ções ao nú- 
me ro de in di ví du os com quem vo cê po de li dar men tal- 
men te a qual quer mo men to.”

Dun bar e seus co le gas tam bém re a li za ram pes qui sas
no Fa ce bo ok, usan do pa râ me tros co mo o nú me ro de
gru pos em co mum e men sa gens pri va das en vi a das pa ra
ma pe ar o nú me ro de re la ções e a in ten si da de de las.

Quan do as pes so as têm mais de 150 ami gos no Fa ce- 
bo ok ou 150 se gui do res no Twit ter, diz Dun bar, is so re- 
pre sen ta as ca ma das ex ter nas do cír cu lo so ci al (ou se ja,
as co ne xões mais frá geis, co mo os co nhe ci dos). Pa ra a
mai o ria das pes so as, não é pos sí vel ter in ti mi da de
quan do há mais de 150 co ne xões.

“As mí di as di gi tais – in cluin do os te le fo nes ce lu la res –
es tão, na ver da de, ape nas for ne cen do ou tros me ca nis- 
mos pa ra en trar em con ta to com os ami gos”, acres cen- 
ta.

Mes mo a pos si bi li da de de ano ni ma to on li ne não pa- 
re ce ser mui to di fe ren te do mun do of fli ne. Dun bar com- 
pa ra in te ra ções anô ni mas na in ter net com os con fes si o- 
ná ri os da Igre ja Ca tó li ca. Não é um re la ci o na men to pró- 
xi mo, mas é um re la ci o na men to que re co nhe ce os be ne- 
fí ci os da con fi den ci a li da de en tre qua se es tra nhos.

“É ex tre ma men te di fí cil cho rar em um om bro vir tu- 
al”, lem bra Dun bar.

Sob es te pon to de vis ta, os re la ci o na men tos vir tu ais
não são ca pa zes de de sa fi ar os do “mun do re al” de ma- 
nei ra sig ni fi ca ti va. As re la ções fa ce a fa ce – com to das as
in for ma ções não ver bais tão im por tan tes pa ra a co mu- 
ni ca ção – per ma ne cem es sen ci ais.

Mas a pró pria pes qui sa de Dun bar su ge re di fe ren ças
ge ra ci o nais nes te as pec to. In di ví du os en tre 18 e 24 anos
têm re des so ci ais na in ter net mui to mai o res do que
aque les com 55 anos ou mais.

E a pri ma zia do con ta to fí si co, den tro da te o ria do cé- 
re bro so ci al, po de se apli car me nos aos jo vens que nun- 
ca co nhe ce ram a vi da sem in ter net, pa ra quem as re la- 
ções di gi tais po dem ser tão sig ni fi ca ti vas quan to as ana- 
ló gi cas.

No fi nal, faz sen ti do que ha ja um nú me ro fi ni to de
ami gos que a mai o ria das pes so as po de ter. O que não
es tá cla ro é se es sa ca pa ci da de es tá di mi nuin do ou au- 
men tan do di an te da cons tan te mu ta ção das for mas de
in te ra ção so ci al na in ter net.

São Luís, quinta-feira, 26 de novembro de 2020
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A Casa Civil do Estado do Maranhão, por meio da sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº 007/2020-CSL/CC, cujo 
objeto trata da contratação de serviços de fornecimento e distribuição de assinaturas de jornais para a 
Casa Civil do Estado do Maranhão, no exercício de 2021. O recebimento e a abertura dos envelopes de 
Proposta e Documentação de Habilitação serão em Sessão Pública a ser realizada às 15h, do dia 9 de 
dezembro de 2020, na Sala de Licitações da Casa Civil localizada no primeiro andar do Edifício João 
Goulart, situado na Av. Pedro II, nº 220, Centro, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Setorial de Licitação de 2ª a 6ª feira, das 8h às 19h, onde poderão 
ser consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na 
Comissão Setorial de Licitação no horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital 
estarão também disponíveis para consulta no site da Casa Civil www.casacivil.ma.gov.br.

São Luís, 24 de novembro 2020
Gardênia Baluz Couto

Pregoeira Oficial/CC

ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020-CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122530/2020-CC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 
COMPUTADORES COMPLETOS PARA USO, COM MONITOR, MOUSE, TECLADO E 
ESTABILIZADOR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DO COHATRAC.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA DA ABERTURA: A licitação anteriormente adiada até ulterior deliberação, fica REMARCADA para 
o dia 22/12/2020, às 9h, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo 
e-mail stterlicitacao@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís-MA, 22 de novembro de 2020
STTERFFANNY ANDRÔMEDA MIRANDA VERAS

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 130/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117.117/2020 – EMSERH
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME / EPP / MEI

O 3° Batalhão de Engenharia de Construção torna público que solicitou a 

SEMA a expedição de Autorização e Outorga de uso de um poço tubular na 

localidade do canteiro de obras do Exército Brasileiro, Aquífero Itapecuru, no 

município de Bacabeira-MA, Coordenadas 2° 57’ 44,5’’ S e 44° 18’ 14,6’’ W, 

para uso doméstico.

O 3° Batalhão de Engenharia de Construção torna público que solicitou a 

SEMA a expedição de Autorização e Outorga de uso de um poço tubular na 

localidade do canteiro de obras do Exército Brasileiro, Aquífero Itapecuru, no 

município de Bacabeira-MA, Coordenadas 2° 57’ 49,6’’ S e 44° 18’ 04,8’’ W, 

para uso doméstico.

O 3° Batalhão de Engenharia de Construção torna público que solicitou a 

SEMA a expedição de Autorização e Outorga de uso de um poço tubular na 

localidade do canteiro de obras do Exército Brasileiro, Aquífero Itapecuru, no 

município de Bacabeira-MA, Coordenadas 2°57’46,0’’ S e 44°18’16,0’’ W, 

para uso doméstico.

O 3° Batalhão de Engenharia de Construção torna público que solicitou a 

SEMA a expedição de Autorização e Outorga de uso de um poço tubular na 

localidade do canteiro de obras do Exército Brasileiro, Aquífero Itapecuru, no 

município de Bacabeira-MA, Coordenadas 2°57’18,2’’ S e 44°17’34,0’’ W, para 

uso doméstico.

JOSÉ FREIRE FURTADO JÚNIOR - Coronel
Comandante do 3º BEC

AUTORIZAÇÃO E OUTORGA DE USO - SEMA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

3º BATALHÃO DE ENGENHARIA 
DE CONSTRUÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
CNPJ: 06.903.553/0001-30

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, autorizada pelo Processo nº 057/2020, torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão, sob a forma Presencial, de nº 037/2020, processo cujo objeto é o 
Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando Prestação de Serviços de Organização e Realização 
das Festividades Anuais. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Documentação 
serão em Sessão Pública a ser realizada às 08hs do dia 08 de Dezembro de 2020, na Sala de Licitações, 
localizada no prédio da sede da Prefeitura Municipal de Carutapera. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na Praça Padre Augusto Mozett, 400 – Centro, neste 
Município, e informações poderão ser obtidas através do telefone (98) 3394-1342, das 8h:00min às 
12h:00min. Os interessados na aquisição deverão recolher o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no 
horário de expediente.

Werbeth Alves Mesquita
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
CNPJ: 06.903.553/0001-30

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
autorizada pelo Processo nº 058/2020, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade Pregão, sob a forma Presencial de nº 038/2020, processo cujo objeto é o Registro de 
Preços do tipo Menor Preço, visando a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da 
Rede de Iluminação Pública com Fornecimento de Material. Conforme especificações do Termo de 
Referência. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Documentação serão em Sessão 
Pública a ser realizada às 10hs do dia 08 de Dezembro de 2020, na Sala de Licitações, localizada no 
prédio da sede da Prefeitura Municipal de Carutapera. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na Praça Padre Augusto Mozett, 400 – Centro, neste Município, e 
informações poderão ser obtidas através do telefone (98) 3394-1342, das 8h:00min às 12h:00min. Os 
interessados na aquisição deverão recolher o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Esclarecimentos 
adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. 

Werbeth Alves Mesquita
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020. O Município de Nina Rodrigues, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna pública aos interessados que com base na Lei n° 10.520/02, Decreto Municipal n° 03/07 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 09h:00 (nove) 
horas no dia 09 de Dezembro de 2020, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para a 
Promoção de Festividades do Aniversário da Cidade de Nina Rodrigues de interesse desta Administração 
Pública. A presente licitação será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui 
Fernandes Costa, Centro, Nina Rodrigues – MA e será presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08h00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante 
recolhimento da importância de R$ 100,00 (cem reais). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou 
pelo Telefone (98) 99235-5423 – Nina Rodrigues – MA.

Nina Rodrigues/MA, 25 de Novembro de 2020.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Nina Rodrigues/MA, instituída pela Portaria de nº 02/2020-GP, torna público que no dia 
30/07/2020 ás 09h:00 (nove) e sua sede na Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina 
Rodrigues/MA, serão recebidos os envelopes contendo a Documentação de habilitação e 
Proposta de Preços e iniciada a abertura dos envelopes relativos a Tomada de Preços em epigrafe 
do tipo menor preço global de interesse da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 
8.666/93 e demais alterações. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para Reforma e 
Ampliação de Unidades Escolares no Município de Nina Rodrigues/MA. OBSERVAÇÃO: O edital e 
seus anexos encontram se a disposição dos interessados no endereço acima, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou adquirido mediante pagamento da taxa de R$ 100,00 (cem) reais. 
Nina Rodrigues - MA, 10 de Julho de 2020. Antonio Moreira Leite - Presidente.

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL

2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2403

LIVRO:  D 9                             FOLHA:  202                 TERMO:2403

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 

artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. JOSE RIBAMAR RODRIGUES e 
JAILCILENE ARAUJO COSTA.Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural de Matinha 

– MA, nascido em 09/11/1963, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e 

domiciliado em Rua Alto Alegre, Nº 142, Pindoba, Paço do Lumiar, Filho de 

Domingas Rodrigues.Ela, de nacionalidade brasileira, natural de São Jose de 

Ribamar – MA, nascida em 21/11/1985, estado civil solteira, profissão lavradora, 

residente e domiciliada em Rua Alto alegre, S/n, Pindoba, Paço do Lumiar- MA, 

filha de Domingas Araújo Costa.Se alguém souber de algum impedimento, que o 

oponha. Lavro o presente para ser afixado em cartório, no lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 04 de novembro de 2020.
Tathianne Sousa da Silva

Escrevente

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 

Aeroportos do Maranhão vão 
receber serviços da Infraero

A Infraero firmou contrato com o 
Governo do Estado do Maranhão (MA), 
por meio da Secretaria de Estado de In-
dústria e Comércio e Energia (Seinc), para 
fazer a gestão de cobranças e repasse de 
taxas pelo Sistema Unificado de Arreca-
dação e Cobrança das Tarifas Aeroportu-
árias (Sucotap) em seis aeroportos ma-
ranhenses.

 O Sucotap, conjunto integrado de nor-
mas, procedimentos, recursos (humanos, 
tecnológicos e financeiros) e instrumentos 
de controle, será utilizado para processar, 

cobrar, arrecadar e efetuar o repasse do 
valor arrecadado com as tarifas aeropor-
tuárias de embarque, pouso, permanência 
e conexão, nos aeroportos maranhenses 
de Balsas, Bacabal, Barra do Corda, Bar-
reirinhas, Carolina e Santa Inês.

Com quase 50 anos realizando um tra-
balho de referência nos aeroportos do 
Brasil, a Infraero conta com uma equipe 
multidisciplinar, composta por profissio-
nais com ampla experiência no setor ae-
roportuário. Para o presidente da Infraero, 
Brigadeiro Paes de Barros, “essa expertise 

única é fator decisivo para a contratação 
da empresa para a realização de mais um 
serviço com foco na evolução da aviação 
regional, e é nesse sentido que a Infraero 
vem trabalhando para colaborar com o 
desenvolvimento dos aeroportos do in-
terior do País”, acrescenta.

As equipes da Infraero são reconheci-
das por atuar nas áreas de regulamenta-
ção, operação, segurança, manutenção, 
engenharia, meio ambiente, finanças e 
logística, ou seja, possui todo o know-how 
de uma operação aeroportuária

ACORDO

Prefeito Edivaldo vistoria 
obras no Bom Jesus, Santa 
Cruz, Vila Bacanga e Sá Viana
Nestes bairros o prefeito Edivaldo constrói e reforma mercados e praças e realiza 
obras na orla do Sá Viana, na área Itaqui-Bacanga; na manhã desta quarta-feira (25) 
o gestor acompanhou o andamento destes serviços

O 
prefeito Edivaldo Holanda Junior 
vistoriou, na manhã desta quar-
ta-feira (25), o avanço das obras 
de reconstrução e modernização 

dos mercados dos bairros Bom Jesus, San-
ta Cruz e Vila Bacanga. O prefeito também 
acompanhou as obras de reforma de praças 
no bairro Santa Cruz e a implantação do cal-
çadão da orla do bairro Sá Viana. As obras 
estão previstas para serem entregues até o 
final do ano e integram o grande pacote de 
investimentos da Prefeitura executados por 
meio do programa São Luís em Obras.

“Temos um grande volume de obras pela 
cidade, que serão entregues até o final do ano. 
Uma das frentes de trabalho muito impor-
tantes da nossa gestão é a reforma e amplia-
ção de mercados públicos, com objetivo de 
aprimorar as condições gerais, estruturais e 
sanitárias, oferecendo aos usuários e feiran-
tes equipamentos públicos que possibilitem 
conforto e higiene. Tudo isto é fundamental 
para garantir mais saúde à comunidade e 
também para que o comércio possa oferecer 
produtos de melhor qualidade e, desta forma, 
valorizar a sua atividade cada vez mais. Junta-
se a isto, investimentos que estamos fazendo 
em reforma e construção de espaços públi-
cos para que as famílias tenham mais área 
de lazer perto de suas casas” disse o prefeito 
prefeito Edivaldo que estava acompanhado 
da primeira-dama, Camila Holanda e do ti-
tular da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pesca e Abastecimento (Semapa), Émerson 
Macêdo. O prefeito destacou ainda que por 
meio do programa São Luís em Obras, es-
tão sendo realizadas outras importantes in-
tervenções em vários bairros da capital. En-
tre elas estão obras de drenagem profunda, 
construção de pontes, asfaltamento de ruas 
e avenida, reforma de unidades de saúde e 
de ensino, entre outras.

OBRAS EM MERCADOS

No Mercado do Bom Jesus, já foram con-
cluídos serviços, como o piso de concreto, 
canaletas de drenagem, sistema elétrico, hi-
dráulico e sanitário, assim como a reforma 
completa dos 38 boxes e 34 bancadas cen-
trais, construídas de alvenaria e com acaba-
mento em cerâmica.

No caso dos boxes e bancadas, os servi-
ços estão em fase de conclusão dos revesti-
mentos. Falta ainda a instalação dos portais 
e portas de enrolar dos boxes, assim com o 
forro de PVC, entre outros detalhes de aca-
bamento. Quanto às bancadas, os serviços 
estão bastante adiantados e dever ser con-
cluídos nos próximos dias.

Todo o mercado ganhou uma nova cober-
tura, feita de material termo-acústico, mon-
tada sobre um conjunto de treliças (armação 
de aço), que são sustentadas por 22 pilares 
de concreto armado.

 SANTA CRUZ
No bairro Santa Cruz, a Prefeitu-

ra de São Luís está reformando todo 
o mercado público local. São 48 bo-
xes e 14 bancadas, todos construí-
dos em alvenaria de tijolos, reboco 
de cimento e acabamento em reves-
timento cerâmico, enfim, toda a es-
trutura foi padronizada.

Foram construídas novas pilastras 
de concreto armado, que suportam as 
treliças de aço e o novo telhado, feito 
de material termo-acústico, conforme 
está sendo feito em todos os outros 
mercados em reforma pela Prefeitura.

A fachada já está pronta e também 
as instalações elétricas, hidráulicas 
e sanitárias. Falta completar o reves-
timento em alguns boxes e dar aca-
bamento no piso em geral. Ainda em 
relação aos boxes, para finalizar, falta 
instalar os portais e portas (algumas 
são de enrolar, outras são grades de 
metal), entre outros pormenores de 
acabamento.

VILA BACANGA
No Mercado da Vila Bacanga, a Pre-

feitura está realizando uma reforma es-
trutural e estética, pois o que havia no 
local era basicamente um aglomerado 
de boxes, construídos em sua maioria 
pelos próprios feirantes, ou seja, não 
havia uniformidade e, como agravante, 
as falta de planejamento trouxe proble-
mas de ordem sanitária, com banhei-
ros inadequados. No local também 
ocorria alagamentos em dias de chu-
va mais intensa. São cerca de 20 boxes 
e 10 bancadas, atualmente. O mercado 
está sendo totalmente reformado, des-
de a cobertura, reboco, revestimento 
cerâmico, instalações elétricas, sani-
tárias e hidráulicas, banheiros adap-
tados para portadores de deficiência, 
portões de acesso, construção de novas 
bancadas.A Prefeitura desmontou todo 
o telhado pré-existente para a instala-
ção de uma nova cobertura, desta vez 
dentro dos padrões dos demais merca-
dos da cidade, com telhas de material 
termo-acústico e sustentado por pila-
res de concreto armado. 

Prefeito Edivaldo acompanha andamento das Obras nos mercado e Praças (Bom Jesus)



oimparcial.com.br ESPECIAL George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 7

Ori gem do Dia de Ação de Gra ças (Thanks gi ving Day)

Dia de Ação de Gra ças no Bra sil

Cu ri o si da des so bre o Dia de Ação de Gra ças

Efei tos re li gi o sos

Cin co tra di ções

Dia de Ação de Graças

Como é celebrado
o Thanksgiving

O
Dia de Ação de Gra ças (co nhe ci do em in glês
co mo Thanks gi ving Day) é um fe ri a do ce le- 
bra do ma jo ri ta ri a men te nos Es ta dos Uni dos e
no Ca na dá.

Nos Es ta dos Uni dos é ce le bra do to da quar ta quin ta-
fei ra do mês de no vem bro, e no Ca na dá, to da se gun da
se gun da-fei ra do mês de ou tu bro.

Co mo o pró prio no me diz, o Dia de Ação de Gra ças é
uma da ta em que as pes so as se reú nem e de mons tram
sua gra ti dão a Deus pe las bên çãos re ce bi das du ran te o
úl ti mo ano.

É tam bém um mo men to pa ra ex pres sar ca ri nho pe los
ami gos e fa mi li a res. Es te é um dos fe ri a dos mais im por- 
tan tes dos Es ta dos Uni dos e Ca na dá, jun ta men te com o
Na tal e o Ano No vo. É um fe ri a do fa mi li ar, em que é nor- 
mal re a li zar lon gas vi a gens pa ra que os pa ren tes es te jam
reu ni dos.

Ou tra gran de tra di ção des te fe ri a do é a co mi da, as fa- 
mí li as ce le bram es te dia com mui ta far tu ra gas tronô mi- 
ca. Ti pi ca men te co me-se pe ru (por is so tam bém é co- 
nhe ci do co mo Turkey Day – Dia do Pe ru), ba ta ta do ce,
pu rê, tor ta de abó bo ra, tor ta de ma çã, tor ta de no zes,
en tre ou tras coi sas.

O pri mei ro Dia de Ação de Gra ças foi ce le bra do nos
Es ta dos Uni dos em Plymouth, Mas sa chu setts, pe los pe- 
re gri nos fun da do res da vi la.

De pois das co lhei tas te rem si do gra ve men te pre ju di- 
ca das pe lo in ver no ri go ro so, os co lo nos ti ve ram uma
boa co lhei ta de mi lho no ve rão de 1621. Pa ra ce le brar a
oca sião, o go ver na dor da vi la or ga ni zou uma fes ta no
ou to no de 1621.

Nes sa fes ta par ti ci pa ram cer ca de 90 ín di os e fo ram
ser vi dos pa tos, pe rus, pei xes e mi lho. A par tir des se ano,
na No va In gla ter ra, em ca da ou to no era or ga ni za da uma
fes ta de gra ti dão a Deus, em agra de ci men to pe las bo as
co lhei tas.

Em 1863, Abraham Lin coln (pre si den te dos Es ta dos
Uni dos na épo ca) anun ci ou que a quar ta quin ta-fei ra de
no vem bro se ria o Dia Na ci o nal de Ação de Gra ças.

 

No Bra sil es ta não é uma da ta co me mo ra ti va co mum
no ca len dá rio na ci o nal. En tre tan to, em 1966, a lei nº
5.110/66 es ta be le ceu que as co me mo ra ções de Ação de
Gra ças no país se da ri am na quar ta quin ta-fei ra de no- 
vem bro.

Nor mal men te, a da ta é lem bra da por fa mí li as de ori- 
gem ame ri ca na e por al gu mas igre jas cris tãs pro tes tan- 
tes, co mo: Igre ja Lu te ra na IELB (de ori gem ame ri ca na),
Pres bi te ri a na, Ba tis ta, Me to dis ta e Igre ja do Na za re no.
Uni ver si da des me to dis tas e cur sos de in glês tam bém
cos tu mam co me mo rar a da ta.

Exis te uma ce rimô nia no Dia de Ação de Gra ças em
que o pre si den te ame ri ca no per doa dois pe rus (um ofi- 
ci al e um re ser va). As sim, ele sal va ria os ani mais do mes- 
mo des ti no dos ou tros 46 mi lhões de pe rus – a es ti ma ti- 
va de pe rus que são con su mi dos du ran te o fe ri a do.

O fe ri a do tam bém é co nhe ci do por gran des des fi les.
O mais co nhe ci do de to dos é o da Macy’s em No va Ior- 
que, em que par ti ci pam cen te nas de fi gu ras me diá ti cas
e per so na gens do mun do in fan til e da fan ta sia co mo
Mickey, Ho mem Ara nha, en tre ou tros. No Dia de Ação
de Gra ças tam bém é dis pu ta do um jo go de fu te bol ame- 
ri ca no, um dos es por tes mais apre ci a dos nos Es ta dos
Uni dos.

A sex ta-fei ra de pois do dia de Ação

de Gra ças é co nhe ci da co mo Black

Friday (sex ta-fei ra ne gra em

por tu guês). Nes se dia, vá ri as lo jas

fa zem pro mo ções sur pre en den tes.

É co mum que as lo jas fi quem su per lo ta das. In clu si ve
ocor rem epi só di os de dis pu tas pe los pro du tos mais
con cor ri dos e com as me lho res pro mo ções.

Pa ra ex pli car um pou co da da ta e seu va lor, con ver sa- 
mos com o re ve ren do Jor ge Cor rêa, ca pe lão ins ti tu ci o- 
nal do Mac ken zie, que é quem nos con duz ago ra por es- 
sa re fle xão. Co mo con ta o re ve ren do, “no Bra sil, a da ta
foi ins ti tuí da atra vés do de cre to 781, de 17 de agos to de
1949, in flu en ci a dos pe lo Em bai xa dor Jo a quim Na bu co”.

De acor do com ele, a im por tân cia do Dia de Ação de
Gra ças se re su me “no de sen vol vi men to de um co ra ção
gra to a Deus, que tem aben ço a do as pes so as e as na ções,

ca da uma de las de for ma par ti cu lar e sig ni fi ca ti va”.
Pa ra os cris tãos re for ma dos, es ta da ta é ex tre ma men- 

te re le van te, quer se ja por sua ori gem nas co me mo ra- 
ções nor te-ame ri ca nas, ou mes mo da for ma co mo a co- 
me mo ra ção da da ta che ga ao Bra sil. Co mo ex pli ca o re- 
ve ren do, es se dia é re ser va do pa ra des ta car mos mo ti vos
de gra ti dão a Deus, por tan tos be ne fí ci os que Ele nos
tem con ce di do.

]
“A Bí blia nos apre sen ta di ver sos mo men tos em que o

po vo de ve agra de cer, tais co mo a Pás coa dos He breus,
ins ti tuí da pe la li ber ta ção do po vo He breu da es cra vi dão
no Egi to (Êxo do 12:1-28), nas fes tas es ta be le ci das em Is- 
ra el (Le ví ti co 23:1-44), quan do a Ar ca é res tau ra da a Is- 
ra el (2 Sa mu el 6:14), e etc.”, re lem bra Cor rêa.

Além dis so, des ta ca o re ve ren do, “no No vo Tes ta men- 
to, va mos en con trar o Cân ti co de Ma ria e o Mag ni fi cat
(Evan ge lho de Lu cas 1:40-56).  As sim, re ce be mos da Es- 
cri tu ra di ver sos mo ti vos de gra ti dão, que po de mos ex- 
pres sar to dos os di as, mas é sig ni fi ca ti vo quan do re ser- 
va mos um dia em es pe ci al pa ra es ta fi na li da de”.

Ação de Gra ças, ou Thanks gi ving em in glês, é o dia em
que ori gi nal men te os co lo ni za do res e os na ti vos ame ri- 
ca nos agra de ci am a Deus a boa co lhei ta. Nos EUA mes- 
mo em tem pos mo der nos uma sé rie de tra di ções foi
man ti da pa ra es te fe ri a do e pa ra a mai o ria das pes so as
de lá es ta da ta é mais im por tan te do que o Na tal.

Pe ru: O Pe ru é a tra di ção em mais de 80% das me sas
ame ri ca nas, tan to que al gu mas pes so as cha mam o dia
de Turkey Day (Dia do Pe ru). Uma sé rie de ou tros pra tos
com os ve ge tais da es ta ção tam bém não po dem fal tar:
pump kin pie, mashed po ta to es, cranberry sau ce, corn- 
bre ad… (tor ta de abó bo ra, pu rê de ba ta tas, mo lho de
oxi co co, pão de mi lho…) De ve ser uma de lí cia!

Macy’s Thanks gi ving Day Pa ra de: é um des fi le de rua,
uma ‘pa ra da mes mo’, que en vol ve mi lha res de par ti ci- 
pan tes em New York. O des fi le é trans mi ti do na TV e to- 
dos ado ram os enor mes ba lões de per so na gens mais fa- 
mo sos co mo o Gar fi eld, Sno o pi, Do ra the Ex plo rer, etc.

Fo ot ball: du ran te to do o fe ri a do jo gos com os mai o res
ti mes de fu te bol ame ri ca no mo vi men tam os fãs des se
es por te na ci o nal em to do o país.

Black Friday: Thanks gi ving é sem pre na 4º quin ta-fei- 
ra do mês de no vem bro, o dia se guin te é dia de mui tas
ofer tas, que mar ca o iní cio da tem po ra da de com pras
pa ra o Na tal. É uma cor re ria pa ra apro vei tar os pre ços
bai xís si mos.

Par don the turkey: es sa é uma tra di ção hi lá ria! To dos
os anos na Ca sa Bran ca é fei ta uma ce rimô nia e um pe ru
é “per do a do” pe lo pre si den te dos Es ta dos Uni dos. De- 
pois do per dão, o pe ru vai pa ra a Ca li fór nia e par ti ci pa
do des fi le te má ti co na Disneylândia.

São Luís, quinta-feira, 26 de novembro de 2020

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

Uma ação de do a ção de san gue es tá sen-
do pro mo vi da pe lo Cen tro de He ma to lo gia
do Ma ra nhão (He mo mar) e os Nú cle os de
He mo te ra pia du ran te es sa se ma na em São
Luís, por con ta do Dia Na ci o nal do Do a dor
de San gue, 25 de no vem bro, quar ta-fei ra. O
ob je ti vo é sen si bi li zar a po pu la ção so bre a
do a ção vo lun tá ria, bem co mo a ma nu ten- 
ção de es to que que aten da a de man da dos
hos pi tais da ca pi tal e do in te ri or do es ta do.

Consciência Negra

O Cen tro Cul tu ral e Ad mi nis tra ti vo do Mi- 
nis té rio Pú bli co do Es ta do do Ma ra nhão
(CCMP) abriu, na úl ti ma sex ta-fei ra, 20, a ex-
po si ção co le ti va Iden ti da des. A mos tra, ini-
ci a da no Dia da Cons ci ên cia Ne gra, traz
obras em di ver sos su por tes e lin gua gens,
bus can do cons truir um pai nel re pre sen ta ti-
vo da di ver si da de cul tu ral e ar tís ti ca de ori- 
gem afro-ma ra nhen se. A ex po si ção, que fi ca
em car taz até 4 de de zem bro.

Em des ta que, Arí cia e Ali ce Di no,
re pre sen tan tes da Fun da ção An to nio
Jor ge Di no, com as do a ções re pas sa -
das pe lo Em pó rio Fri bal, fru to da
cam pa nha Ou tu bro Ro sa, nes ta se -
ma na. A cam pa nha foi uma par ce ria
com a mar ca da su cos Vil la Pi va e a
Água Bi o le ve. Par te da ven da des ses
dois pro du tos te ve ren da re ver ti da
pa ra a Fun da ção. A ação acon te ceu
du ran te to do o mês de ou tu bro em to -
das as lo jas do Em pó rio Fri bal em
São Luís. Além de con su mir pro du tos
sau dá veis e que aju dam a man ter a
imu ni da de em al ta, os cli en tes que
ade ri ram pu de ram se so li da ri zar
com uma cau sa que pre ci sa de mui to
apoio sem pre.

No re gis tro, o ge ren te
de Ope ra ções do Sis te -
ma Elé tri co da Equa to -
ri al MA, Ân ge lo Lo ren -
zo, es tá a pos tos pa ra
ga ran tir o for ne ci men -
to de ener gia elé tri ca
du ran te o se gun do tur -
no das elei ções na
Ilha. No pri mei ro tur -
no, o Pla no Es pe ci al
pa ra as Elei ções 2020
da Equa to ri al, apli ca -
do em par ce ria com o
TRE-MA, le vou for ne -
ci men to de ener gia pa -
ra mais de 5.556 zo nas
elei to rais.

A ri que za da cul tu ra 
ma ra nhen se, su as co -
res, tra ços e vi bran te
po e sia que ga nham vi -
da sob as mãos ha bi li -
do sas de Ro mil do Ro -
cha no seu mais no vo
tra ba lho em car taz na
Ga le ria de Ar te do Sesc
Cen tro. In ti tu la do“ Pa -
ra to dos”, o ar tis ta vi -
su al e mo ra dor da área
Ita qui-Ba can ga le va a
be le za e for ça da ar te
ur ba na re gi o na li za da
pa ra o Sesc e apre sen -
ta pro du ções de gran -
de en can ta men to.

Beach Park em São Luís

O São Luís Shop ping e o Shop ping da Ilha, re- 
ce bem a par tir des ta se ma na uma vi si ta ce a ren-
se. O Be a ch Park vai apre sen tar to das as no vi da- 
des do com ple xo as sim co mo as me di das ado ta-
das na re a ber tu ra do des ti no. 

Com re to ma da gra du al, em con for mi da de
com as ori en ta ções sa ni tá ri as, o com ple xo tu rís-
ti co usa al ta tec no lo gia e pro to co los rí gi dos pa ra
ga ran tir uma ex pe ri ên cia com ple ta, con for tá vel
e se gu ra aos tu ris tas e co la bo ra do res. A ação du- 
ra to do mês de no vem bro, até dia 14 de de zem- 
bro.

Negócios Experience

De olho ca da vez mais em opor tu ni da des fo ra
do ei xo Rio-São Pau lo, o Gru po So lum e a be e- 
gin, que têm co mo pro pó si to co nec tar PMEs e
in ves ti do res, vão par ti ci par da 5ª edi ção do Fó- 
rum Ne gó ci os Ex pe ri en ce. O mai or even to de
em pre en de do ris mo e ne gó ci os do Nor des te se- 
rá to tal men te on li ne (https://www.fo rum ne go- 
ci os.com.br) e gra tui to, e acon te ce rá nos di as 27
e 28 de no vem bro. 

Os só ci os do gru po, Pe dro Ja not, Ro dri go Fisz- 
man e Pa trí cia Stil le, são par te do qua dro de pa- 
les tran tes.

Blue Friday

Se gue até a pró xi ma se gun da-fei ra, 30, a Blue
Friday, adap ta ção da Black Friday pro mo vi da
pe lo Blue Tree São Luís. 

Du ran te o pe río do, ini ci a do na úl ti ma ter ça,
17, o ho tel dis põe de ofer tas im per dí veis pa ra
hos pe da gens e even tos. Cli en tes que fi ze rem
du as re ser vas, ga nham a ter cei ra diá ria e os es- 
pa ços de even tos so ci ais e cor po ra ti vos têm des- 
con to de 50%. 

A Blue Friday é vá li da pa ra com prar re a li za- 
das di re ta men te no ho tel, on de tam bém é pos sí- 
vel che car a dis po ni bi li da de de da tas.

Pra curtir

Na ma nhã des ta
quin ta-fei ra, 26, às
10h, o rei tor Na ta li no
Sal ga do as si na rá a
or dem de ser vi ço pa -
ra a rei ní cio das obras
do no vo pré dio da Di -
re to ria de Tec no lo gi -
as na Edu ca ção
(DTED) da Uni ver si -
da de Fe de ral do Ma -
ra nhão (UF MA).

O ato se rá re a li za do
no hall do pré dio
Cas te lão. 

As obras es tão or ça -
das em R$ 924.362,71
e têm pra zo de con -
clu são de 120 di as.

Mes mo no pe río do
pan dê mi co, São Luís
tem atraí do no vos
ne gó ci os. 

A fran quia La va te ria
Fast inau gu ra ho je
nas pro xi mi da des do
Par que do Ran ge dor.

Com um aten di men to
hí bri do, fun ci o nan do
24 ho ras, ser vi ços de
qua li da de, os cli en tes
ain da po dem usu fruir
de pre ços aces sí veis
(um bal de em mé dia
com 25 a 30 pe ças de
rou pa por R$ 14,99).

A BRK Am bi en tal,
con ces si o ná ria res -
pon sá vel pe los ser vi -
ços de água e es go ta -
men to sa ni tá rio em
Pa ço do Lu mi ar e São
Jo sé de Ri ba mar,
anun cia a par ce ria
com o apli ca ti vo de
pa ga men to PicPay.

O ob je ti vo é au xi li ar
os cli en tes e tor nar
ain da mais sim ples o
pa ga men to das fa tu -
ras de água e es go to.

São Luís, quinta-feira, 26 de novembro de 2020
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Estudo aponta que o Maranhão precisa investir oito vezes mais em saneamento básico
para alcançar as metas do novo Marco Legal do Saneamento Básico

Ran king das Ci da des

MARANHÃO

86% da população não
tem coleta de esgoto

D
e acor do o Pai nel Sa ne a- 
men to Bra sil (2018) 43,6% 
(2.707.665 ha bi tan tes) da 
po pu la ção ma ra nhen se 

não tem aces so a água e 86,2% não 
tem co le ta de es go to (5.351.737 ha bi- 
tan tes). Em um le van ta men to, fei to 
pe lo Ins ti tu to Tra ta Bra sil com GO As- 
so ci a dos apon tou que o Ma ra nhão é 
um dos es ta dos que pre ci sa am pli ar 
os in ves ti men tos em sa ne a men to bá- 
si co pa ra atin gir as me tas da Lei 
14026/2020, o no vo Mar co Le gal do 
Sa ne a men to Bá si co. Pe la lei, as em- 
pre sas ope ra do ras de ve rão aten der, 
até es ta da ta, a 99% da po pu la ção com 
água tra ta da e 90% com co le ta e tra ta- 
men to dos es go tos.

De acor do com o es tu do, a lei era 
aguar da da por que os in di ca do res do 
Sis te ma Na ci o nal de In for ma ções so- 
bre Sa ne a men to (SNIS 2018) re ve lam 
a ur gên cia da pau ta no Bra sil. Apro xi- 
ma da men te 35 mi lhões de bra si lei ros 
vi vem em lo cais sem abas te ci men to 
de água po tá vel, mes mo em meio à 
pan de mia de Co vid.

Qua se me ta de da po pu la ção bra si- 
lei ra não dis põe de co le ta de es go to e 
do to tal do es go to ge ra do no país ape- 
nas 46% é tra ta do, o que sig ni fi ca que 
o país des pe ja mais de 5.700 pis ci nas 
olím pi cas de es go tos sem tra ta men to 
na na tu re za di a ri a men te.

O Ma ra nhão é um dos 24 es ta dos 
das 27 uni da des da fe de ra ção que pre- 
ci sa rão am pli ar in ves ti men tos mé di- 
os em sa ne a men to bá si co pa ra 2033, 
con for me o no vo Mar co Le gal do Sa- 
ne a men to. “Vá ri os fa to res aju dam a 
ex pli car co mo uma das mai o res po- 
tên ci as econô mi cas do mun do che- 
gou a nú me ros tão ruins: des ca so das 
au to ri da des, cres ci men to de sor de na- 
do e sem pla ne ja men to das ci da des,

QUASE METADE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA NÃO TEM ACESSO A COLETA DE ESGOTO

fal ta de co bran ça da po pu la ção, fra gi- 
li da de de mui tas das em pre sas ope ra- 
do ras. De to da for ma, é fun da men tal 
ci tar os bai xos in ves ti men tos em 
abas te ci men to de água e es go ta men- 
to sa ni tá rio. De ma nei ra si mi lar, tan to 
o Pla no Na ci o nal de Sa ne a men to Bá- 
si co (Plan sab), pro mul ga do em 2013, 
quan to a no va Lei do Sa ne a men to 
apon tam me tas de se apro xi mar o 
país da uni ver sa li za ção até 2033”, ava- 
li ou o es tu do.

Os nú me ros le van ta dos pe lo es tu- 
do apon tam uma le ve me lho ra no es- 
ta do. Em 2014, 53,8% da po pu la ção ti- 
nha água po tá vel. Em 2018 es se per- 
cen tu al cres ceu 2.6% pas san do a 

56,4%. Em 2014 ape nas 10% da po pu- 
la ção ti nha aces so a ser vi ços de es go- 
to, em 2018 cres ceu pa ra 13,8%. 
Quan to aos in ves ti men tos, en tre 2014 
e 2018 fo ram de 729 mi lhões.

Po rém, no ran king dos in di ca do res, 
o es ta do apa re ce en tre os 17 do país 
que têm mé dia his tó ri ca de in ves ti- 
men tos mui to abai xo do pre vis to pa ra 
a uni ver sa li za ção dos ser vi ços.  Pa ra 
atin gir a me ta, a ne ces si da de to tal de 
in ves ti men to (2019-2033) é de 19 mi- 
lhões e a ne ces si da de mé dia anu al, de 
1.326 mi.

O es tu do apon ta que se ria ne ces sá-
rio am pli ar o in ves ti men to pa ra uni- 
ver sa li za ção em 8,66 ve zes.

Boletim Social  “Saneamento básico no Maranhão”
A mais re cen te edi ção do Bo le tim

So ci al “Sa ne a men to bá si co no Ma ra- 
nhão”, pu bli ca do pe lo Ins ti tu to Ma ra- 
nhen se de Es tu dos So ci o e conô mi cos
e Car to grá fi cos (IMESC), tra tou do
no vo mar co le gal do Sa ne a men to Bá- 
si co.

O pre si den te do ins ti tu to Di o na tan
Car va lho, pon tu ou que o te ma es tá
em ple na evi dên cia no ce ná rio na ci o- 
nal e es ta du al e que após a apro va ção
do mes mo, o go ver na dor do Ma ra- 
nhão, Flá vio Di no, por meio do De cre- 
to n° 36.009, de 3 de agos to de 2020,
ins ti tuiu o Co mi tê de Es tu dos so bre o
No vo Mar co Le gal do Sa ne a men to
Bá si co.

“O IMESC in te gra es se co mi tê com
o in tui to de ela bo rar es tu dos e uni for- 
mi zar o en ten di men to acer ca da ma- 
té ria, pa ra o apri mo ra men to das con- 
di ções es tru tu rais des te ser vi ço no es- 
ta do. Te mos cer te za que o pre sen te
bo le tim traz gran des con tri bui ções
pa ra o te ma”, ex pli ca o pre si den te.

So bre o abas te ci men to de água por
re de ge ral, o Bo le tim mos tra que, en- 
quan to o país apre sen tou que da no
nú me ro de do mi cí li os abas te ci dos, o
Ma ra nhão apre sen tou cres ci men to
de 65,9% a 70,2%, no pe río do de 2010
a 2019, com pi co de 71,6% no ano de
2017 e per ma ne cen do, pe la pri mei ra
vez, na ca sa dos 70% em três nãos
con se cu ti vos (2017 a 2019).

Ain da de acor do com o bo le tim,
quan to  à por cen ta gem de do mi cí li os
com aces so à re de ge ral de es go to ou
fos sa sép ti ca li ga da à re de, no Ma ra- 
nhão, os mai o res avan ços ocor re ram
no pe río do de 2015 a 2019 (pas sou de
12,6% em 2014, al can çou 23,6% em
2018 e che gou em 2019 com 22,0%).
Em se tra tan do da co le ta de re sí du os
só li dos, os avan ços tam bém fo ram
mais sig ni fi ca ti vos no pe río do de 2016
a 2019, al can çan do a mai or co ber tu ra
no ano de 2019 (70,7%).

Da dos por re gião – A re gião Nor te

pos sui gran des de sa fi os, pois é on de
se con cen tra a me nor per cen ta gem
de po pu la ção com abas te ci men to de
água e ao es go ta men to sa ni tá rio; são
57% sem aces so à água e 90% sem co- 
le ta de es go tos. Em po pu la ção, no en- 
tan to, o Nor des te é a re gião com mai- 
or de sa fio, uma vez que 14 mi lhões
não têm abas te ci men to de água e 39,1
mi lhões de pes so as sem co le ta de es- 
go tos. Os da dos das re giões po dem ser
con sul ta dos em https://www.pai nel- 
sa ne a men to.org.br. A dis cre pân cia
dos in di ca do res tam bém é ex pli ca da
pe los in ves ti men tos, ou se ja, o Su des- 
te re pre sen tou 58,18% dos in ves ti- 
men tos na so ma de 2014 a 2018, en- 
quan to o Nor des te por 18,6% e o Nor- 
te so men te 3,49%.

No “Ran king do Sa ne a men to nas
100 Mai o res Ci da des” pu bli ca do pe lo
Ins ti tu to Tra ta Bra sil em 2020, em par- 
ce ria com a GO As so ci a dos, São Luís
apa re ce na 82º po si ção. Em 2019 ocu- 
pa va a 83ª po si ção, e em 2018, a 76ª.

As van ta gens da ex pan são da re de
de es go to são di ver sas: des de a va lo ri- 
za ção imo bi liá ria, econô mi ca e edu- 
ca ci o nal até a di mi nui ção da pro li fe- 
ra ção de do en ças que co lo ca em ris co
à saú de e a qua li da de de vi da de to da
po pu la ção, dei xan do cla ro a im por- 
tân cia de in ves tir no se tor.

Em ano de elei ções mu ni ci pais, o
no vo Ran king do Sa ne a men to Bá si co
mos tra a res pon sa bi li da de dos pre fei- 
tos em fa zer avan çar os in di ca do res
de água e es go ta men to sa ni tá rio, so- 
bre tu do por que é de res pon sa bi li da de
do Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal a ti tu- 
la ri da de do sa ne a men to. É pa pel in- 
de le gá vel o pla ne ja men to sa ni tá rio, a
par tir da for mu la ção e exe cu ção do
Pla no Mu ni ci pal de Sa ne a men to Bá si- 
co (PMSB), sen do obri ga tó ria a par ti- 
ci pa ção da so ci e da de ci vil. Já nas Re- 
giões Me tro po li ta nas a de ci são do

STF, des de 2013, é de que as de ci sões
se jam com par ti lha das en tre os mu ni-
cí pi os e es ta do.

O IMESC in te gra es se

co mi tê com o in tui to de

ela bo rar es tu dos e

uni for mi zar o

en ten di men to acer ca da

ma té ria, pa ra o

apri mo ra men to das

con di ções es tru tu rais

des te ser vi ço no es ta do.

Te mos cer te za que o

pre sen te bo le tim traz

gran des con tri bui ções

pa ra o te ma

OPERAÇÃO POLICIAL

Ex-candidato a vereador
é preso com drogas

O DINHEIRO E A DROGA ESTAVAM DENTRO DE UM CARRO

A Po lí cia Ci vil, por meio da Se narc, pren deu, no mu- 
ni cí pio de Tu ri lân dia, três in di ví du os sus pei tos da prá ti- 
ca do cri me de trá fi co de dro gas. Fo ram apre en di dos
seis ta ble tes de crack, além de quan tia em di nhei ro.

Den tre os pre sos es tá um in di ví duo que con cor reu
co mo can di da to ao car go de ve re a dor no mu ni cí pio de
Pi nhei ro.

Após de nun ci as do trá fi co de dro gas na re gião a Po lí- 
cia Ci vil mon tou es tra té gia de abor da gens no âm bi to do
in te ri or do es ta do de acor do com as in for ma ções re ce bi- 
das e tra ba lha das pe la equi pe.

Ao re a li zar abor da gens no mu ni cí pio de Tu ri lân dia,
os sus pei tos pri mei ra men te não aten de ram ao co man- 
do de pa ra da e, além de ten tar em pre en der fu ga, re sis ti- 
ram em abrir os vi dros do veí cu lo em que es ta vam, cha- 
man do as sim a aten ção dos Po li ci ais.

Ao re a li zar re vis ta no in te ri or do veí cu lo foi en con tra- 
do o en tor pe cen te em uma sa co la abai xo do ban co tra- 
sei ro e quan tia em di nhei ro em uma bol sa.

Foi da do voz de pri são aos sus pei tos e en ca mi nha dos
à se de da Se narc pa ra la vra tu ra do Au to de Pri são em
Fla gran te, pe los cri mes de Trá fi co e As so ci a ção pa ra o
Trá fi co.

INVESTIMENTO

Mais desenvolvimento
para o Maranhão

INVESTIMENTO BENEFICIARÁ DIRETAMENTE 362 MIL CLIENTES

Bus can do a me lho ria da qua li da de da ener gia for ne- 
ci da pa ra po pu la ção, a Equa to ri al Ma ra nhão tem in ves- 
ti do con ti nu a men te em obras que pos si bi li tam o for ta- 
le ci men to e ex pan são do sis te ma elé tri co em to do o es- 
ta do. So men te na re gião Nor te, uma das que mais cres ce
no Ma ra nhão, são mais de R$ 68 mi lhões apli ca dos no
con jun to de obras que aten de rá des de o po lo in dus tri al
de São Luís até o cres cen te po lo tu rís ti co do Par que Na- 
ci o nal dos Len çóis Ma ra nhen ses. O in ves ti men to be ne- 
fi ci a rá di re ta men te cer ca de 362 mil cli en tes.

De vi do à sua po si ção ge o grá fi ca fa vo rá vel à im por ta- 
ção e ex por ta ção de in su mos, na ca pi tal, os es for ços es- 
tão con cen tra dos em aten der a ex pan são da de man da
de ener gia elé tri ca nos ei xos in dus tri al e por tuá rio. Es tá
em an da men to o Pro je to São Luís IV que com pre en de a
im plan ta ção de uma no va fon te de su pri men to à ilha in- 
cluin do a cons tru ção de uma no va su bes ta ção na Vi la
Ma ra nhão, além de ou tras seis no vas re des de dis tri bui- 
ção for ta le cen do ain da mais o sis te ma elé tri co.

Já no li to ral do es ta do, pa ra aten der o cres ci men to do
mer ca do im pul si o na do pe lo tu ris mo, foi ini ci a da em ju- 
lho a cons tru ção da no va Su bes ta ção Len çóis. Lo ca li za- 
da às mar gens da BR-402 no mu ni cí pio de Hum ber to de
Cam pos, e com en tre ga pre vis ta pa ra de zem bro des te
ano, a su bes ta ção pos si bi li ta rá uma mai or qua li da de da
ener gia elé tri ca pa ra os mu ni cí pi os de Hum ber to de
Cam pos, San to Ama ro, e Pri mei ra Cruz.

Além da no va su bes ta ção, tam bém es tá sen do cons- 
truí da uma no va re de de dis tri bui ção, com 58 km, que
in ter li ga rá as su bes ta ções Ur ba no San tos e Len çóis. São
mais de R$ 25 mi lhões in ves ti dos na am pli a ção do ní vel
de ten são ade qua do e me lho ri as nas re des de dis tri bui- 
ção.

São Luís, quinta-feira, 26 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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“De sis ti da com pra”

Ou tros paí ses

A ori gem

Cyber Monday

BLACK FRIDAY

Compras sem dor de
cabeça e problemas
L

o jas vir tu ais e fí si cas es tão
apos tan do al to nes sa tem po- 
ra da de Black Friday, uma da ta
es pe ra da pe lo se tor de co mér- 

cio co mo uma for ma de le var no vo fô- 
le go às ven das, tão pre ju di ca das em
con sequên cia da pan de mia de co ro- 
na ví rus.

 No Bra sil, no Ma ra nhão e em São
Luís, des de o iní cio do mês, a da ta que
re me te a pro mo ções e des con tos pa ra
cli en tes pro me te ser van ta jo sa pa ra
lo jis tas. 

Mas pa ra que os cli en tes te nham
êxi tos em su as aqui si ções, con vém
pres tar aten ção pa ra não ga nhar dor
de ca be ça.

Nas edi ções an te ri o res, as prin ci- 
pais re cla ma ções co le ta das pe lo Pro- 
con fo ram as de pro pa gan da en ga no- 
sa, pe di do de can ce la men to da com- 
pra pe la em pre sa lo go após a fi na li za- 
ção do pe di do e ma qui a gem de des- 
con to (quan do des con to ofe re ci do
so bre o pre ço do pro du to/fre te não é
re al). Um ris co adi ci o nal vem com as
com pras on li ne, que de vem se in ten- 
si fi car em 2020, de vi do às re co men da- 
ções de iso la men to so ci al por con ta
da Co vid-19.

Co mo em to das as da tas fes ti vas, a
exem plo do Na tal e Dia das Cri an ças,
a Black Friday é pro pí cia pa ra a ação
dos es te li o na tá ri os, que se apro vei- 
tam da dis po si ção das pes so as pa ra as
com pras e apli cam gol pes. Pa ra não se
ar re pen der, se en di vi di dar sem ne ces- 
si da de ou cair em gol pes, ou frau des,
pres te aten ção ao que diz o ad vo ga do
Hu go As sis Pas sos, pre si den te da Co- 
mis são de Di rei tos do Con su mi dor da
OAB-MA.

“O con su mi dor pre ci sa, ini ci al- 
men te, re fle tir so bre a efe ti va ne ces si- 
da de de aqui si ção de pro du tos nes sa
se ma na de pro mo ções. Vi ve-se um
mo men to de su per en di vi da men to do

con su mi dor bra si lei ro e ma ra nhen se,
ou se ja, com pro me ti men to sig ni fi ca- 
ti vo da ren da fa mi li ar em ra zão das dí- 
vi das ad qui ri das. Lo go, o pri mei ro
cui da do é fa zer um pla ne ja men to fa- 
mi li ar dos gas tos pa ra não com pro- 
me ter o or ça men to fa mi li ar com im- 
pul sos con su mis tas”, dis se.

Ou tra re co men da ção do ad vo ga do
é quan to aos pre ços que de vem ser
pes qui sa dos. 

“Ve ri fi car di ver sos for ne ce do res
pa ra se bus car a me lhor ofer ta exis- 
ten te no mer ca do. Atra vés de pes qui- 
sas é pos sí vel ve ri fi car pro pa gan das
en ga no sas e prá ti cas abu si vas, a
exem plo do for ne ce dor que do bra o
pre ço na se ma na an te ri or e de pois re- 
duz o pre ço, ape nas pa ra au men tar
seus lu cros e le sar con su mi do res. Há
ór gãos que re a li zam pes qui sas de pre- 
ços, des te mo do, re co men da-se bus- 
car o si te do Pro con Ma”, dis se Hu go
As sis Pas sos.

A pes qui sa de pre ços é im por tan te,
pois, se gun do o ad vo ga do, uma lo ja
po de anun ci ar pre ços di fe ren tes pa ra
ven das na in ter net e na lo ja fí si ca. “As
em pre sas for ne ce do ras po dem co brar
pre ços di fe ren ci a dos, se ja en tre lo jas
fí si cas ou en tre uma lo ja fí si ca e uma
lo ja vir tu al. Con tu do, é in dis pen sá vel
apon tar o pre ço, mo do de pa ga men to,
con di ções de en tre ga, de mo do cla ro e
ob je ti vo”.

In ves ti gar a re pu ta ção do for ne ce- 
dor é tam bém uma di ca que o ad vo ga- 
do des ta ca, pa ra sa ber se há um en de- 
re ço fí si co, ca nais de re la ci o na men to
com cli en tes e his tó ri cos de re cla ma- 
ções. 

An tes de qual quer com pra, ve ri fi- 
que a re pu ta ção do ven de dor em si tes
co mo o Re cla me Aqui (www.re cla me- 
a qui.com.br). 

Ven de do res com mui tas re cla ma- 
ções ten dem a ser mais pro ble má ti- 

cos. 
“É ne ces sá rio ain da to mar cui da do,

igual men te, com pro mo ções en vi a-
das por e-mail ou li ga ções que so li ci- 
tam da dos dos con su mi do res. Po de
ser uma ten ta ti va de ob ten ção de van-
ta gens ilí ci tas. Pa ra evi tar gol pes, não
for ne ça da dos e não cli que em links
en vi a dos por e-mail”, aler tou.

Fez a com pra e se ar re pen deu. E
ago ra? Se rá que dá pa ra de sis tir da
com pra?

 De acor do com o ar ti go 49 do CDC,
nas com pras fei tas pe la in ter net, o
con su mi dor po de de sis tir da com pra
em até 7 di as de pois do re ce bi men to,
sem ne ces si da de de jus ti fi ca ti va, mes-
mo que o pro du to es te ja em per fei ta
qua li da de.

 É o cha ma do di rei to de ar re pen di- 
men to. Além dis so, é im por tan te cha- 
mar aten ção pa ra o fa to de que o cus- 
to pe la de vo lu ção do pro du to, em ca- 
so de de sis tên cia, de ve ser ar ca do pe la
em pre sa, e não pe lo con su mi dor. 

“Nas com pras re a li za das fo ra do es- 
ta be le ci men to co mer ci al, ca tá lo go,
te le fo ne, in ter net, o con su mi dor po-
de rá exer cer o di rei to ao ar re pen di- 
men to, no pra zo de 7 di as. Es te pra zo
con ta a par tir da en tre ga do pro du to.
Re co men da-se que o con su mi dor en- 
tre em con ta to com o for ne ce dor por
es cri to, a exem plo do en vio de e-mail
ou li ga ção pa ra o sac com pro to co lo
de aten di men to”, fi na li zou Hu go As- 
sis Pas sos.

O Pro con MAór gão ori en ta que o
con su mi dor de ve for ma li zar uma re- 
cla ma ção sem pre que iden ti fi car
qual quer ir re gu la ri da de nas re la ções
de con su mo. 

As de nún ci as po dem ser for ma li za- 
das pe lo app, si te ou nas uni da des fí si- 
cas de aten di men to do PRO CON/MA.

As maiores curiosidades sobre a Black Friday

Mui tos es pe ram o ano in tei ro por
es te dia. A sex ta-fei ra que se gue o Dia
de Ação de Gra ças é to ma da pe las
mai o res ofer tas e des con tos do mer- 
ca do. Es ta mos fa lan do da Black
Friday, o mai or dia de com pras do
ano. Lo jas e con su mi do res se unem
pa ra ven der e ad qui rir pro du tos por
até 90% do pre ço ori gi nal. Uma opor- 
tu ni da de tão im per dí vel, que as fi las,
a mo vi men ta ção e a pro cu ra na Black
Friday su pe ram a de da tas co me mo- 
ra ti vas e vi ra da de es ta ções. Tu do fun- 
ci o na di fe ren te. As lo jas cos tu mam
abrir de ma dru ga da, e acre di te, os es- 
to ques po dem aca bar an tes mes mo
do sol se pôr!

O re sul ta do não po dia ser ou tro: a
da ta vi rou fe bre e aca bou sen do ado- 
ta da por di ver sos paí ses ao re dor do
mun do. No Mé xi co, a Black Friday ga- 
nha dois di as a mais e ga nha o no me
de ‘’El Bu en Fin’’, que sig ni fi ca o ‘’Bom
fim de se ma na’’. No Ca na dá, a ce le- 
bra ção acon te ce em mai o ria no Bo- 

xing Day, um dia após o Na tal. Na In- 
gla ter ra, as ofer tas atin gem o ápi ce lo- 
go na pri mei ra se ma na de no vem bro.
Já no Bra sil, a pri mei ra Black Friday
acon te ceu em 2010, e tem fei to ca da
vez mais su ces so en tre os con su mi do- 
res.

Ape sar de atu al men te es tar re la ci o- 
na da aos ge ne ro sos des con tos do
mer ca do, a Black Friday nem sem pre
es te ve li ga da a al go po si ti vo. Em 1869,
o ter mo foi usa do pe la pri mei ra vez
quan do dois es pe cu la do res ten ta ram
to mar a bol sa de ou ro de No va York. O
go ver no foi obri ga do a in ter vir, ele- 
van do a ofer ta de ma té ria-pri ma e
der ru ban do os pre ços, o que fez com
que mui tos in ves ti do res per des sem
su as for tu nas.

Mais pa ra fren te, o ter mo foi vis to
em 1960, na Fi la dél fia. Po li ci ais do es- 
ta do ame ri ca no usa vam o ter mo ‘’Big
Friday’’ pa ra se re fe rir ao ca os do trân- 
si to no fe ri a do de Thanks gi ving. O flu- 
xo de car ros era tão in ten so que mui- 

tos lo jis tas fa zi am pro mo ções pa ra
atrair pa ra as lo jas aque les que es ti-
ves sem no trá fe go.

Há ain da quem op te pe la ex pli ca- 
ção mais sim ples. O Black se re fe re à
cor pre ta, o que nos Es ta dos Uni dos
in di ca es tar fi nan cei ra men te bem.
Por is so, a Black Friday se ria a chan ce
das lo jas saí rem do ver me lho.

Já em 2001, a da ta se tor nou ofi ci al-
men te o dia dos me lho res des con tos
do ano.

Quem per de a ho ra tam bém não
pre ci sa se pre o cu par. A Cyber Monday
é a se gun da-fei ra que su ce de a Black
Friday, que ain da ga ran te aos con su-
mi do res bons des con tos ex clu si va- 
men te na in ter net. A da ta foi cri a da
por em pre sas de mar ke ting pa ra in-
cen ti var a com pra on li ne.

Em 2020, a Black Friday cai rá no dia
27 de no vem bro, pró xi ma sex ta-fei ra!
Pro gra me-se pa ra vi a jar pa ra o ex te ri-
or e ga ran tir os me lho res pre ços do
mer ca do.

In for ma ções so bre os si tes de ven das

Cer ti fi ca do de se gu ran ça

Evi te soft ware pi ra ta

Uti li ze an ti ví rus

Sus pei te de pro mo ções do What sApp

Ve ja di cas pa ra
não cair em
frau des on-li ne 

A Black Friday 2020 es tá che gan do. A fa mo sa da ta
pro mo ci o nal do co mér cio que sur giu nos Es ta dos Uni- 
dos acon te ce no Bra sil, nes se ano, no dia 27 de no vem- 
bro. É cres cen te a ex pec ta ti va dos bra si lei ros pe la sex ta-
fei ra que pro me te des con tos atra en tes e fa ci li da des de
pa ga men to.

Po rém, os con su mi do res pre ci sam es tar aten tos pa ra
es ca par de frau des ocor ri das nas com pras pe la in ter net,
se ja por si tes ou apli ca ti vos di re ta men te nos smartpho- 
nes. As chan ces de cair em ar ma di lhas du ran te as com- 
pras pe la web são bem mai o res do que nu ma lo ja fí si ca.

En tre os prin ci pais mo ti vos pa ra as do res de ca be ça
es tão as bre chas de se gu ran ça en con tra das nos sis te mas
dos pró pri os usuá ri os ali a do à fal ta de cui da do ao en trar
nos si tes ou em cli car em e-mails ma li ci o sos, co mo os
“phishing” (si mu lam uma pá gi na re al), que ser vem pa ra
os ci ber cri mi no sos da rem gol pes nos con su mi do res
mais de sa ten tos ou inex pe ri en tes.

Pa ra se pre ca ver é im por tan te, pri mei ra men te, en ten- 
der co mo se dão os ata ques de sen vol vi dos pe los cri mi- 
no sos vir tu ais, bem co mo co nhe cer quais são os prin ci- 
pais pre juí zos a que as pes so as es tão ex pos tas ao com- 
pra rem pe la in ter net sem um cui da do ade qua do.

Con fi ra al gu mas di cas do es pe ci a lis ta pa ra quem vai
apro vei tar a Black friday na in ter net:

Pes qui sar so bre a lo ja vir tu al on de vo cê vai com prar é
um pas so im pres cin dí vel. Em si tes co mo Re cla me Aqui
e Pro con é pos sí vel bus car a re pu ta ção dos e-com mer- 
ces e ver se há re cla ma ções de con su mi do res, co mo, por
exem plo, em atra sos na en tre ga, no uso in de vi do de da- 
dos e até em ofer tas fal sas, além de quais ti pos de res- 
pos tas aque las em pre sas de ram pa ra a re cla ma ção.

É im por tan te que o usuá rio ob ser ve, ao efe tu ar a
com pra on li ne, se o si te tem pro to co lo de se gu ran ça e
cer ti fi ca do HTTPS vá li dos. Es tes de ta lhes são vis tos no
pró prio na ve ga dor, a par tir da ima gem de um ca de a do
na bar ra de na ve ga ção e do en de re ço da pá gi na. Além
dis so, uma ou tra di ca é que, an tes de cli car em al gum
en de re ço, o con su mi dor pas se o mou se no ban ner da
men sa gem ou bo tão pa ra ver no can to da te la se o link
di re ci o na pa ra o en de re ço ofi ci al da lo ja.

Uti li zar softwa res ou apli ca ti vos pi ra tas no seu com- 
pu ta dor ou smartpho ne po de fa ci li tar ações de cri mi no- 
sos pa ra aces sar os da dos pes so ais e fi nan cei ros

As so lu ções de an ti ví rus pa gas cos tu mam in ves tir
mais e lan çar va ci nas com mai or ve lo ci da de e frequên- 
cia do que as so lu ções gra tui tas.

Ser um dos apli ca ti vos de men sa gens mais fa mo sos
do mun do traz o pe so de tam bém ser um al vo fá cil dos
cri mi no sos. Is so sig ni fi ca que fre quen te men te links fal- 
sos de gran des lo jas são di vul ga dos em men sa gens pa ra
rou bar da dos pes so ais e se nhas de car tões de cré di to.
Por is so, an tes de cli car nos links que re ce ber, ve ri fi que
se a pro mo ção exis te na lo ja ou se a pá gi na exis te em
uma bus ca no pró prio Go o gle.

São Luís, quinta-feira, 26 de novembro de 2020

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


oimparcial.com.br ESPORTES Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 11

Sampaio continua entre os três primeiros colocados da Série B. Equipe maranhense
agora se prepara para enfrentar o Brasil de Pelotas, amanhã (27), no Estádio Castelão

Re for ços

CAMPEONATO BRASILEIRO

Tricolor permanece
em alta na Série B
NERES PINTO

A
sequên cia dos jo gos da Sé rie 
B do Cam pe o na to Bra si lei ro, 
que co me çou com a vi tó ria 
do Sam paio Cor rêa por 2 a 1 

(de vi ra da) so bre o Fi guei ren se , em 
Flo ri a nó po lis-SC, na úl ti ma se gun da-
fei ra, man te ve o re pre sen tan te ma ra- 
nhen se en tre os três pri mei ros co lo ca- 
dos nes ta com pe ti ção.

Com 40 pon tos con quis ta dos, o Tri- 
co lor se gue aci ma do Ju ven tu de de 
Ca xi as do Sul-RS (37).

Na ter ça-fei ra, a com pe ti ção pros- 
se guiu e os dois mai o res con cor ren tes 
jo ga ram. O Amé ri ca-MG re ce beu o Ju- 
ven tu de, em Be lo Ho ri zon te, e ven ceu 
por 2 a 1.

Os bo li vi a nos, que che ga ram a ocu- 
par a se gun da co lo ca ção, per de ram a 
vi ce-li de ran ça pa ra os mi nei ros.

Na pró xi ma sex ta-fei ra, o Sam paio 
vol ta rá a cam po, des ta vez, em São 
Luís, pa ra en fren tar o Bra sil de Pe lo- 
tas-RS, ten do boa opor tu ni da de pa ra 
con ti nu ar se man ten do no pe lo tão 
das equi pes mais co ta das pa ra su bir à 
di vi são de eli te do fu te bol bra si lei ro, 
ca so con si ga a mes ma es ta bi li da de na 
ta be la de clas si fi ca ção. O Tu ba rão tem 
ain da um dos me lho res ata ques, com 
35 gols.

A es ta tís ti ca mos tra que o Tri co lor 
con ti nua sen do um vi si tan te di fí cil de 
ser ba ti do, pois em dez jo gos dis pu ta- 
dos fo ra de ca sa, per deu ape nas du as 
ve zes: uma pa ra a Cha pe co en se e ou- 
tra pa ra o Vi tó ria da Bahia, nas pri mei- 
ras ro da das (1 a 0 em Sal va dor, o mes- 
mo pla car em Cha pe có), ten do ain da

Vol tas

CAIO DANTAS É O ARTILHEIRO DO SAMPAIO E DO BRASILEIRO COM 15 GOLS MARCADOS

LUCAS ALMEIDA

mais qua tro em pa tes e qua tro vi tó ri- 
as. O re sul ta do mais ex pres si vo ain da 
foi a go le a da apli ca da no Avaí por 5 a 2 
em Flo ri pa. No Cas te lão, no en tan to, o 
Tri co lor foi der ro ta do cin co ve zes e 
ven ceu se te.

Na vi ra da so bre o Fi guei ra, três jo- 
ga do res fo ram bas tan te fes te ja dos 
após a vi tó ria so bre o Fi guei ra: Di e go 
Ta va res (pas se do gol da vi tó ria), Jack- 
son e o go lei ro Gus ta vo, que de fen deu 
uma pe na li da de má xi ma quan do o jo- 
go es ta va de 1 a 0 pa ra os ca ta ri nen ses, 
ain da no pri mei ro tem po.

A de le ga ção do Sam paio re tor nou a 
São Luís e rei ni ci ou os trei nos vi san do 
o pró xi mo com pro mis so.

O téc ni co Léo Con dé aguar da o re- 

sul ta do ofi ci al do tes te que apon tou 
“in con clu si vo” so bre o co vid-19 e que 
o afas tou do co man do da equi pe no 
Es tá dio Or lan do Scar pel li. O au xi li ar 
Re na ti nho foi quem ori en tou o gru po.

A ex pec ta ti va, tam bém, é pa ra o re- 
tor no de al guns ti tu la res que fi ca ram 
em tra ta men to, en tre eles, o vo lan te 
An dré Luís e o za guei ro Joé cio.

Ou tro que vol ta a ser re la ci o na do 
pa ra a par ti da é Rob son Du ar te, pou- 
pa do na par ti da de Flo ri pa. Não há 
ain da pre vi são pa ra a vol ta de Pi men- 
ti nha, que tes tou po si ti vo pa ra o co- 
vid-19 na se ma na pas sa da, mas já es tá 
re cu pe ra do da le são mus cu lar.

SÉRIE D

Moto fica com terceiro lugar no Grupo A-2

NO SÁBADO, ÀS 16H, OCORRERÁ A ÚLTIMA RODADA DESTA PRIMEIRA FASE, E O PAPÃO RECEBERÁ, NO CASTELÃO, A EQUIPE DO BARÉ-RR

GAUDÊNCIO CARVALHO

A vi tó ria do Rí ver-PI so bre o San- 
tos-AP (3 a 1) ti rou do Mo to qual quer
chan ce de fi car cm o se gun do lu gar do
Gru po A-2 da Sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro. Na ter ça-fei ra à tar de, a tor- 
ci da mo ten se acom pa nhou aten ta- 
men te o jo go Ju ven tu de Sa mas 1 x 0
São Rai mun do, dis pu ta do na ci da de
de São Ma teus, ei xan do o Pa pão com
o ter cei ro lu gar.

No pró xi mo sá ba do, às 16h, ocor re- 
rá a úl ti ma ro da da des ta pri mei ra fa- 
se, e o Pa pão re ce be rá, no Cas te lão, a
equi pe do Ba ré-RR, que já es tá eli mi- 
na do da com pe ti ção e vem ape nas
cum prir ta be la. Com 22 pon tos, o Pa- 
pão po de che gar a 25 pon tos.

A úl ti ma va ga es tá sen do dis pu ta da
por Ju ven tu de (20 pon tos) e São Rai- 
mun do (18). O ti me de São Ma teus
po de che gar a 23 em ca so de uma vi- 
tó ria so bre o San tos, no Ama pá e ga- 

ran tir a va ga. Já o re pre sen tan te de
Ro rai ma pre ci sa ven cer o Al tos-PI, em
ca sa, pa ra al can çar os 21, mas fi car
tor cen do por uma der ro ta do Sa mas.
Um em pa te  em Ma ca pá e um triun fo
do “Rai mun dão”, em Bo a vis ta, dei xa
os dois con cor ren tes igua la dos em
nú me ro de pon tos e vi tó ri as. No sal do
de gols, o ti me ma ra nhen se tem 7 e o
ro rai men se 5, ou se ja, van ta gem de
dois gols pa ra o Ju ven tu de. Nes se ca- 
so, o São Rai mun do te ria de ven cer o
Al tos por 3 gols de di fe ren ça.

O téc ni co Léo Goi a no, mes mo sa- 
ben do das di fi cul da des da di re to ria
pa ra no vas con tra ta ções. “Te mos fei to
uma gi nás ti ca gi gan te pa ra que a gen- 
te pos sa en con trar uma equi pe ide al,
for te, que jo gue sem pre com o mes mo
ní vel de de sem pe nho, que nos ofe re ça

ga ran ti as pa ra dis pu tar o aces so, sa- 
be mos das di fi cul da des, mas pre ci sa- 
mos de re for ços ”, de cla rou.

Goi a no re a fir ma que a equi pe pre- 
ci sa ter mai or evo lu ção a par tir de
ago ra, sen do evi den te a ne ces si da de
de uma re a ção. “Pre ci sa mos re cu pe- 
rar, pen sar na sequên cia, por que o
mais im por tan te na com pe ti ção vem
nas pró xi mas se ma nas. En tão, nós te- 
mos que re a gir o mais rá pi do pos sí vel,
pa ra que a gen te pos sa de ci dir nos sa
ca mi nha da e bus car es se aces so”, fi- 
na li zou o trei na dor mo ten se.

O úl ti mo re for ço anun ci a do pe lo
Mo to foi o la te ral-es quer do Vi ti nho,
que es ta va na Ana po li na-GO. O atle ta
trei na no CT Pe rei ra dos San tos e
aguar da re gu la ri za ção pa ra fi car à dis- 
po si ção. A equi pe que vai en fren tar o
Ba ré co me ça a ser de fi ni da no trei no
des ta quin ta-fei ra. (N.P)

MOR TE DE MA RA DO NA

Adeus a um gê nio
do fu te bol

Di e go Ar man do Ma ra do na mor reu on tem, quar ta-
fei ra (25), aos 60 anos, após uma pa ra da car di or res pi ra- 
tó ria. Um dos gran des da his tó ria do es por te e mai or
ído lo do fu te bol ar gen ti no, o as tro so freu o mal sú bi to
no fim da ma nhã, quan do am bu lân ci as fo ram cha ma- 
das à sua ca sa, on de se re cu pe ra va de uma ci rur gia no
cé re bro. O ex-jo ga dor, po rém, não re sis tiu, ten do sua
mor te con fir ma da pe la im pren sa ar gen ti na e pe la TV
pú bli ca do país no co me ço da tar de.

O pre si den te da Ar gen ti na, Al ber to Fer nán dez, de cla- 
rou lu to ofi ci al de três di as no país. Em pos ta gem nas re- 
des so ci ais, o che fe de Es ta do lem brou que Ma ra do na
le vou a Ar gen ti na “ao to po do mun do” e fez o país
“imen sa men te fe liz. “Fos tes o mai or de to dos. Obri ga do
por ter exis ti do, Di e go. Sen ti re mos sua fal ta pa ra to da a a
vi da”, es cre veu o pre si den te.

Ma ra do na já ha via pre o cu pa do os fãs no co me ço do
mês, quan do foi in ter na do às pres sas, com sin to mas de
ane mia. Na épo ca, foi des co ber ta uma pe que na he mor- 
ra gia no cé re bro, e o ex-jo ga dor pre ci sou pas sar por uma
ci rur gia pa ra dre ná-la. Após mais de uma se ma na de in- 
ter na ção, ele re ce beu al ta no dia 12 de no vem bro e te ria
fi ca do em ca sa no pe río do.

Cam peão mun di al com a Ar gen ti na em 1986, Ma ra- 
do na te ve sua car rei ra mar ca da pe la ge ni a li da de em
cam po e pe las po lê mi cas fo ra de le. O ca mi sa 10 de fen- 
deu a se le ção em 91 jo gos, atu an do em qua tro Co pas do
Mun do: 1982, 1986, 1990 e 1994. No Mun di al dos Es ta- 
dos Uni dos, vi veu um dos pi o res mo men tos de sua tra- 
je tó ria, quan do foi pe go no exa me an ti do ping ain da na
pri mei ra fa se da com pe ti ção.

Nos clu bes, sua tra je tó ria co me çou no Ar gen ti nos Ju- 
ni ors, on de bri lhou e ga nhou uma chan ce no Bo ca Ju ni- 
ors, seu ti me do co ra ção. De lá, ru mou pa ra o Bar ce lo na
e de pois pa ra o Na po li, on de vi veu um ca so de amor
com a tor ci da e fez his tó ria com a con quis ta do tí tu lo
ita li a no. Após pas sa gens por Se vil la e Newell’s Old Boys,
Ma ra do na en cer rou sua car rei ra no Bo ca, em 1998, e
pas sou a ser fi gu ra co mum em jo gos na Bom bo ne ra.

Após pen du rar as chu tei ras e pas sar por um tra ta- 
men to con tra de pen dên cia quí mi ca, Ma ra do na se aven- 
tu rou co mo trei na dor e te ve uma opor tu ni da de à fren te
da se le ção ar gen ti na, a quem con du ziu na Co pa do
Mun do de 2010. De pois, o Pi be pas sou por Al-Wasl e Fu- 
jai rah, dos Emi ra dos Ára bes. Em 2018, co man dou o Do- 
ra dos, do Mé xi co, e te ve seu úl ti mo tra ba lho no Gim na- 
sia de La Pla ta, ain da nes te ano.

Sua úl ti ma apa ri ção pú bli ca an tes da in ter na ção no
co me ço do mês foi jus ta men te em uma par ti da do Gim- 
na sia, di an te do Pa tro na to, na es treia da equi pe na Su- 
per li ga Ar gen ti na, no dia 30 de ou tu bro. Na oca sião, Ma- 
ra do na ce le bra va o ani ver sá rio de 60 anos e foi ho me na- 
ge a do an tes de a bo la ro lar – ele mos trou di fi cul da des
pa ra ca mi nhar e dei xou o es tá dio ao fim do pri mei ro
tem po. Três di as de pois, ele foi in ter na do pa ra tra tar um
es ta do de ane mia e de si dra ta ção.

La Ma no de Di os foi um gol his tó ri co mar ca do por Di- 
e go Ma ra do na no jo go da Se le ção Ar gen ti na con tra a In- 
gla ter ra, vá li do pe las quar tas-de-fi nal da Co pa do Mun- 
do FI FA de 1986. Ao fi nal do jo go, ques ti o na do so bre se
ti nha fei to o gol com a mão, Ma ra do na as sim res pon- 
deu: “Lo marqué un po co con la ca be za y un po co con la
ma no de Di os” O gol vi rou te ma de li vros e fil mes na Ar- 
gen ti na. O gol foi mar ca do no Es tá dio Az te ca aos seis
mi nu tos do se gun do tem po. O za guei ro in glês Ste ve
Hod ge ten tou afas tar a bo la chu tan do pa ra o al to, mas
ela to mou efei to e foi pa ra den tro da área. Ma ra do na
cor reu na di re ção do go lei ro Pe ter Shil ton e, com o pu- 
nho cer ra do, pu lou e, com a mão, jo gou a bo la por ci ma
do ad ver sá rio, que era vin te cen tí me tros mais al to do
que ele. O ár bi tro tu ni si a no Ali Bin Nas ser va li dou o gol,
re vol tan do to do o ti me in glês.

São Luís, quinta-feira, 26 de novembro de 2020
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Primeira temporada do programa estreia no site do Itaú Cultural segue semanalmente
até dezembro, levando ao público conversas com aqueles que atuam nos bastidores 

Tra je tó ria

TEATRO

Marcelo Flecha em : “O
Artista por Trás da Cena”
SAMARTONY MARTINS

O
di re tor, dra ma tur go, pes- 
qui sa dor, ce nó gra fo, ilu mi- 
na dor e es cri tor, Mar ce lo 
Fle cha, fun da dor e di re tor 

ar tís ti co da Pe que na Com pa nhia de 
Te a tro, se di a da em São Luís, no Ma ra- 
nhão se rá o pri mei ro con vi da do da 
no va sé rie re a li za da pe la Itaú Cul tu- 
ral: “O Ar tis ta por Trás da Ce na”, de di- 
ca da ao tra ba lho de pro fis si o nais com 
co la bo ra ções fun da men tais pa ra o re- 
sul ta do que che ga ao pú bli co co mo 
pro du to fi nal. A es treia acon te ce  nes- 
ta quin ta-fei ra (26), às 15h, no si te 
www.itau cul tu ral.org.br.

Mar ce lo Fle cha já di ri giu mais de 
30 es pe tá cu los, en tre eles to do o re- 
per tó rio da com pa nhia. Ven ce dor de 
cin co prê mi os de me lhor di re ção, 
seus es pe tá cu los cir cu la ram por mais 
de 100 ci da des em to dos os es ta dos do 
país, e fo ram se le ci o na dos pa ra os 
prin ci pais pro je tos de cir cu la ção do 
país. Di ri gin do mon ta gens de gru pos 
de te a tro nor des ti nos já ga nhou seis 
ve zes o Prê mio Fu nar te de Te a tro 
Myriam Mu niz. É au tor do li vro “Cin- 
co Tem pos em Cin co Tex tos: Dra ma- 
tur gia Reu ni da”, que reú ne sua pro- 
du ção dra ma túr gi ca en tre 2003 e 
2009. Foi pro du tor do Fes ti val de Te a- 
tro Sul-Ma ra nhen se, da Se ma na Im- 
pe ra tri zen se de Te a tro e di re tor ar tís- 
ti co da Fei ra do Li vro de São Luís, on- 
de ocu pou o car go de di re tor téc ni co 
do Te a tro Arthur Aze ve do du ran te 
uma dé ca da. É cri a dor, ain da, de

MARCELO FLECHA CONVERSARÁ SOBRE SUAS EXPERIÊNCIAS EM DIVERSOS TRABALHOS

“Qua dro de An tagô ni cos” (2018), mé- 
to do de trei na men to pa ra o ator, e de 
“Trans po si ção de Gê ne ros” (2017) – 
am bos pe lo Sesc Dra ma tur gi as –, ins- 
tru men to de con fec ção de dra ma tur- 
gia. Os sis te mas fo ram ob je to de pes- 
qui sa, dis ser ta ções, ar ti gos, me mo ri- 
ais e pu bli ca ções, e su as ati vi da des 
for ma ti vas re a li za das em 29 ci da des 
de 14 es ta dos bra si lei ros.

Nes ta pri mei ra tem po ra da de “O 
Ar tis ta por Trás da Ce na”, a ser exi bi da 
se ma nal men te em seis epi só di os, o 
apre sen ta dor Gui lher me Bon fan ti, 

light de sig ner com lon ga tra je tó ria ao 
la do de gru pos co mo o Te a tro da Ver ti- 
gem, traz o olhar e ex pe ri ên ci as de ilu- 
mi na do res, ce nó gra fos e fi gu ri nis tas 
de di fe ren tes par tes do país, os quais 
abor dam tan to o seu tra ba lho quan to 
as for mas co mo têm atu a do em meio 
à pan de mia.

De pois de irem ao ar, to dos os epi- 
só di os da sé rie per ma ne cem dis po ní- 
veis no ca nal do Itaú Cul tu ral no 
Youtube (www.youtube.com/itau- 
cul tu ral). To dos os pro gra mas dis po- 
ni bi li zam le gen das em por tu guês.

MÚSICA

Daniel Ferreira e Willame Belfort no Sesc Cultura ConVida 

NO REPERTÓRIO DOS MÚSICOS  OBRAS DESDE FRANCISCO MIGNONE, PASSANDO POR J. GUERRA VICENTE,   DIMAS SEDÍCIAS E OUTROS

O duo for ma do pe lo cla ri ne tis ta
Da ni el Fer rei ra e o pi a nis ta Wil la me
Bel fort, se le ci o na dos pa ra o pro je to
na ci o nal “Sesc Cul tu ral Con Vi da!”,
abrem o seg men to Mú si ca Bra si lei ra
de Con cer to nes ta quin ta-fei ra, às
17h, na pla ta for ma di gi tal do pro je- 
to(www.sesc.com.br/con vi da) e tam- 
bém no ca nal do Sesc Bra sil no
YouTube (youtube.com/sesc bra sil).

A te má ti ca do con cer to é a “Cla ri- 
ne ta nas dan ças” apre sen tan do obras
do re per tó rio de mú si ca bra si lei ra pa- 
ra cla ri ne ta que tra du zem a di ver si da- 
de da nos sa mú si ca com te má ti cas
na ci o na lis tas e tam bém re gi o nais. O
pú bli co po de rá con fe rir obras des de
Fran cis co Mig no ne, pas san do por J.
Guer ra Vi cen te, Os val do La cer da, Car- 
los de Al mei da até Di mas Se dí ci as.

Com me lo di as acen tu a das que exi- 
bem to da a ri que za de rit mos, co res e
sin co pes da mú si ca bra si lei ra apre- 
sen ta das em um con cer to for ma do

por cla ri ne ta so lo e pi a no, bus ca pro- 
por ci o nar ao ou vin te uma ex cur são
pe la mú si ca na ci o na lis ta atra vés das
di ver sas pai sa gens so no ras e es ti los
mu si cais das com po si ções.

Nas ci do em São Luís, Da ni el Fer rei- 
ra pos sui mais de 20 anos de car rei ra
co mo mú si co e pro fes sor. Par ti ci pou
de en con tros e fes ti vais em di ver sas
ci da des do Bra sil, além de re a li zar
uma tur nê pe la Eu ro pa com o gru po
Big Show Band e Me tal in Cia da Es co- 
la de Mú si ca do Es ta do Ma ra nhão em
2004. 

Atu al men te atua co mo mú si co
con vi da do da Or ques tra Sinfô ni ca
Bra si lei ra (OSB) da ci da de do Rio de
Ja nei ro após ser ven ce dor do Pro je to
“Mú si ca pra to dos”.

Tam bém na tu ral de São Luís, Wil la- 
me Bel fort é pi a nis ta e com po si tor
eru di to com obras exe cu ta das em di- 

ver sos es ta dos e paí ses. Atua co mo
pre pa ra dor vo cal, ma es tro, po e ta e es- 
cri tor com tex tos pu bli ca dos em âm-
bi to na ci o nal. Par ti ci pou de vá ri os
fes ti vais de mú si ca co mo bol sis ta e pi-
a nis ta co la bo ra dor, é do cen te no Nú- 
cleo de Ati vi da des de Al tas Ha bi li da- 
des/Su per do ta ção e “Imor tal” pe la
Aca de mia de Ar tes, Ci ên ci as e Le tras
do Bra sil. Em 2019 foi ho me na ge a do
co mo com po si tor du ran te o Sesc Par- 
ti tu ras em Por to Ve lho – RO.

Os mú si cos des ta cam a im por tân- 
cia des sa con quis ta já que as di fi cul-
da des en fren ta das pe los ar tis tas des te
seg men to são gi gan tes cas, de vi da a
fal ta de apoio e ini ci a ti vas que con- 
tem plem a mú si ca de con cer to no es- 
ta do, a au sên cia de uma or ques tra
pro fis si o nal e de ou tros gru pos sinfô- 
ni cos, a ine xis tên cia de pro gra ma re- 
gu lar de con cer tos nos es pa ços cul tu- 
rais, so bre tu do, a ex clu são da mú si ca
eru di ta em edi tais no âm bi to lo cal.

SER VI ÇO:

Direção e iluminação
como ferramentas

 FLECHA REVELA COMO FOI O SEU ISPLAMENTO NA PANDEMIA

Na con ver sa de es treia da sé rie, gra va da on li ne com
Gui lher me Bon fan ti du ran te o pe río do da pan de mia,
Fle cha fa la so bre a sua lar ga ex pe ri ên cia na re a li za ção
de es pe tá cu los por to da a re gião Nor des te, da qual des- 
ta ca a im por tân cia de con ce ber ar te fa tos cê ni cos que
se jam adap tá veis pa ra os mais di ver sos ti pos de pal co.
“Eu con fec ci o no o que cha mo de ele men tos ilu mi no ce- 
no grá fi cos, ins tru men tos que me dão o to do da obra e
fun ci o nam não só es te ti ca men te, co mo na in ten ção de
ge rar a dra ma ti ci da de que a luz pre ci sa pa ra a ce na”,
con ta ele, que tam bém é di re tor, dra ma tur go, pes qui sa- 
dor, ce nó gra fo e es cri tor.

Com uma atu a ção que se ex pan de tam bém à pes qui- 
sa, di re ção e ce no gra fia, ele des ta ca que, co mo ilu mi na- 
dor, bus ca for mas de fa zer da luz um ins tru men to de
dra ma tur gia. “Is so é uma coi sa que eu bus co quan do eu
ilu mi no: fa zer com que ela pos sa au xi li ar a con tar a his- 
tó ria”.  Ele co men ta, ain da, que o que mais fez du ran te o
pe río do de iso la men to so ci al foi ques ti o nar o for ma to
do te a tro pre sen ci al na pós-pan de mia, ten do co mo
pon to de par ti da as ações to ma das por ar tis tas das ar tes
cê ni cas pa ra po der so bre vi ver du ran te es se pe río do.
“Pe lo de ses pe ro da so bre vi vên cia, a gen te se de bru çou
na vir tu a li da de, mas es que ceu de es ta be le cer um olho
aqui e ou tro lá so bre es se fu tu ro”, ob ser va. “Aque les que
con se gui rem fa zer uma lei tu ra do pós-pan de mia e an te- 
ci pa rem as con sequên ci as dis so, com mon ta gens que
di a lo guem com es pa ci a li da de, dis tan ci a men to, más ca- 
ra e com o que nin guém ain da sa be o que vai ser, sai rão
na fren te e te rão obras mais es tru tu ra das. Is so pou co se
tem pen sa do”, re fle te.

O Ar tis ta por Trás da Ce na
Es treia:(quin ta-fei ra (26), a par tir das 15h
On li ne em www.itau cul tu ral.org.br

PROJETOS AUDIOVISUAIS

Ancine divulga propostas
habilitadas no Maranhão

33 PROJETOS SERÃO CONTEMPLADOS COM R$ 1.000.000,00

Foi di vul ga da na úl ti ma sex ta-fei ra, 20, a re la ção de
pro je tos ha bi li ta dos no 7º edi tal de pro je tos au di o vi su- 
ais do Ma ra nhão, lan ça do pe la Se cre ta ria de Es ta do da
Cul tu ra (Sec ma) em de zem bro de 2019. Das 115 pro pos- 
tas ins cri tas, uma so li ci tou o can ce la men to da ins cri ção
e 97 fo ram con si de ra das ap tas a se rem ava li a das pe la
Co mis são Ava li a do ra de Mé ri to, por apre sen ta rem a do- 
cu men ta ção com ple ta exi gi da no edi tal.

Ao to do 33 pro je tos se rão con tem pla dos com R$
1.000.000,00 oriun dos do Te sou ro Es ta du al, com R$
5.000.000,00 do Fun do Se to ri al de Au di o vi su al (FSA) da
Agên cia Na ci o nal de Ci ne ma (An ci ne), to ta li zan do R$
6.000.000,00 pa ra es te edi tal. Ao fi nal do pro ces so se- 
rão 17 cur tas-me tra gens (pre mi a dos com re cur sos pro- 
ve ni en tes do Te sou ro Es ta du al), cin co fes ti vais, três pro- 
je tos de ca pa ci ta ção téc ni ca e oi to lon gas-me tra- 
gens (es tes úl ti mos lau re a dos com re cur sos do FSA).

De acor do Mau ro Tra vin cas, mem bro da Co mis são
Es pe ci al do 7º edi tal de pro je tos au di o vi su ais da Sec ma,
após a pu bli ca ção das 97 pro pos tas ha bi li ta das no Diá- 
rio Ofi ci al do Es ta do do Ma ra nhão, em apro xi ma da- 
men te 40 di as se rão di vul ga dos os no mes dos pro je tos
ven ce do res. “To dos os pro je tos se rão ava li a dos por ca da
um dos jul ga do res, que vão ana li sar pro je to por pro je to
e dar a sua pon tu a ção fi nal pa ra ca da uma das pro pos- 
tas. De pois nós va mos com pi lar es ses da dos e aque les
que ob ti ve rem a mai or pon tu a ção se rão apro va dos pa ra
re ce bi men to des ses re cur sos”, de ta lhou Tra vin cas.

A Co mis são Ava li a do ra de Mé ri to é for ma da por cin co
pes so as de ou tros es ta dos bra si lei ros li ga das ao cam po
do au di o vi su al. A Co mis são foi se le ci o na da por meio de
cha ma da pú bli ca lan ça da pe la Sec ma, mas pro fis si o- 
nais ma ra nhen ses não par ti ci pa ram da tri a gem pa ra
“man ter a trans pa rên cia do pro ces so”, co mo ex pli ca
Mau ro Tra vin cas. In for ma ções: cul tu ra.ma.gov.br

São Luís, quinta-feira, 26 de novembro de 2020

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

