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05H32 ................ 5.8M

11H58 ................ 0.5M

18H13 ................ 5.9M

00H13 ................ 0.3M

A exemplo do que tem ocorrido no programa eleitoral da TV no 2º turno e nas 
sabatinas nos meios de comunicação, o enfrentamento dos candidatos Edu-
ardo Braide (Podemos) e Duarte Jr. (Republicanos) no debate da Band.

Confronto sonolento 
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Maranhão tem a menor 
expectativa de vida do 
Brasil segundo o IBGE

Pesquisa diz que mutações não deixam coronavírus mais contagioso
PÁGINA 5

VIVE MENOS

PÁGINA 9

Flávio Dino discute 
Reforma Tributária 

com deputado
Em recente visita ao Maranhão, 

o deputado federal Marcelo Ramos 
(PL-AM) dialogou com o gover-
nador Flávio Dino (PCdoB) sobre 
política nacional, orçamento de 
2021 e reforma tributária. Para o 
governador e uma reforma tribu-
tária justa. PÁGINA 3

EFEITOS DA PANDEMIA
Brasileiros mudam 
hábitos de limpeza

Em todo o mundo, a expansão do 
coronavírus serviu de alerta para que 
as pessoas tomem os cuidados neces-
sários, se previnam, fiquem em casa e 
lavem as mãos a todo o instante.

PÁGINA 5

Sampaio encara 
Brasil para se 
manter no G4
O Tricolor pode voltar a ocu-

par a vice-liderança ou se man-
ter  na segunda colocação  da 
Série B hoje contra o Brasil de 
Pelotas-RS, às 19h15, no Está-
dio Castelão. PÁGINA 11

Moto Club 
pega Baré na 

última rodada
Rubro-negro encara o Baré ama-

nhã pela última rodada da primeira 
fase da Série D do Brasileiro. Tercei-
ro colocado do Grupo A-2, o Moto 
poderá enfrentar o Bragantino-PA, 
segundo lugar do Grupo A-1,  no mo-
mento. De acordo com o  regulamen-
to, a equipe que tiver melhor cam-
panha faz o segundo jogo em casa. 
PÁGINA 11

O deslocamento de uma mega turbina, que será transportada do Porto do Itaqui até o município de Santo Antônio dos 
Lopes, distante 300 quilômetros de São Luís, está previsto para começar entre 6h e 8h da manhã de hoje.  A carga com 
mais 100 metros de comprimento e peso de 350 toneladas deverá provocar lentidão no trânsito na BR-135. PÁGINA  9

Polícia Rodoviária Federal inicia 
transporte de megaturbina na BR-135

Prefeitura fiscaliza uso de vagas especiais na capital

MUDANÇAS

Senado Federal 
aprova nova Lei 
das Falências

O Senado aprovou hoje (25) o projeto de 
lei (PL) que reformula a Lei de Falências. 
O projeto já havia passado pela Câmara 
em agosto e foi votado nesta quarta-feira 
pelos senadores. Não foram feitas alte-
rações no mérito do projeto em relação 
ao aprovado pelos deputados. Assim, o 
projeto segue para sanção presidencial.

PÁGINA 6
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Um projeto de lei pretende determinar a revogação de 1,2 mil leis que também
perderam a efetividade jurídica, mas seguem no ordenamento legal brasileiro

Fis cal

TRANSPARÊNCIA

Governo cria plataforma
de gestão de documentos 

O
go ver no fe de ral lan çou nes- 
ta quin ta-fei ra (26) du as no- 
vas pla ta for mas que de vem
con so li dar a di gi ta li za ção

de do cu men tos ofi ci ais e atos nor ma- 
ti vos no âm bi to da ad mi nis tra ção pú- 
bli ca. Em ce rimô nia no Pa lá cio do
Pla nal to, que con tou com a par ti ci pa- 
ção do pre si den te Jair Bol so na ro e de
ou tras au to ri da des, o mi nis tro-che fe
da Se cre ta ria Ge ral da Pre si dên cia,
Jor ge Oli vei ra, apre sen tou al guns de- 
ta lhes do Sis te ma Úni co de Pro ces so
Ele trô ni co em Re de (SU PER.BR) e do
pro je to Co deX. O pri mei ro é uma pla- 
ta for ma que vai in te grar e co nec tar
to dos os ór gãos da ad mi nis tra ção di- 
re ta e in di re ta, in cluin do mi nis té ri os,
au tar qui as, fun da ções, uni ver si da des,
ins ti tu tos e ou tras en ti da des, por on- 
de de ve tra mi tar to do o ti po de do cu- 
men to ofi ci al, co mo pro ces sos ad mi- 
nis tra ti vos, me mo ran dos, ofí ci os, atos
nor ma ti vos e des pa chos di ver sos.

“Vá ri os ór gãos do go ver no fa zi am
seus pro ces sos de ma nei ra es tan que e
nós es ta mos con ver gin do pa ra uma
úni ca te la, um úni co am bi en te, com
re qui si to de se gu ran ça, cum prin do
re qui si tos le gais de pro te ção de da dos
e, prin ci pal men te, a ca pa ci da de de
dar trans pa rên cia, efe ti vi da de e agi li- 
da de”, afir mou Oli vei ra.

Atu al men te, o flu xo ad mi nis tra ti vo
não es tá in te gra do en tre os vá ri os sis- 
te mas de ges tão do cu men tal em uso
no go ver no fe de ral. O prin ci pal de les
é o Sis te ma Ele trô ni co de In for ma- 
ções (SEI), cri a do ori gi nal men te pe lo
Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re- 

gião (TRF4), e que tem si do usa do por
par te do ór gãos do Po der Exe cu ti vo.
Po rém, al guns ór gãos ain da pos su em
seu pró prio sis te ma in ter no ou nem
se quer uti li zam pro ces so ele trô ni co
em su as tra mi ta ções ad mi nis tra ti vas
de for ma com ple ta. “Nós te mos um
ní vel de bu ro cra cia mui to gran de ain- 
da na ad mi nis tra ção. Foi na tu ral du- 
ran te um pro ces so de con tro le, mas
ho je, com o in cre men to tec no ló gi co,
nós te mos con di ções de ter fer ra men- 
tas viá veis, que per mi tam que os ser- 
vi ços se jam mais fá ceis, mais ágeis e
mais aces sí veis”, en fa ti zou o mi nis- 
tro-che fe da Se cre ta ria Ge ral da Pre si- 
dên cia. Jor ge Oli vei ra ex pli cou que o
SU PER.BR foi cons truí do a par tir da
ba se do SEI, mas le van do em con ta
tam bém dis po si ti vos con ti dos em di- 
ver sos ou tros sis te mas já uti li za dos
em ou tros ór gãos, co mo o Sa pi ens, da
Ad vo ca cia Ge ral da União (AGU), que
faz a ges tão de to dos os do cu men tos,
pro ces sos e flu xos ad mi nis tra ti vos do
ór gão e é ti do co mo um dos mais mo- 
der nos em ope ra ção no país. Pre vis to
pa ra en trar em ope ra ção em de zem- 
bro des te ano, em fa se pi lo to, o SU- 
PER.BR é um sis te ma é mul ti pla ta for- 
ma e res pon si vo, e po de po de ser uti li- 
za do a par tir de ce lu la res, no te bo- 
oks e desk tops de du as te las. Se gun do
o go ver no, a fer ra men ta se gue os cri- 
té ri os da Lei de Aces so a In for ma ções
(LAI) e per mi ti rá di fe ren tes ní veis de
as si na tu ra por par te de usuá ri os, co- 
mo cer ti fi ca do di gi tal na nu vem e bi o- 
me tria. O pre si den te Jair Bol so na ro,
par ti ci pa do lan ça men to dos pro gra- 

mas CO DEX e SU PER.BR e do 8º no
Pa lá cio do Pla nal to. Em uma par ce ria
com o Ser vi ço Bra si lei ro de Apoio às
Mi cro e Pe que nas Em pre sas (Se brae),
o SU PER.BR po de rá ser ado ta do por
es ta dos e mu ni cí pi os e ou tras en ti da- 
des pú bli cas in te res sa das na di gi ta li- 
za ção to tal dos pro ces sos ad mi nis tra- 
ti vos. Já o pro je to Co deX, tam bém
anun ci a do du ran te a ce rimô nia des ta
quin ta-fei ra, con sis te em um sis te ma
que de ve rá dis po ni bi li zar to das as
nor mas fe de rais em um úni co lu gar,
de for ma atu a li za da e aces sí vel aos ci-
da dãos. Is so in clui leis, de cre tos, ins-
tru ções nor ma ti vas, por ta ri as e ou tros
atos pú bli cos de to da ad mi nis tra ção
fe de ral. Por meio de in te li gên cia ar ti- 
fi ci al, a pla ta for ma se rá ca paz, por
exem plo, de atu a li zar uma por ta ria ou
ins tru ção nor ma ti va sem pre que um
no vo de cre to edi ta do pe lo pre si den te,
ou até uma no va lei san ci o na da, al te re
al gu ma re gra em vi gor em nor mas es- 
pe cí fi cas.

O mi nis tro Jor ge Oli vei ra des ta cou
que a in te gra ção en tre as pla ta for mas
vai dar mais agi li da de e trans pa rên cia
ao ser vi ço pú bli co. “As nor mas se rão
pro du zi das no SU PER.BR, en vi a das
au to ma ti ca men te no Diá rio Ofi ci al da
União, que ali men ta ime di a ta men te o
Co deX. An tes, ca da ór gão pro du zia
sua nor ma em um sis te ma di fe ren- 
te”.Um pro je to de lei, de ini ci a ti va do
Po der Exe cu ti vo, pre ten de de ter mi- 
nar a re vo ga ção de 1,2 mil leis que
tam bém per de ram a efe ti vi da de ju rí- 
di ca, mas se guem no or de na men to
le gal bra si lei ro.

BC acredita que alta da inflação é temporária

CAMPOS NETO DISSE QUE AS EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO DE LONGO PRAZO CONTINUAM NA META

Ape sar da pres são in fla ci o ná ria
des te fim de ano, o Ban co Cen tral (BC)
acre di ta que a al ta de pre ços é tran si- 
tó ria e não vê as ex pec ta ti vas de in fla- 
ção se des co lan do da me ta no pró xi- 
mo ano. O pre si den te da au to ri da de
mo ne tá ria, Ro ber to Cam pos Ne to,
aler tou, por sua vez, que as in cer te zas
fis cais po dem pres si o nar ain da mais
os pre ços no Bra sil.

Em en tre vis ta ao ca nal My News,
Cam pos Ne to dis se que as ex pec ta ti- 
vas de in fla ção do ho ri zon te re le van te
pa ra a po lí ti ca mo ne tá ria con ti nu am
na me ta, ape sar de te rem si do re vi sa- 
das nas úl ti mas se ma nas por con ta da
re cen te al ta de pre ço. Ele tam bém
lem brou que a po lí ti ca mo ne tá ria le va
um tem po pa ra sur tir efei to e, por is- 
so, ho je, olha pa ra a in fla ção de 2021,
cu ja me ta é de 3,75%.

“As in fla ções im plí ci tas mais lon gas
ba si ca men te não os ci la ram nes se
tem po. En tão, não é só o Ban co Cen- 
tral que não acha que a in fla ção um
pou co mais lon ga não es tá su bin do, o
mer ca do tam bém não acha”, co men- 
tou. “Nós não te mos ne nhum si nal,
via ex pec ta ti vas, de que tem al gu ma
coi sa sain do, in do mui to aci ma da
me ta, na da dis so”, acres cen tou, di- 

zen do que as ex pec ta ti vas da in fla ção
de 2021 têm gi ra do en tre 3,2% e um
pou co abai xo da me ta.

Pa ra Cam pos Ne to, a re cen te al ta de
pre ços é re fle xo de três fa to res que de- 
vem ame ni zar nos pró xi mos me ses: a
pres são cam bi al que ele vou o pre ço
das com mo di ti es, mas ten de a ce der
por que “gran de par te do re a jus te já foi
fei to”; o efei to subs ti tui ção, que tem
fei to as pes so as co me rem mais em ca- 
sa du ran te a pan de mia, mas de ve re- 
du zir com a fle xi bi li za ção do iso la- 
men to so ci al; e o efei to do au xí lio
emer gen ci al, que im pul si o nou a com- 
pra de itens da ces ta bá si ca e tam bém
de ve di mi nuir “por que, com a vol ta da
eco no mia, não va mos pre ci sar fa zer
uma trans fe rên cia de ren da da mes- 
ma for ma”.

“Tem al guns ele men tos que en ten- 
de mos que são pas sa gei ros, mas o BC
es tá sem pre ob ser van do”, con cluiu,
lem bran do que o Co mi tê de Po lí ti ca
Mo ne tá ria (Co pom) vol ta a se reu nir
em de zem bro pa ra dis cu tir es se ce ná- 
rio. “O BC es tá aten to. Tem um ho ri- 
zon te um pou co mais lon go do que a
in fla ção de ho je. E, ho je, es tá ten tan- 
do en ten der com po nen tes da in fla ção
que po dem ge rar uma inér cia in fla ci- 

o ná ria na fren te”, fri sou.

O pre si den te do BC afir mou, con-
tu do, que a ques tão fis cal po de afe tar
as ex pec ta ti vas de in fla ção de lon go
pra zo se hou ver uma “per cep ção de
des con tro le fis cal”. “Tem dois pro ces- 
sos de ge ra ção de ex pec ta ti va de in fla-
ção. Vo cê po de ter a in fla ção cor ren te
mui to al ta e aí o mer ca do co me ça a
en ten der que a in fla ção cor ren te não
é pas sa gei ra. E po de ter ou tro pro ces- 
so, que a gen te já te ve no Bra sil, em
que vo cê en ten de que o fis cal es tá
des con tro la do e que a saí da do fis cal
lá na fren te é um pro ces so in fla ci o ná- 
rio”, afir mou.

Ele dis se ain da que tem aler ta do o
go ver no so bre es se ris co. “Por is so en-
ten de mos que é tão im por tan te en de- 
re çar o pro ble ma da di nâ mi ca fis cal”,
fri sou. O aler ta so bre o im pac to da
ques tão fis cal na in fla ção foi gra va do
nes sa quar ta-fei ra (25/11), an tes de o
mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des,
mos trar-se in co mo da do com as crí ti- 
cas so bre a con du ção da po lí ti ca fis- 
cal, sem pou par nem o BC. A en tre vis-
ta foi trans mi ti da na ma nhã des ta
quin ta-fei ra (26) pe lo ca nal My News.

CRIMES

Racismo vira
agravante penal

O Se na do apro vou ho je (25) um pro je to de lei (PL)
que al te ra o Có di go Pe nal e in clui a pre vi são de agra van- 
tes aos cri mes pra ti ca dos por mo ti vo de ra cis mo. O pro- 
je to é do se na dor Pau lo Paim (PT-RS) e foi apro va do por
una ni mi da de, de for ma sim bó li ca. O tex to se gue pa ra a
Câ ma ra. O pro je to tam bém pre vê, além do ra cis mo,
agra van tes por ou tros pre con cei tos. O tex to in clui no
có di go pe nal bra si lei ro a pos si bi li da de de in se rir agra- 
van te “por mo ti vo de dis cri mi na ção e pre con cei to de ra- 
ça, cor, et nia, re li gião, pro ce dên cia na ci o nal ou ori en ta- 
ção se xu al”. Já exis te na le gis la ção bra si lei ra a in jú ria ra- 
ci al, mas não exis te, de acor do com o re la tor do pro je to,
Ro dri go Pa che co (DEM-MG), uma agra van te ge né ri ca
que se apli ca a to dos os cri mes in dis tin ta men te, se re- 
sul tan tes de pre con cei to de ra ça ou de cor.

O pro je to uti li zou os ter mos em pre ga dos na Lei
7.716/89, que de fi ne os cri mes re sul tan tes de pre con cei- 
to de ra ça ou de cor. Após dis cus são en tre os se na do res,
eles de ci di ram in cluir “ori en ta ção se xu al” no rol de
agra van tes, co mo um plei to do se na dor Fa bi a no Con ta- 
ra to (Re de-ES). 

O pro je to foi apre sen ta do em 2015 e foi vo ta do ho je
co mo um item ex tra pau ta, ou se ja, sua vo ta ção não es- 
ta va pre vis ta na ses são de ho je. A vo ta ção foi um pe di do
de Paim, co mo uma res pos ta do Se na do ao as sas si na to
de um ho mem ne gro ocor ri do em um su per mer ca do
em Por to Ale gre. Pa ra Paim, o Se na do de ve se po si ci o nar
e ofe re cer uma res pos ta à so ci e da de di an te do cri me
ocor ri do. A mor te de João Al ber to Sil vei ra Frei tas ocor- 
reu na vés pe ra do Dia da Cons ci ên cia Ne gra. To dos os
se na do res con cor da ram com a pro pos ta do se na dor
gaú cho.

O re la tor do pro je to afir mou que o ra cis mo es tru tu ral
no Bra sil “é uma re a li da de” e pre ci sa ser com ba ti do. Co- 
mo exem plo, ele ci tou exem plos re cen tes ocor ri dos no
Bra sil, on de ho mens ne gros so frem vi o lên cia de vi do à
cor da pe le e tam bém ci ta a mor te de João Al ber to.

“Ques ti o na mos, es se ci da dão te ria o mes mo tra ta- 
men to ca so fos se bran co? Tal vez não. As es ta tís ti cas
con tri bu em pa ra es sa per cep ção”, dis se Pa che co. “De
acor do com a clas si fi ca ção ado ta da pe lo IB GE [Ins ti tu to
Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca], ne gros, pre tos e
par dos re pre sen tam 75,7% das ví ti mas de ho mi cí di os
no Bra sil. Os da dos fo ram co lhi dos pe lo Atlas da Vi o lên- 
cia 2020 e pu bli ca dos pe lo IPEA [Ins ti tu to de Pes qui sa
Econô mi ca Apli ca da]. A ques tão ra ci al, por tan to, é uma
pro ble má ti ca cons tan te em di ver sos con fli tos da nos sa
so ci e da de”.

RECUPERAÇÃO

Senado aprova mudanças
na Lei de Falências

O Se na do apro vou ho je (25) o pro je to de lei (PL) que
re for mu la a Lei de Fa lên ci as. O pro je to já ha via pas sa do
pe la Câ ma ra em agos to e foi vo ta do nes ta quar ta-fei ra
pe los se na do res. Não fo ram fei tas al te ra ções no mé ri to
do pro je to em re la ção ao apro va do pe los de pu ta dos. As- 
sim, o pro je to se gue pa ra san ção pre si den ci al.

O PL am plia o fi nan ci a men to a em pre sas em re cu pe- 
ra ção ju di ci al, per mi te o par ce la men to e o des con to pa- 
ra pa ga men to de dí vi das tri bu tá ri as e pos si bi li ta aos cre- 
do res apre sen tar pla no de re cu pe ra ção da em pre sa.

De acor do com o tex to, se au to ri za do pe lo juiz, o de- 
ve dor em re cu pe ra ção ju di ci al po de rá fa zer con tra tos de
fi nan ci a men to, in clu si ve com seus bens pes so ais em ga- 
ran tia, pa ra ten tar sal var a em pre sa da fa lên cia.

Se a fa lên cia for de cre ta da an tes da li be ra ção de to do
o di nhei ro do fi nan ci a men to, o con tra to se rá res cin di do
sem mul tas ou en car gos. Es se fi nan ci a men to po de rá ser
ga ran ti do com bens da em pre sa, co mo ma qui ná ri os e
pré di os, por meio de ali e na ção fi du ciá ria ou mes mo na
for ma de ga ran tia se cun dá ria. Se hou ver so bra de di- 
nhei ro na ven da do bem, ela se rá usa da pa ra pa gar o fi- 
nan ci a dor.

O pro je to de lei tam bém es ten de pra zos pa ra pa ga- 
men to de dí vi das tri bu tá ri as e proí be qual quer ti po de
pe nho ra ou bus ca e apre en são du ran te a fa se de re cu pe- 
ra ção ju di ci al. De acor do com o re la tor do pro je to no Se- 
na do, se na dor Ro dri go Pa che co (DEM-MG), o pro je to
acom pa nha “o de sen vol vi men to ju ris pru den ci al em
quin ze anos”. Pa ra ele, “é cer to que a Lei nº 11.101, de
2005, me re ce ser re for ma da e atu a li za da”.

Na re cu pe ra ção ex tra ju di ci al, de ve do res e cre do res
ten tam en trar em um acor do, sem que se ja pre ci so a in- 
ter ven ção da Jus ti ça. Já a re cu pe ra ção ju di ci al con ta
com a in ter ven ção da Jus ti ça pa ra ne go ci ar uma al ter na- 
ti va pa ra a em pre sa em di fi cul da des con ti nu ar a fun ci o- 
nar. As sim, a re cu pe ra ção ju di ci al ser ve pa ra ten tar evi- 
tar a fa lên cia. Na fa lên cia, a em pre sa en cer ra su as ati vi- 
da des e to dos os seus ati vos — equi pa men tos, ma qui ná- 
ri os, edi fí ci os, en tre ou tros — são re co lhi dos pe la Jus ti ça
e ven di dos pa ra o pa ga men to das dí vi das.

O pro je to tam bém cria me ca nis mos que ace le ram o
pro ces so de fa lên cia da em pre sa, com a ve loz ven da dos
ati vos da mas sa fa li da e cé le re re a bi li ta ção do fa li do, pa- 
ra que vol te a em pre en der. Es se pro ces so de fa lên cia de- 
ve rá ocor rer em até seis me ses. Atu al men te, es se pro ces- 
so le va de dois a se te anos.

São Luís, sexta-feira, 27 de novembro de 2020

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

Dino dialoga sobre
reforma tributária
“Pre ci sa mos que mais 

po bres pa guem me nos e 

mais ri cos pa guem 

mais”, afir ma de pu ta do 

fe de ral Mar ce lo Ra mos

E
m re cen te vi si ta ao Ma ra nhão, 
o de pu ta do fe de ral Mar ce lo 
Ra mos (PL-AM) di a lo gou com 
o go ver na dor Flá vio Di no 

(PC doB) so bre po lí ti ca na ci o nal, or ça- 
men to de 2021 e re for ma tri bu tá ria. 
Pa ra o go ver na dor, uma re for ma tri- 
bu tá ria jus ta, so li dá ria, sus ten tá vel e 
pro gres si va é o prin ci pal item da 
agen da bra si lei ra pa ra que o país con- 
si ga re ad qui rir sua po tên cia fis cal pa- 
ra ga ran tir di rei tos.

“Uma re for ma tri bu tá ria ver da dei- 
ra não am plia car ga tri bu tá ria, mas a 
re dis tri bui de acor do com o ar ti go 145 
da Cons ti tui ção Fe de ral, obe de cen do 
o prin cí pio da ca pa ci da de con tri bu ti- 
va, ou se ja, quem tem mais pa ga mais, 
quem tem me nos pa ga me nos. Is so 
in fe liz men te não é fei to no Bra sil, on- 
de te mos um sis te ma tri bu tá rio al ta- 
men te re gres si vo”, pon tu ou Di no.

O de pu ta do fe de ral Mar ce lo Ra mos 
re a fir mou a ne ces si da de de en fren tar 
o prin ci pal pro ble ma do sis te ma tri- 
bu tá rio, que em sua opi nião é um sis- 
te ma re gres si vo, que hi per tri bu ta o 
con su mo e a fo lha de pa ga men to e 
con se quen te men te faz com que os 
mais po bres com pro me tam mais da 
sua ren da com pa ga men to de tri bu to 
do que os mais ri cos.

O go ver na dor e o de pu ta do fe de ral 
di a lo ga ram ain da so bre a PEC 45, que

DINO REUNIU COM  DEPUTADO FEDERAL MARCELO RAMOS SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA

atu al men te tra mi ta na Câ ma ra dos 
De pu ta dos. So bre a PEC, o de pu ta do 
Mar ce lo Ra mos afir mou que não bas- 
ta ter um sis te ma tri bu tá rio mais sim- 
ples, mas é ne ces sá rio ter um sis te ma 
me nos re gres si vo e, por tan to, mais 
jus to.

A res pei to do im pos to so bre gran- 
des for tu nas, am bos afir mam que es- 
se é um ins tru men to im por tan te pa ra 

a di mi nui ção da re gres si vi da de do sis-
te ma tri bu tá rio bra si lei ro. “Se nós di- 
mi nuir mos a tri bu ta ção so bre o con- 
su mo e au men tar mos a tri bu ta ção so- 
bre ren da e pro pri e da de te re mos um 
sis te ma mais jus to e a tri bu ta ção so- 
bre gran des for tu nas é um des ses me- 
ca nis mos”, fi na li zou o de pu ta do fe de- 
ral Mar ce lo Ra mos.
Ane xos

EDUCAÇÃO

Governo doará prédios escolares para municípios

PROJETO QUER   TRANSFERIR 168 PRÉDIOS ESCOLARES ESTADUAIS  PARA ÀS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS MARANHENSES

O Exe cu ti vo Es ta du al en ca mi nhou
na úl ti ma ter ça-fei ra (24) pro je- 
to de lei à As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão pa ra trans fe rir 168 pré di os
es co la res es ta du ais às ad mi nis tra ções
mu ni ci pais ma ra nhen ses.

“En vio ago ra pro je to de lei à As- 
sem bleia vi san do à do a ção de 168
pré di os es co la res pa ra mu ni cí pi os
ma ra nhen ses. Mais uma me di- 
da de con cre ti za ção do re gi me de co- 
la bo ra ção no ter re no edu ca ci o nal”,
dis se o go ver na dor Flá vio Di no.

Os pré di os, de pos se da ad mi nis tra- 
ção es ta du al, pas sa rão a fa zer par te
dos pa trimô ni os mu ni ci pais com o
ob je ti vo de po ten ci a li zar o pro ces- 
so de mu ni ci pa li za ção do en si no,
mar ca do pe la des cen tra li za ção das
ações de ges tão da edu ca ção por meio
da trans fe rên cia das fun ções aos mu- 
ni cí pi os.

A ideia é ga ran tir que es co las mu ni- 
ci pais se jam ins tru men to pa ra a uni- 
ver sa li za ção, aper fei ço a men to da
qua li da de do en si no e pa ra o for ta le- 

ci men to da au to no mia no que diz res- 
pei to ao di rei to e aces so à edu ca ção.

Ci da des co mo Açai lân dia, Ba ca bal,
Bal sas, Ca ro li na, Bar ra do Cor da, Ca- 
xi as, Cha pa di nha, Co dó, Im pe ra triz,
Tim bi ras, Ma tões do Nor te, Pre si den-
te Var gas, Pe drei ras, Pi nhei ro, Cu ru ru- 
pu, Po ção de Pe dras, Ti mon, Pre si- 
den te Du tra e Vi a na são al gu mas das
ci da des pre vis tas pa ra te rem es co las
que te rão trans fe rên cia de do mí nio,
do es ta du al pa ra o mu ni ci pal
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Cam po de avi a ção

Quem di ria

Ca mi nho da Lu la?

“Ten to aju dar e sou ape dre ja do pe las cos -
tas o tem po in tei ro”.

MA RA DO NA E LU LA

RE CA DO

Con fron to so no len to
A exem plo do que tem ocor ri do no pro gra ma elei to ral da TV no

se gun do tur no e nas sa ba ti nas nos mei os de co mu ni ca ção, o en- 
fren ta men to dos can di da tos Edu ar do Brai de (Po de mos) e Du ar te
Jr. (Re pu bli ca nos) no de ba te da Band/TV Uf ma (5ª fei ra), não
trou xe no vi da de e nem em pol gou o elei tor a pon to de pro vo car
um ter re mo to nes ta re ta fi nal da cam pa nha. Brai de, cau te lo so,
pro cu rou não en trar em con fron to di re to di an te das pro vo ca ções
do ad ver sá rio Du ar te, jus ti fi can do ter ido ali “de ba ter pro pos tas e
não bai xa ri as”. E re a giu ao ata que de Du ar te, ao cha mar de “ban- 
da po bre”, a ala do PDT que o apoia Brai de. Foi na noi te em que a
viú va de Jack son La go, Clay La go gra vou apoio à sua can di da tu ra.

Já o can di da to do Re pu bli ca nos fus ti gou o con cor ren te des de o
pri mei ro mo men to, mas sem na da for te que fi zes se ar re ga lar os
olhos dos te les pec ta do res, àque las al tu ras, já sen do do mi na do
pe lo so no, ao re dor da meio noi te. Os dois con ten do res Edu ar do
Brai de e Du ar te Jr. saí ram do de ba te do jei to que en tra ram. Eles
pou co acres cen ta ram ao que to do mun do já co nhe ce des de o pri- 
mei ro tur no. As pro pos tas são as mes mas, os ata ques e de fe sas,
idem.  Ape nas Du ar te mu dou o tom da fa la, pa ra uma cal ma ria,
me ti cu lo sa men te ex pos ta co mo es tra té gia pa ra pas sar ao elei tor,
a ima gem de tran qui li da de.

Já o re pre sen tan te do Po de mos man te ve o mes mo sem blan te
de quem es tá na fren te e só pre ci sa ad mi nis trar a van ta gem, não
pi san do nas cas cas de ba na na jo ga das pe lo ho mem do Re pu bli ca- 
nos. Afi nal, não hou ve acu sa ções no vas e as re pe ti das dos dois la- 
dos não re pe li das na Igre ja cris tã co mo “men ti ra”. A Jus ti ça Elei to- 
ral con ce deu di rei to de res pos ta a Du ar te no pro gra ma de Brai de
que, por seu la do, pro me teu, mais uma vez, le var Du ar te à Jus ti ça
co mum por acu sa ções sem pro vas. Se ri am na lin gua gem atu al: fa- 
ke news. Fa la ram mais em men ti ra do que em pan de mia, que per- 
ma ne ce rá en tre nós em 2021, quan do um de les es ta rá à fren te da
pre fei tu ra de São Luís. Ao acei tar a pro vo ca ção de Du ar te, cha- 
man do-o de Bol so na ris ta, em ra zão da fi li a ção no Po de mos, par- 
ti do da ba se do pre si den te da Re pú bli ca, Brai de não con fir mou a
pos tu ra po lí ti ca, mas dis se que di an te da cri se atu al, ne nhum ges- 
tor mu ni ci pal con se gui rá fa zer na da im por tan te sem o apoio do
go ver no fe de ral. Tam bém não caiu na ar ma di lha de di zer que re- 
cu sa ria o apoio de Flá vio Di no, apoi a dor de Du ar te, ca so se ja o
elei to. Ao con trá rio, Du ar te foi fir me ao res guar dar o apoio do go- 
ver na dor, com par ce ri as, in clu si ve sua pro pos ta de com ple tar o
au xí lio emer gen ci al do go ver no fe de ral com um mu ni ci pal, ava li- 
za do por Flá vio Di no. Ao fi nal, na da di fe ren te de uma re ta fi nal en- 
tre dois jo vens de pu ta dos, ad vo ga dos e fi li a dos a par ti dos da ba se
bol so na ris ta no Con gres so.

Co mo foi anun ci a do pe lo se na dor Ro ber to Ro cha, ava li za do
pe lo ami gão Bol so na ro, os ae ro por tos de Bal sas, Ba ca bal, San ta
Inês, Bar rei ri nhas e Ca ro li na vão re ce ber in ves ti men tos da In fra e- 
ro. A es ta tal já fir mou con tra to nes se sen ti do com o go ver no do
Ma ra nhão.

Após sair a pes qui sa XP/Ipes pe, mos tran do em pa te téc ni co
en tre Gui lher me Bou los (Psol) e Bru no Co vas (PSDB) à pre fei tu ra
de São Pau lo, um gru po de em pre sá ri os sol tou um ma ni fes to em
apoio ao can di da to pro gres sis ta. Eles apon tam Bou los co mo em- 
pre en de dor so ci al bem-su ce di do.

Es ta se ma na, a im pren sa no ti ci ou a pas sa gem de um fo gue te
chi nês so bre São Luís, que es ta ria por tan do uma son da de ex plo- 
ra ção da Lua. Mas co mo sair da Chi na ru mo à lua e pas sar tão bai- 
xo a pon to de ser vis to aqui? Não se ria uma bis bi lho ta da so bre a
ba se de Al cân ta ra?

 

Do mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, jo gan do a cul pa na
Im pren sa que “só no ti cia coi sas ne ga ti vas”, mes mo com a eco no- 
mia avan çan do.

 
O ex-can di da to à pre fei tu ra de São Luís, Ne to Evan ge lis- 

ta (DEM) ame a çou on tem no twit ter, “en tre gar” os se- 
cre tá ri os es ta du ais que lhes mu ni ci a vam de in for ma- 

ções pa ra ele de to nar com Du ar te Jr. no pri mei ro tur no.
 

Se ria de sa ba fo de Ne to con tra os que es tão fa zen do fo- 
fo ca por ele ter ade ri do à can di da tu ra de Edu ar do
Brai de, ti do co mo opo si tor do go ver no Flá vio Di no.

“Se per tur ba rem mui to”, ele pro me te sol tar a lis ta ali- 
men ta do res da dis cór dia.

 
Cam pa nha elei to ral em qual quer lu gar é ali men ta da

mais por men ti ras do que por ver da de. “Quem pra ti ca
a frau de não ha bi ta rá no meu san tuá rio; o men ti ro so

não per ma ne ce rá na mi nha pre sen ça”. Sal mos 101:7.
To do cui da do é pou co.

Quan do Lu la foi pre so Ma ra do na re a giu: “Es tão ten tan do lhe
rou bar a pre si dên cia, meu ami go”. Quan do Dil ma foi vai a da na
aber tu ra da Co pa no Bra sil, Di go não se aqui e tou: “Ab sur do! Ab- 
sur do!”, dis se a jor na lis ta Mô ni ca Ber ga mo, que es ta va ao la do de
Ma ra do na.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão (Re pu bli ca nos), man dou
um du ro re ca do aos ali a dos do go ver na dor Flá vio Di no (PC doB),
que não se gui ram sua ori en ta ção. Du ran te o ato de Du ar te Jú ni or
na Pra ça De o do ro, Bran dão foi di re to: “De ser to res não se rão es- 
que ci dos”.

São Luís, sexta-feira, 27 de novembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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CE LIO SER GIO
Jor na lis ta , Téc ni co em De sign Gra fi co,
Su pe rin ten den te de pro du ção e con teú -
do de O Im par ci al, Gra du an do em psi co -
lo gia

» CA TA RI NA DE AL BU QUER QUE
Di re to ra-exe cu ti va da SWA - Sa ne a men -
to e Água pa ra To dos

O “SER” DO LADO

País di vi di do, es ta do di vi di do,  mu- 
ni cí pio di vi di do, bair ro di vi di do, vi zi- 
nhos di vi di dos, fa mí li as di vi di das. Por
que is so? Es co lhas, po si ci o na men tos! 
Is so é ter la do. Mas is so é bom?

 
Di go que sim, afi nal só com ques ti- 

o na men to, opi niões e mu dan ças a
hu ma ni da de che gou até aqui.  Cres- 
ce mos ten do que es co lher la dos no
nos so vi ver. “A his tó ria da so ci e da de
até os nos sos di as é a his tó ria da lu ta
de clas ses”, dis se Karl Marx.

Va mos exem pli fi car com a re li gião. 
Ca tó li co, evan gé li co, ateu, um ban dis- 
ta, mu çul ma no, es pí ri ta, ag nós ti co…
Qual o seu la do?

Se vo cê é des por tis ta ou não, cul tu- 
ral men te no Bra sil, vo cê tem ti me. E
lu ta e bri ga até com ami gos por es se
ti me. Que pai xão é es sa que te faz se
po si ci o nar, às ve zes por um ti me que
vo cê nun ca nem vai ver jo gar?

E as sim, fa ze mos is so em to das as
áre as no nos so co ti di a no. Quan do fa- 
ze mos is so, es co lhe mos la dos. Lo go, é
pre ci so ter la do pa ra con vi ver.

 
E exis te la do cer to?
As es co lhas nos co lo cam em gru- 

pos so ci ais,  fi ca mos la do a la do com o
ou tro. E so mos acei tos, ou não, por es- 
ses po si ci o na men tos di an te da so ci e- 
da de. “Fe liz da que le que des fru ta
agra da vel men te da so ci e da de! Mais
fe liz é quem não faz ca so de la e a evi- 
ta!”, já di zia Vol tai re.

Co mo ser al guém em uma so ci e da- 
de que nos ro tu la e im põe o me do da
re jei ção, nos fa zen do por ve zes, abrir
mão do que é o me lhor pa ra nós, do
que que re mos, da nos sa ra zão pa ra fa- 
zer par te de um de ter mi na do gru po
que di ta con du tas mo rais do mi nan tes
con tro la do ras (se ja por mo da, sta tus
so ci al, clas se, ide o lo gia ou po der).

E se fa ze mos is so, so mos o que re al- 
men te so mos? Ou so mos “fa ke” de es- 
co lhas opor tu nis tas ape nas pa ra nos
pro te ger e for ta le cer e per ten cer ao la- 
do do mi nan te?

Is so é bem cla ro na po lí ti ca, pois
ve ja co mo é fei ta a cam pa nha pa ra es- 
co lha de um can di da to: vo cê é bom- 
bar de a do por VÁ RI OS LA DOS pa ra es- 
co lher UM . E nor mal men te vo cê es- 
co lhe pe los fa to res já ci ta dos. E, pa ra
pi o rar, ain da é gui a do em um sis te ma
par ti da ris ta “pseu do de mo crá ti co” no
qual vo cê não po de nem ser can di da- 
to, nem es co lher em quem vo tar (de
for ma di re ta).  E vo cê dá o seu vo to aos
in di ca dos.

 
O que há de er ra do nis so?
Na da, se vo cê se po si ci o nar pe los

seus in te res ses. Mas a mai o ria não
per ce be que es tá sen do po si ci o na da
pe lo sis te ma.   Se gun do Tho mas Hob- 
bes, “O ho mem é lo bo do ho mem, em
guer ra de to dos con tra to dos.”

Co mo as sim? Re pi to. Por ve zes vo cê
nem co nhe ce o ti me que tor ce.  E de- 
fen de es te e cri ti ca o ou tro do mes mo
mo do. Ou se ja, le va do pe la emo ção,
pe la pai xão, pe la cam pa nha, pe lo dis- 
cur so, per ce be-se es co lhas no ta da- 
men te ir ra ci o nais. Di go, “co mo um
ca chor ro cor ren do, la tin do pa ra um
car ro”, sem pro pó si to pes so al,  ape- 

nas emo ci o nal, mo ti va do na tu ral- 
men te pe lo sis te ma. E quan do a cam-
pa nha aca ba, só res ta ba lan çar o ra bo,
ou co lo cá-lo en tre as per nas.

In crí vel co mo abri mos mão do me-
lhor LA DO.

 
E que la do é es se?
Ain da se gun do o fi ló so fo Hob bes,

“per ten ce a ca da ho mem só aqui lo
que ele é ca paz de con se guir e ape nas
en quan to for ca paz de con ser vá-lo. É
es ta con di ção mi se rá vel que o ho- 
mem re al men te se en con tra, por obra
da sim ples na tu re za.”

Ou se ja, o VO TO per ten ce a vo cê. E
se seus de se jos, seus afe tos, su as von- 
ta des, seus in te res se, seu la do, VO CÊ!
não es ti ver em pri mei ro pla no, en tão
vo cê deu seu vo to ao la do er ra do. Vo te
por vo cê, afi nal es se é o la do que im- 
por ta, o SEU LA DO.

Pa ra fi na li zar, vo cê po de ria di zer
que is so é egoís mo ou fal ta de em pa- 
tia. O psi có lo go hu ma nis ta Carl Ro- 
gers diz que “ser em pá ti co é ver o
mun do com os olhos do ou tro e não
ver o nos so mun do re fle ti do nos olhos
de le” é to mar la do pen san do no ou tro.

Po rém, di go que não há co mo aju- 
dar o pró xi mo se vo cê não exis tir ou ti-
ver ener gia pa ra is so.  É co mo di zem
os co mis sá ri os de avião: “co lo que pri- 
mei ro a más ca ra em vo cê”. No mes mo
sen ti do, Sig mund Freud já dis se:
“Olhe pa ra den tro, pa ra as su as pro-
fun de zas, apren da pri mei ro a se co- 
nhe cer.”

As sim, pri mei ro fi que do seu la do,
pa ra po der ter con di ções de fi car do
la do do ou tro. O LA DO CER TO É O
SEU, DE SER, DO SER, DO SER HU- 
MA NO.

ECONOMIA

Investir em água e saneamento é vital

No en tan to, em vá ri os paí ses, os de ci so- 
res não atri bu em a pri o ri da de po lí ti ca e
os in ves ti men tos ne ces sá ri os a es te se- 
tor. Cum prir com o sex to Ob je ti vo de De sen- 
vol vi men to Sus ten tá vel  (OODS6) no âm bi to
da Agen da 2030 não é ca ri da de, é um aler ta.

Ho je, 2,2 bi lhões de pes so as não con tam
com água po tá vel e 4,2 bi lhões não têm um
ba nhei ro apro pri a do. Che gar a es sas pes so- 
as com ser vi ços a lon go pra zo sig ni fi ca mais
do que ape nas in fra es tru tu ra. Os in ves ti- 
men tos de vem se tri pli car — se gun do o Ban- 
co Mun di al — pa ra che gar a US$ 114 bi lhões
anu ais pa ra as su mir o de sa fio. A cri se glo bal
de água e sa ne a men to é pro du to de uma de- 
man da cres cen te e ne gli gen ci a da. As con- 
sequên ci as de não in ves tir no se tor po dem
afe tar as so ci e da des por ge ra ções, bem co- 
mo con ti nu ar a de sa ce le rar o cres ci men to
de nos sas eco no mi as.

Uma óti ma opor tu ni da de. “Não dei xar
nin guém pa ra trás” é a ba se da Agen da 2030
pa ra o De sen vol vi men to Sus ten tá vel e da
Ali an ça Sa ne a men to e Água pa ra To dos
(SWA). De acor do com seu com pro mis so e
con ce bi do pa ra atin gir as me tas de água, sa- 
ne a men to e hi gi e ne dos Ob je ti vos de De sen- 
vol vi men to Sus ten tá vel (ODS), a SWA or ga- 
ni zou a reu nião de mi nis tros de fi nan ças da
Amé ri ca La ti na e Ca ri be, com fo co cen tral
em am pli ar os ser vi ços de água e sa ne a men- 

to por meio do for ta le ci men to dos sis te mas
ofe re ci dos, co mo ba se pa ra o cres ci men to
econô mi co e o de sen vol vi men to sus ten tá- 
vel.

Com o in ves ti men to ade qua do, os be ne- 
fí ci os in clui rão um ga nho ge ral es ti ma do de
1,5% do PIB mun di al e um re tor no de US $
4,3 por dó lar in ves ti do; uma ta xa de re tor no
que qual quer in ves ti dor gos ta ria de al can çar
e uma con sequên cia pro vá vel da re du ção
dos cui da dos de saú de e po ten ci al au men to
de pro du ti vi da de. In ves ti men tos ade qua dos
re du zi ri am a car ga de do en ças e epi de mi as
e, no con tex to da co vid-19, a me lho ria da hi- 
gi e ne é fun da men tal. No en tan to, 24% dos
es ta be le ci men tos de saú de ca re cem de ser- 
vi ços bá si cos de água, 10% não dis põem de
sa ne a men to e 32% ca re cem de mei os pa ra a
hi gi e ni za ção das mãos nos pon tos de aten- 
di men to.

Mais in ves ti men tos re sul tam em pro du ti- 
vi da de. A ONU-Água es ti ma que a me lho ria
do sa ne a men to sig ni fi ca que ca da fa mí lia
tem 1.000 ho ras adi ci o nais por ano pa ra tra- 
ba lhar, es tu dar, cui dar das cri an ças, en tre
ou tros. Em es pe ci al, a pro du ti vi da de das
mu lhe res é mui to afe ta da quan do fal tam es- 
ses ser vi ços, já que elas, ge ral men te, são as
res pon sá veis pe la aten ção, ges tão e uso da
água. Nes se sen ti do, os mi nis tros das fi nan- 
ças de vem cri ar um am bi en te pro pí cio, in- 
ves tin do em ins ti tui ções e pes so as, mo bi li- 
zan do no vas fon tes de fi nan ci a men to, se ja
por meio de im pos tos, ta xas, trans fe rên ci as
ou fi nan ci a men tos re em bol sá veis. De ve mos

ter em men te que o cres ci men to econô mi co
se ba seia na me lho ria do de sem pe nho edu-
ca ci o nal e na saú de pú bli ca, du as coi sas que
são im pos sí veis sem aces so à água e ao sa ne-
a men to. Nos úl ti mos anos, vá ri os paí ses da
re gião im ple men ta ram ini ci a ti vas ino va do-
ras no se tor de sa ne a men to com óti mos re- 
sul ta dos e apren di za dos.

No Chi le, por exem plo, fo ram in tro du zi- 
dos sub sí di os ao con su mo de água, com ve- 
ri fi ca ção de re cur sos no iní cio de 1990, que
po dem co brir en tre 25% e 85% da con ta de
água e es go to de uma ca sa pa ra os pri mei ros
20 me tros cú bi cos por mês, de pen den do da
ca pa ci da de de pa ga men to. A lei da Colôm- 
bia con se guiu es ten der a pres ta ção de ser vi- 
ços de água e sa ne a men to em gran des áre as
ur ba nas e a co ber tu ra de água po tá vel au- 
men tou de 77% em 1993 pa ra 92% em 2018.
Na Cos ta Ri ca, o Câ non Am bi en tal pa ra Des- 
car gas (CAV) foi es ta be le ci do em 2008 pe lo
Mi nis té rio do Meio Am bi en te e Ener gia (MI-
NAE) sob o prin cí pio de “quem po lui pa ga”,
on de quem pro duz a po lui ção ar ca com os
cus tos de ma nu seio, pa ra re du zir os da nos
ao meio am bi en te.

Pe la na tu re za de seu tra ba lho, os mi nis- 
tros das fi nan ças de vem ex plo rar opor tu ni-
da des de fi nan ci a men to ino va do ras e to mar
de ci sões opor tu nas que aju dem seus paí ses
a pros pe rar. No ca so da água, sa ne a men to e
hi gi e ne, as evi dên ci as são cla ras: con ti nu ar
ne gli gen ci an do es ses ser vi ços se gui rá fre an-
do o cres ci men to de nos sas eco no mi as, po- 
pu la ções e so ci e da des.

BRU NO LA CER DA
Jor na lis ta (br la cer da@gmail.com)

Quan to va le uma vi da?

Eco no mis tas do més ti cos, pais e mães de pri mei ra vi a gem e
pro gra mas de te le vi são bra si lei ros, a ca da quan to, se en con tram
pa ra cal cu lar o cus to de se ter um(a) fi lho(a), da con cep ção à fa se
adul ta (quan do se es pe ra que pos sam man ter-se com seus pró- 
pri os es for ços). A ca da ano, por ób vi as ra zões, es ses va lo res são
ele va dos, e as pers pec ti vas de qua li da de de vi da, sob a ló gi ca ca pi- 
ta lis ta, di mi nu em. Mas dei xe mos is so de la do… o ca pi tal fi nan- 
cei ro não é o pro ta go nis ta des te ar ti go.

Apre sen to-os: Ela ne de Oli vei ra Ro dri gues, em São Luís. João
Al ber to Sil vei ra Frei tas, em Por to Ale gre. Moi sés San tos, em Re ci- 
fe. No mes que, fo ra de con tex to, po dem não tra zer qual quer me- 
mó ria ime di a ta ao/à lei tor(a). Aju do: são três ví ti mas re cen tes,
com di fe ren tes cau sas, de mor tes em su per mer ca dos bra si lei ros –
Ela ne, um aci den te; Moi sés, mal sú bi to en quan to tra ba lha va;
João Al ber to, es pan ca men to co var de.

Ci to-os não com in tui to de pro mo ver sen sa ci o na lis mo ou des- 
res pei tar sua me mó ria ou fa mí lia, mas pa ra hon rar su as exis tên ci- 
as, cei fa das sob a ló gi ca da ga nân cia e do lu cro – se não pe la cau sa
mor tis, pe lo tra to cir cuns tan ci al e sua lo ca li za ção. Seus no mes
tor na ram-se no tí cia por al guns di as e, pos te ri or men te, des can sa- 
ram na me mó ria co le ti va e nas au sên ci as en tre fa mi li a res e ami- 
gos(as). O que há de co mum en tre eles?

Não ape nas são a ca ra da ex clu são no Bra sil (pre tos, par dos e
po bres; ela, tam bém mu lher, mi gran te e jo vem), mas tam bém re- 
fle tem a bru ta ló gi ca de que, na so ci e da de de con su mo, um in di ví- 
duo é vis to pri mei ro co mo con su mi dor, pa ra de pois ser en ten di- 
do co mo ci da dão. O aces so aos bens pre va le ce so bre os di rei tos
fun da men tais.

Su per mer ca dos são dos sím bo los má xi mos do sis te ma ca pi ta- 
lis ta. Em su as pra te lei ras, itens bá si cos pa ra o nos so dia a dia es tão
la de a dos por pro du tos su pér flu os e ob je tos que são mais fe ti che
que uti li da de. Mas se nas pra te lei ras e gôn do las há ne ces si da des,
o que di zer do que (ou de quem) es tá abai xo de las, co mo ocor reu
com Ela ne, no Mix Ma teus da Cur va do 90, em São Luís? Co mo en- 
ca rar os ta pu mes e guar da-sóis de pro pa gan da que co bri am o
cor po de Moi sés por cin co ho ras, no Car re four da Tor re, em Re ci fe,
en quan to cli en tes se gui am fa zen do su as com pras? Co mo pro ces- 
sar que João Al ber to foi es pan ca do até a mor te den tro da uni da de
Pas so D’areia des ta mes ma re de, na ca pi tal gaú cha?

É es pi nho so, eu sei, mas não po de ser es que ci do ou re la ti vi za- 
do, nem mes mo por ar gu men tos do sen so co mum que ro de a ram
as re des so ci ais, quan do da imi nên cia dos ca sos – “Ah, mas foi um
aci den te”, “foi um mal sú bi to, não ti nha co mo pre ver”, “com cer- 
te za a bri ga não co me çou à toa”. Gra fe-se e re pi ta-se: Vi das não
po dem ser re la ti vi za das. São o di rei to mais pri mi ti vo e fun da men- 
tal, de ven do ser tam bém in vi o lá vel.

Ora, não nos es ta mos re fe rin do a um mer ca do de es qui na, mas
ao mai or gru po va re jis ta em ope ra ção no país (Car re four), que fa- 
tu rou 62,22 bi lhões de re ais em 2019, e ao Gru po Ma teus, de ten tor
da mai or ofer ta pú bli ca ini ci al de ações na Bol sa de Va lo res no ano
de 2020 (qua se R$ 4,5 bi lhões cap ta dos pou cos di as após o in ci- 
den te que vi ti mou Ela ne), com fa tu ra men to de R$ 9,9 bi lhões nas
ope ra ções do ano pas sa do.

Além de no tas pú bli cas à im pren sa la men tan do os ca sos e o fe- 
cha men to (tem po rá rio) das uni da des, que me di das fo ram ado ta- 
das pa ra re pa rar par te dos di rei tos das fa mí li as afe ta das? Sob re- 
gis tro pú bli co, ape nas a cri a ção de um fun do de com ba te ao ra cis- 
mo no Car re four, com apor te ini ci al de 25 mi lhões de re ais. Re la ti- 
vi ze mos: lu cro de 62,2 bi lhões de re ais; 58% de co la bo ra do res/as
ne gros/as e par dos/as; apor te de 25 mi lhões. Re gis tre-se: não por
be ne vo lên cia ou cons ci ên cia so ci al, mas con sequên cia de uma
sé rie de pro tes tos fei tos por to do o Bra sil. Res pon sa bi li da de cor- 
po ra ti va pa ra mi ti gar da nos à ima gem da em pre sa. Mas e os da- 
nos so ci ais, e as per das hu ma nas? Da nem-se?

E o pe so de ser o 9º ho mem mais ri co do país, do no do Gru po
Ma teus, em meio a um Ma ra nhão de de si gual da des, da ne-se? E a
fun ção so ci al da em pre sa, o in te res se pú bli co, o im pac to pa ra o
de sen vol vi men to lo cal, da ne-se? Da ne-se o ar gu men to de que ge- 
rar em pre gos é o su fi ci en te, já que es tes ape nas exis tem pa ra
man ter a en gre na gem do lu cro ro dan do. Não são be ne fí cio, mas
ne ces si da des ope ra ci o nais. Co mo evi tar que a me mó ria de Ela ne
se ja aplas ta da to dos os di as… não éra mos to dos um só co ra ção?

O ca pi tal fi nan cei ro não era o pro ta go nis ta des te ar ti go – mas
tal vez o se ja. Quan to va le uma vi da? Qual o pre ço de uma vi da po- 
bre? Qual o pre ço de uma vi da pre ta? Qual o pre ço de uma vi da fe- 
mi ni na? Va lem me nos que o pre ço da pra te lei ra?

São Luís, sexta-feira, 27 de novembro de 2020
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ANVISA

Pfizer envia primeiros
dados de testes clínicos

Sem acor do

A
far ma cêu ti ca Pfi zer en vi ou, 
nes ta quin ta-fei ra (26/11), os 
pri mei ros do cu men tos dos 
tes tes clí ni cos re fe ren tes à va- 

ci na con tra a co vid-19 BNT162b2 à 
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni- 
tá ria (An vi sa). O en vio ocor re um dia 
após a reu nião en tre res pon sá veis das 
par tes, re sul tan do na aber tu ra do pro- 
ces so de sub mis são con tí nua jun to à 
agên cia, pri mei ro pas so pa ra con se- 
guir o re gis tro e per mi tir a dis tri bui- 
ção do imu ni zan te em ter ri tó rio na ci- 
o nal.

Se gun do a An vi sa, fo ram en vi a dos 
da dos re fe ren tes aos es tu dos não-clí- 
ni cos e clí ni cos das fa ses I e II da can- 
di da ta. Ago ra, a agên cia tem até 20 di- 
as pa ra ana li sar os do cu men tos, con- 
ta dos a par tir da da ta do pro to co lo.

Mes mo já ten do anun ci a do efi cá cia 
de 95% da va ci na na fa se 3 de tes tes, 
os do cu men tos que com pro vam es ses 
re sul ta dos ain da não fo ram en vi a dos 
pe la Pfi zer à An vi sa. No en tan to, a far- 
ma cêu ti ca afir mou que iria sub me ter 
es ses da dos. “O pe di do de sub mis são 
con tí nua à An vi sa se rá ba se a do em 
to dos os da dos re la ci o na dos ao de- 
sen vol vi men to da va ci na. Se rá en ca- 
mi nha do à agên cia em eta pas, e in clui 
o ín di ce de efi cá cia de 95%, se te di as 
após a ad mi nis tra ção da se gun da do- 
se, de mons tra do no es tu do clí ni co de 
fa se 3”, dis se, em co mu ni ca do.

Ape sar de ser a ca sa dos es tu dos de 
fa se 3 da va ci na, o Bra sil ain da não 
tem um acor do di re to pa ra a com pra 
do imu ni zan te. Na úl ti ma se ma na, o 
Mi nis té rio da Saú de se reu niu com 
exe cu ti vos da Pfi zer, com o ob je ti vo 
de co nhe cer os re sul ta dos dos tes tes 
da va ci na pro du zi da pe la far ma cêu ti- 
ca e as con di ções de com pra, lo gís ti ca 
e ar ma ze na men to, pa ra uma pos sí vel

Sub mis são con tí nua

AGENCIA TEM ATÉ 20 DIAS PARA ANALISAR OS DADOS DA VACINA DA PFIZER

in clu são do imu ni zan te no Pro gra ma 
Na ci o nal de Imu ni za ção (PNI).

Uma das bar rei ras pa ra a in cor po- 
ra ção no PNI é o fa to de a tec no lo gia 
usa da pa ra ge rar a res pos ta imu no ló- 
gi ca ser ba se a da no RNA da co vid-19 e 
pa ra con ser var as do ses ser ne ces sá rio 
que o ma te ri al per ma ne ça ar ma ze na- 
do em lo cais com tem pe ra tu ras ex tre- 
ma men te bai xas, o que de ve en ca re- 
cer o pro du to fi nal e di fi cul tar a lo gís- 
ti ca.

Es ta é a ter cei ra ini ci a ti va que ade- 

riu ao pro ces so de sub mis são con tí- 
nua, o que per mi te que a em pre sa 
pro du to ra do imu ni zan te en vie os da- 
dos téc ni cos à An vi sa na me di da em 
que são ge ra dos. A me di da, in cor po-
ra da pe la agên cia na pan de mia, vi sa 
agi li zar as aná li ses e as in cor po ra ções 
de va ci nas con tra o no vo co ro na ví rus.

An te ri or men te, já ha vi am ini ci a do 
o pro ce di men to de en vio par ce la do a 
far ma cêu ti ca As tra Ze ne ca, res pon sá- 
vel pe la pro du ção da va ci na de Ox- 
ford; e a Si no vac, que li de ra o de sen- 
vol vi men to da chi ne sa Co ro na Vac, 
jun to ao Ins ti tu to Bu tan tan.

PANDEMIA

Hábitos de desinfecção dos brasileiros mudaram

PESQUISA RECORTADA POR REGIÕES MOSTRA QUE O BRASILEIRO ESTÁ SE PREOCUPANDO MAIS COM A LIMPEZA

Em to do o mun do, a ex pan são do
co ro na ví rus ser viu de aler ta pa ra que
as pes so as to mem os cui da dos ne ces- 
sá ri os, se pre vi nam, fi quem em ca sa e
la vem as mãos a to do o ins tan te. A
lim pe za cons tan te do am bi en te de ca- 
sa, eli mi nan do pos sí veis fo cos da CO- 
VID-19, tam bém é um as pec to im por- 
tan te na lu ta con tra do en ça. Nes se
sen ti do, uma pes qui sa di vul ga da pe la
SC John son mos tra que os bra si lei ros
vem mu dan do gra da ti va men te os há- 
bi tos de de sin fec ção de pois do cres ci- 
men to da pan de mia.

O le van ta men to fei to em to das as
re giões do país mos tra que as pes so as
se aten ta ram pa ra a gra vi da de do pro- 
ble ma e mu da ram a frequên cia da
lim pe za de su as ca sas. Na Re gião Su- 
des te, por exem plo, ape nas 24% dos
en tre vis ta dos fa zi am a de sin fec ção
to dos os di as an tes da pan de mia. Mas,
com a ex plo são da do en ça, 58% pas- 
sa ram a de sin fe tar o am bi en te, e 59%
vão con ti nu ar lim pan do de pois da
pan de mia. De acor do com o le van ta- 
men to, ape nas 48% fa zi am de sin fec- 
ção du as ve zes por se ma na na re gião.
Com a pan de mia, 87% es tão fa zen do
o pro ces so. E 68% con ti nu a rão a se

pre ca ver du as ve zes nu ma se ma na.
Na Re gião Sul, ape nas 28% de sin fe- 

ta vam o am bi en te di a ri a men te an tes
do co ro na ví rus. Com a pan de mia,
58% pas sa ram a fa zer e 30% pro me- 
tem dar con ti nui da de às me di das de
se gu ran ça após a do en ça ter mi nar. A
por cen ta gem de pes so as que lim pa- 
vam su as ca sas du as ve zes por se ma- 
na pu lou de 45% pa ra 91% com o iní- 
cio da pan de mia. E 56% ga ran tem que
con ti nu a rão lim pan do du as ve zes por
se ma na.

No Nor des te, os bra si lei ros que
lim pa vam as ca sas di a ri a men te pas- 
sou de 29% pa ra 70% du ran te a pan- 
de mia – e 41% pro me tem se guir os
há bi tos de hi gi e ne. No Cen tro-Oes te,
a por cen ta gem pu lou de 31% pa ra
70% e re duz pa ra 38% num ce ná rio
em que a do en ça for ven ci da. No Nor- 
te, ape nas 38% de sin fe ta vam as mo ra- 
di as an tes do fo co da do en ça. Com a
pan de mia, 66% co me ça ram a pre o cu- 
par com a ques tão e, fi nal men te, 53%
di zem que se gui rão a ini ci a ti va de de- 
sin fec ção do am bi en te.

“Es sa pes qui sa mos tra que a pan- 
de mia mu dou as per cep ções e há bi- 
tos das pes so as so bre co mo se pro te- 

É

ge rem. É mui to im por tan te que as
pes so as man te nham seus há bi tos de
de sin fec ção co mo par te de su as ro ti- 
nas de lim pe za re gu la res pa ra pro te- 
ger su as fa mí li as de ví rus, ger mes e
bac té ri as”, afir ma Ta ti a na Ga nem, ge-
ren te-ge ral da SC John son Bra sil.

Se gun do ela, a mu dan ça de com- 
por ta men to du ran te a pan de mia po-
de con tri buir pa ra que os bra si lei ros
man te nham há bi tos de hi gi e ne sau- 
dá veis: “Co mo fa bri can te glo bal de
pro du tos de lim pe za e de sin fe tan tes
do més ti cos, en tre ou tros pro du tos,
que ría mos en ten der as per cep ções e
há bi tos dos bra si lei ros em re la ção à
de sin fec ção. Que ría mos sa ber se as
pes so as re al men te mu da ram seus há- 
bi tos re gu la res em re la ção ao uso de
de sin fe tan tes em ca sa du ran te a pan- 
de mia. E, além de per gun tar se mu da-
ram seus há bi tos em ca sa, que ría mos
ver co mo eles mu da ram seus há bi tos.
Tu do is so é im por tan te por que a SC
John son tem um lon go le ga do de tra-
ba lho pa ra me lho rar a vi da das fa mí li-
as no Bra sil e no mun do. Te mos o
com pro mis so de cons ci en ti zar e aju- 
dar os bra si lei ros a man ter há bi tos de
hi gi e ne sau dá veis”.

Es ca pe

Mu ta ções não dei xam
ví rus mais con ta gi o so

À me di da que um ví rus se pro pa ga, ele so fre al te ra- 
ções em sua for ma. O fenô me no pre o cu pa es pe ci a lis tas,
já que al gu mas mu dan ças po dem di fi cul tar o com ba te
ao mi cro-or ga nis mo. Ci en tis tas in gle ses re sol ve ram in- 
ves ti gar se as mu ta ções já re gis tra das no pa tó ge no da
co vid-19 po de ri am ge rar mai or trans mis si bi li da de da
do en ça. Os pes qui sa do res ana li sa ram ge no mas do Sars-
CoV-2 pre sen tes em mais de 40 mil pes so as in fec ta das e
não en con tra ram in dí ci os de au men to de for ça na pro- 
pa ga ção da en fer mi da de. O tra ba lho, pu bli ca do na úl ti- 
ma edi ção da re vis ta Na tu re Com mu ni ca ti ons, tam bém
é ani ma dor por que si na li za me ca nis mos que aju da rão a
man ter a efi cá cia das fu tu ras va ci nas.

Os pa tó ge nos da fa mí lia co ro na ví rus, co mo o Sars-
CoV-2, são agen tes in fec ci o sos fei tos de RNA e es tão em
cons tan te mu ta ção. Eles po dem de sen vol ver al te ra ções
ge né ti cas de três ma nei ras: por er ros co me ti dos du ran te
a re pli ca ção vi ral, ou se ja, quan do ele faz có pi as de si
mes mo; por meio de in te ra ções com ou tros ví rus que in- 
fec tam a mes ma cé lu la; ou por al te ra ções pro vo ca das
pe lo sis te ma imu ne do or ga nis mo in fec ta do. “A mai o ria
das mu ta ções é neu tra, en quan to ou tras po dem ser van- 
ta jo sas ou pre ju di ci ais pa ra o ví rus”, afir mam os au to res
no es tu do ci en tí fi co.

Pa ra ava li ar as mu dan ças so fri das pe lo Sars-CoV-2, os
pes qui sa do res ana li sa ram da dos de ge no mas do ví rus
de 46.723 pes so as co le ta dos até o fim de ju lho, em 99
paí ses. Um sis te ma com pu ta ci o nal de ma pe a men to
genô mi co avan ça do au xi li ou a equi pe. “O nú me ro de
for mas ge né ti cas do Sars-CoV-2 ge ra das é im pres si o- 
nan te. Per ce be mos, no iní cio da pan de mia, que pre ci sá- 
va mos de no vas abor da gens pa ra ana li sar es sa enor me
quan ti da de de da dos qua se em tem po re al. Só as sim,
con se gui ría mos es tar aler tas e si na li zar no vas mu ta ções
no ví rus que pu des sem afe tar sua trans mis são ou a gra- 
vi da de dos sin to mas”, de ta lha Lucy van Dorp, pes qui sa- 
do ra do Ins ti tu to de Ge né ti ca da University Col le ge Lon- 
don (ULC) e prin ci pal au to ra do es tu do.

Até o mo men to, fo ram iden ti fi ca das 12.706 mu ta ções
no Sars-CoV-2, mas o gru po de pes qui sa se con cen trou
em um gru po de 185 al te ra ções ge né ti cas que ocor re- 
ram pe lo me nos três ve zes du ran te a pan de mia. Pa ra
tes tar se elas au men tam a trans mis si bi li da de, os ci en tis- 
tas cons truí ram uma ár vo re evo lu ti va do no vo co ro na ví- 
rus. Ne la, ana li sa ram se uma de ter mi na da mu ta ção es- 
ta va se tor nan do ca da vez mais co mum den tro de um
ra mo evo lu ti vo, ou se ja, se após o pri mei ro re gis tro de
uma mu ta ção, os des cen den tes des sa ce pa mo di fi ca da
su pe ra vam a quan ti da de de ce pas do ví rus que não ti- 
nham a al te ra ção es pe cí fi ca.

A equi pe não en con trou evi dên ci as de que as mu ta- 
ções ava li a das es ta ri am au men tan do a trans mis si bi li- 
da de do ví rus. Em vez dis so, des co bri ram que as mais
co muns são neu tras. Is so in clui a al te ra ção na pro teí na
cha ma da D614G, a que mais pre o cu pa es pe ci a lis tas por
apre sen tar uma mu dan ça na prin ci pal pro teí na do ví rus
da co vid-19, a spi ke. Es sa es tru tu ra é usa da pe lo Sars-
CoV-2 pa ra se li gar às cé lu las hu ma nas. Des con fi a va-se
de que a D614G fa ria com que o ví rus fi cas se mais trans- 
mis sí vel. “Fe liz men te, des co bri mos que ne nhu ma des- 
sas mu ta ções es tá fa zen do a co vid-19 se es pa lhar mais
ra pi da men te, mas pre ci sa mos per ma ne cer vi gi lan tes e
con ti nu ar mo ni to ran do no vas mu ta ções, par ti cu lar- 
men te à me di da que as va ci nas são lan ça das”, diz Lucy
van Dorp. 

Se gun do Werciley Ju ni or, in fec to lo gis ta do Hos pi tal
San ta Lú cia, em Bra sí lia, os da dos do es tu do con fir mam
as sus pei tas mé di cas de que as al te ra ções no ví rus da co- 
vid-19 não pro vo cam mai o res da nos. “Já é es pe ra do que
es sas mu ta ções sur jam, mas pa ra que al go gra ve se ja de- 
sen ca de a do, é ne ces sá rio que elas ocor ram em pon tos
es pe cí fi cos, co mo a pro teí na spi ke, no ca so do no vo co- 
ro na ví rus”, ex pli ca. “Até ago ra, vi mos só uma mu dan ça
nes sa re gião e na da gra ve re la ci o na do a ela. Is so é mui to
im por tan te por que, além de não ter mos mais da nos ao
or ga nis mo e mai or trans mis são, evi ta mos trans tor nos
com os imu ni zan tes que fo ram de sen vol vi dos até ago ra
e que têm com ba se o RNA que já co nhe ce mos. Eles vão
man ter a res pos ta imu ne es pe ra da.”

Os au to res do es tu do tam bém não es pe ram gran des
mu dan ças quan to ao po der de dis se mi na ção do Sars-
CoV-2. “O ví rus pa re ce bem adap ta do à trans mis são en- 
tre hu ma nos e po de já ter atin gi do seu ní vel mais al to de
trans mis si bi li da de, sem ter mais pa ra on de ir nes se que- 
si to”, ava lia Lucy van Dorp. Se gun do ela, po rém, o uso
de va ci nas pro va vel men te exer ce rá no vas “pres sões” so- 
bre o ví rus pa ra que ele crie ma nei ras de es ca par do re- 
co nhe ci men to fei to pe lo sis te ma imu no ló gi co hu ma no.
Is so po de le var ao sur gi men to de “mu ta ções de es ca pe”.

A apos ta é de que a es tru tu ra com pu ta ci o nal usa da
no es tu do se rá útil pa ra a iden ti fi ca ção des sas pos sí veis
mu ta ções adap ta ti vas. “O ví rus po de mui to bem ad qui- 
rir es sas mu dan ças que o aju da rão a fu gir da efi cá cia das
va ci nas, mas es ta mos con fi an tes de que se re mos ca pa- 
zes de si na li zá-las pron ta men te, o que per mi ti ria atu a li- 
zar es ses imu ni zan tes quan do for ne ces sá rio”, ex pli ca
Fran cois Bal loux, tam bém au tor do es tu do e pes qui sa- 
dor do Ins ti tu to de Ge né ti ca da ULC.

Werciley Ju ni or ex pli ca por que es sas al te ra ções do ví- 
rus po dem sur gir após o uso de imu ni zan tes. “Pa ra o ví- 
rus so bre vi ver, ele vai ter que se adap tar ao meio am bi- 
en te, is so é co mum, é a lei da so bre vi vên cia. Mas po de
ser que es sas mu dan ças se jam ne ga ti vas pa ra ele, não
sa be mos o que po de ocor rer. O mes mo ocor re com a gri- 
pe. To do ano, te mos que mu dar as va ci nas pa ra que elas
si gam efi ca zes, po de ser que o mes mo ocor ra com a co- 
vid-19”, com pa ra. “Por is so, é im por tan te man ter es se
mo ni to ra men to ge né ti co. Ele que irá nos aju dar a li dar
com es sas pos sí veis mu dan ças.

São Luís, sexta-feira, 27 de novembro de 2020
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OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Saúde, 

especialidade em odontologia, para atender a demanda do Hospital Geral de Chapadinha-MA, 

administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 22/12/2020, às 9h - horário de Brasília.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão 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, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís-MA, 24 de novembro de 2020

Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 193/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61.024/2020 – EMSERH

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 009/2020-CSL/CC, cujo 

objeto trata da Prestação de Serviços de confecção de carimbos, resinas, refis, chaves e outros serviços 

de chaveiro, para atender às necessidades da 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 9h30, do dia 10 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 009/2020-CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123685/2020-CC

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 010/2020-CSL/CC, cujo 

objeto trata do fornecimento de refeição preparada, tipo quentinha, 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 9h30, do dia 11 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 010/2020-CSL/CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127669/2020-CC

O PREGOEIRO DA SEGOV-MA torna público que será realizada às 10h (horário local), do dia 9 de 

dezembro do corrente ano, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras/copiadoras para 
atender à demanda da Secretaria de Estado do Governo do Maranhão – SEGOV-MA e dos órgãos 
que compõem sua estrutura, na forma Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, 

Lei Estadual 10.403/15, aplicando subsidiariamente a da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas 

pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de expediente 

das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de 

Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde 

poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um pen drive ou através do site 

http://www.segov.ma.gov.br.

São Luís/MA, 25 de novembro de 2020

Daniel Maia de Mendonça
Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2020-CSL/SEGOV-MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147075/2020

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

público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
05/2020 – SSP/MA, do tipo Menor Preço por item, sendo que a disputa se destina exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte, cujo objeto é contratação de empresa para 

fornecimento de WEBCAMS para atender às necessidades do parque tecnológico da Secretaria de Estado 

da Segurança Pública do Estado do Maranhão, em sessão pública eletrônica a partir das 9h (horário de 
Brasília-DF), do dia 11/12/2020, através do site www.compras.ma.gov.br, nos termos da Lei nº 

10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 

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

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

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

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

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

www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 23 de novembro de 2020

José Maria Pinheiro
Pregoeiro da SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0112903/2020-SSP/MA

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

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020. . A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu-MA, através do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 024/2020 do dia 06/02/2020, torna 
público o resultado da Licitação, Pregão Eletrônico SRP nº 004/2020 tendo por objeto: Formação de registro 
de preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e periféricos 
de informática, e manutenção de equipamentos a fim de satisfazer as necessidades das diversas Secretarias 
Municipais de Buriticupu/Ma, feita no critério Menor Preço por item, sagrando-se vencedoras as Empresas: 
SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 01.429.473/0001-08, com o valor de 
R$ 89.288,64 (Oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito e sessenta e quatro centavos); IRMÃOS BOHRER 
ELETRO ELETRONICO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 08.394.735/0001-59, com o valor de R$ 8.500,00 (Oito mil e 
quinhentos), TECZAP COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 08.619.872/0001-44, com o valor 
de R$ 67.800,00 (Sessenta e  sete mil e oitocentos); NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.820.186/0001-89, com o valor de R$ 18.558,02 (Dezoito mil, quinhentos e 
cinquenta e oito reais e dois centavos); CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 
11.502.318/0001-97, com o valor de R$ 9.119,81 (Nove mil, cento e dezenove reais e oitenta e um centavos); 
A.S. DOS ANJOS – COM. E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ Nº 11.904.707/0001-49, com o valor de R$ 995.430,11 
(Novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e onze centavos); J. C. S. – COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 14.107.842/0001-51, com o valor de R$ 694.691,36 (Seiscentos e noventa 
e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos); DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI, inscrita 
no CNPJ Nº 14.496.361/0001-85, com o valor de R$ 96.991,03 (Noventa e seis mil, novecentos e noventa e um 
reais e três centavos); G. W. E. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 25.210.060/0001-60, com o 
valor de R$ 1.180,00 (Mil, cento e oitenta reais); FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, inscrita no 
CNPJ Nº 36.064.568/0001-13, com o valor de R$ 5.449,18 (Cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e 
dezoito centavos); TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 27.274.178/0001-87, com o valor 
de R$ 7.872,57 (Sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), estando de acordo com 
a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu - MA 12 de novembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira – Pregoeiro.

 

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2020. A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu – MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 
Formação de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em 
fornecimento de material de expediente, limpeza, utensilios e higiene pessoal a fim de satisfazer as 
necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA. A realização do certame está prevista 
para o dia 11 de dezembro de 2020, às 09h00min – horário local de Buriticupu - MA. O recebimento 
das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 980134 – Prefeitura Municipal de Buriticupu– MA. O 
edital completo está à disposição dos interessados nos sites: www.buriticupu.ma.gov.br e www.com-
prasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: 
cplburiticupu2016@gmail.com.Buriticupu/MA, 25 de novembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa 
Ferreira - Pregoeiro.

 

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2020. A Prefeitura Municipal de 
Buriticupu – MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a 
Formação de registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
para a realização de exames laboratoriais a fim de satisfazer as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Buriticupu - MA. A realização do certame está prevista para o dia 11 de dezembro de 
2020, às 14h00min – horário local de Buriticupu - MA. O recebimento das propostas, abertura e 
disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, UASG: 980134 – Prefeitura Municipal de Buriticupu– MA. O edital completo está à 
disposição dos interessados nos sites: www.buriticupu.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.-
gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplburiticupu2016@g-
mail.com. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: cplburiticupu2016@g-
mail.com.Buriticupu/MA, 25 de novembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira - Pregoeiro.

 MISSA DE SÉTIMO DIA
JOSÉ HENRIQUE FREIRE

CONVITE
OS FAMILIARES DO SAUDOSO JOSÉ HENRIQUE FREIRE,CONVI-
DAM PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA, A  
REALIZAR-SE   NO DIA 29.11.2020 (DOMINGO) ÀS 15.00H NO 
CENTRO DE ESPIRITUALIDADE SÃO PADRE PIO- UNIDADE 
CATOLICA LOUVOR E ADORAÇAO ( RUA PROJETADA – COHA-
JOLI VICENTE FILAHO)  AGRADECEMOS  A TODOS QUE COM-
PARECEREM  A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

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

AVISO DE LICITAÇÃO SEM EFEITO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nina 
Rodrigues/MA, Antonio Moreira Leite, no uso de suas atribuições, torna público para 
conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do aviso 
de licitação do TOMADA DE PREÇOS nº 10/2020. Motivo: Erro de Publicação. Meios e 
Data da Circulação: Jornal de Circulação (O Imparcial), Quinta Feira, página 06, dia 26 
de Novembro de 2020 e Diário Oficial do Município, Quinta Feira, página 01 dia 26 de 
Novembro de 2020. Nina Rodrigues/MA, 26 de Novembro de 2020. Assina: Antonio 
Moreira Leite – Presidente da CPL.

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 12/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020. 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 
15/12/2020 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 nos termos da Lei 8.666/93 e demais alterações. OBJETO: Contratação 
de empresa de engenharia para Conclusão da Escola de 04 salas no povoado Buriti no Município 
de Nina Rodrigues. OBSERVAÇÃO: O edital e seus anexos encontram se a disposição dos interessa-
dos no endereço acima, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquirido mediante 
pagamento da taxa de R$ 100,00 (cem) reais. Nina Rodrigues - MA, 25 de Novembro de 2020. 
Antonio Moreira Leite - Presidente.

Prefeitura de São Luís intensifica fiscalização de 
vagas de estacionamentos especiais
Ação ocorre tanto em estacionamentos em locais públicos quanto privados e visa coibir uso indevido de vagas destinadas 
a idosos, pessoas com deficiência e gestantes

A 
Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), in-
tensificou a fiscalização do uso irregular de va-

gas de estacionamentos especiais em diversos pontos da 
capital. A ação acontece tanto em estacionamentos de re-
partições públicas como em estabelecimentos privados 
como shoppings, farmácias, supermercados, consistindo 
na observação do uso indevido de vagas de estacionamento 
destinadas a idosos, pessoas com deficiência e gestantes.

Visando, ainda, dar amplo acesso aos titulares do di-
reito ao selo de estacionamento especial, a emissão des-
sas credenciais são emitidas, de forma gratuita, com re-
gularidade na SMTT, no bairro do Ipase, no Shopping da 
Ilha e Viva Cidadão.

O secretário da SMTT, Israel Pethros, explica a fiscali-
zação decorre da necessidade da secretaria proporcionar 
o respeito e garantir o direito a todos os cidadãos devi-
damente munidos do selo de estacionamento especial. 
“Vale ressaltar que efetivamos ações para ampliar os lo-
cais de atendimento aos beneficiários do selo e, além da 
SMTT, instalamos postos no Shopping da Ilha e Viva Ci-
dadão Beira-Mar”, enfatizou Israel Pethros.

A fiscalização do selo especial é feita pelos agentes da 
SMTT e atende a uma determinação do Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), Resoluções 303/2008 e 304/2008 do 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), bem como 
a uma determinação judicial da Vara de Interesses Difu-
sos e Coletivos, através do seu titular, o juiz Douglas de 

Melo Martins.

A abordagem na fiscalização se dá através da verificação 
da existência da credencial no painel dos veículos, confor-
me determinação das resoluções e do Artigo 181, inciso XVII 
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa e re-
moção do veículo.

ATENDIMENTO

Nesta fase de pandemia de Covid-19, o atendimento no 
locais de emissão dos selos segue todos os protocolos de hi-

gienização e distanciamento social recomendados 
pelos órgãos de saúde. O selo agora tem validade de 
três anos e para emitir, basta o interessado se dirigir 
a um dos três locais, munidos de carteira de identi-
dade e comprovante de residência.

Pelo site https://www.saoluis.ma.gov.br/smtt, no 
ícone “serviço”, a pessoa interessada poderá baixar o 
formulário para preencher com as informações soli-
citadas. No documento, disponibilizado em PDF, tam-
bém consta a lista de documentos necessários para 
cada tipo de credencial, estes que deverão ser anexa-
dos ao formulário de solicitação.
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Programação cultural do CCVM conta com a presença Mestre-sala Mestre Dionísio e
da  Porta Bandeira, Lohane Lemos, que são referências no Carnaval do Rio de Janeiro

INTERCÂMBIO CULTURAL

Território Corpo: oficinas
e rodas de conversas 

O
pro gra ma Ter ri tó rio Cor po: 
En tre Bra sil e Áfri ca Ne gra, 
pro gra ma ção do Mês Ne gro 
e da Di ver si da de no CCVM, 

re a li za na pró xi ma se ma na mais um 
sequên cia de ofi ci nas de dan ça e ro da 
de con ver sa, sem pre gra tui ta e on li ne 
pe la Pla ta for ma Zo om. Pa ra pen sar os 
atra ves sa men tos que cons ti tu em e 
con tex tu a li zam a sub je ti vi da de da 
pes soa ne gra, do ar tis ta ne gro na nos- 
sa so ci e da de, al gu mas per gun tas sur- 
gem: Co mo se con fi gu ram os ter ri tó ri- 
os de cri a ção? Co mo es ses ter ri tó ri os 
ge ram pro du ções sen sí veis? Co mo a 
his tó ria con for mou es sas pro du ções? 
Es ses são al guns dos te mas que da rão 
o con tor no da Ro da de Con ver sa 3 – 
Dan ça Con tem po râ nea Ne gra: Cor- 
pos, Con tex tos e Sub je ti vi da des no 
dia 01 de de zem bro, de 19h às 21h  
com Fer nan do Fer raz (BA) + Gal Mar- 
tins (SP) + Bru no de Je sus (BA).

Fer nan do Fer raz é pes qui sa dor e 
ar tis ta da dan ça, mo ve-se en tre a per- 
for man ce, as dan ças da diás po ra ne- 
gra e a his tó ria. Pro fes sor da Es co la de 
Dan ça da Uni ver si da de Fe de ral da 
Bahia (UF BA), Dou tor e Mes tre em Ar- 
tes (Unesp) e Ba cha rel Li cen ci a do em 
His tó ria (FFL CH-USP), é pro fes sor do 
Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em Dan- 
ça (UF BA) e do Mes tra do Pro fis si o nal 
em Dan ça (PRO DAN-UF BA). In te gra 
o Gru po  GI RA: Gru po de Pes qui sa em 
Cul tu ras In dí ge nas, re per tó ri os Afro-
bra si lei ros e Po pu la res.

Gal Mar tins Ar tis ta é atriz, ar te edu- 
ca do ra, ges to ra cul tu ral e ci en tis ta so- 
ci al. Cri ou a Cia. San sa cro ma , gru po

LOHANE LEMOS É UM DOS DESTAQUES DA OFICINA MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

pau lis ta no de dan ça con tem po râ nea 
pre ta, e a Zo na Ag ba ra, gru po de dan- 
ça for ma do por mu lhe res ne gras e 
gor das. De sen vol veu e sis te ma ti zou a 
me to do lo gia de for ma ção em dan ça 
de no mi na da A Dan ça da In dig na ção. 
Atu al men te, tam bém atua co mo Su- 
per vi so ra Ar tís ti ca Pe da gó gi ca do Pro- 
gra ma Fá bri cas de Cul tu ra.

Bru no de Je sus é ar tis ta, edu ca dor e 
pes qui sa dor da dan ça, bai la ri no, co-
reó gra fo, pro du tor e cu ra dor. Fun dou 
a Cia. Ex pe ri men tan do NUS. É ide a li-
za dor e pro gra ma dor do EPA! – En-
con tro Na ci o nal Pe ri fé ri co de Ar tes e 
di re tor do cu men tá rio RAI MUN DOS: 
Mes tre King e as Fi gu ras Mas cu li nas 
da Dan ça na Bahia.

Confira as oficinas que você pode participar

MARCELO NEGÃO VAI MINISTRAR A OFICINA HIP HOP FREESTYLE POR MEIO DE MOVIMENTOS BÁSICOS E REPLETOS DE FUNDAMENTOS

 
02 a 05/12 , 19h às 20h  

Ofi ci na Mes tre Sa la e Por ta-ban dei- 
ra: Dan ça do Sam ba e do Car na val
Mes tre Di o ní sio e Loha ne Le mos (Es- 
co la de Mes tre-Sa la, Por ta-ban dei ra
e Por ta-es tan dar te Ma no el Di o ní sio
– RJ).

Mes tre Ma no el Di o ní sio nas ceu na
di vi sa en tre Mi nas Ge rais e o Rio de Ja- 
nei ro, es ta do em que foi mo rar ain da
cri an ça. Apai xo nou-se por sam ba ao
as sis tir a uma apre sen ta ção na ca sa
de shows Ta bu lei ro do Sam ba, no
Cen tro do Rio, tor nan do-se lo go dan- 
ça ri no do es pe tá cu lo. Em 1959, che ga
à Es co la de Sam ba Sal guei ro, se apre- 
sen tan do com o Bal let Fol cló ri co de
Mer ce des Bap tis ta. Tra ba lhou co mo
for ma dor de ca sais de Mes tre-Sa la e
Por ta-ban dei ra em di ver sas agre mi a- 
ções, en tre elas União da Ilha, Man- 
guei ra e Bei ja-Flor.  Loha ne Le mos é
Por ta-Ban dei ra e ins tru to ra de dan ça.
In gres sou na Es co la de Mes tre Sa la,
Por ta-ban dei ra e Por ta-es tan dar te
Ma no el Di o ní sio, aos 14 anos, e, ra pi- 
da men te, tor nou-se pro fis si o nal na
ar te do bai la do. Pas sou pe las agre mi a- 
ções: GRES Bo ca de Si ri (Pri mei ra por- 
ta-ban dei ra – 2012/2013), GRES Se re- 
no de Cam po Gran de (Se gun da por ta-

ban dei ra – 2014/ Pri mei ra por ta-ban- 
dei ra – 2015), GRES Ca pri cho sos de
Pi la res (se gun da por ta-ban dei ra –
2015), e des de 2016, de fen de a GRES
Uni dos da Ti ju ca co mo se gun da por- 
ta-ban dei ra.

02 e 03/12, 16h30 às 19h
Ofi ci na Hip Hop Freestyle
Mar ce lo Ne gão (MG/SP)

O A ofi ci na irá tra ba lhar mo vi men- 
tos mais bá si cos (re ple tos de fun da- 
men tos), até pas sos mais com pli ca- 
dos co mo o do Smurf, The Wop, Cab- 
ba ge Pat ch, Bart Simp son, es ti mu lan- 
do a po ten ci a li da de e im pro vi sa ção
dos dan ça ri nos. Mar ce lo Ne gão é mi- 
nei ro, pes qui sa dor e dan ça ri no de
Dan ças Ur ba nas há 13 anos. Mo ra
atu al men te em Ju di aí (SP) e in te gra
a Cia Kahal Ex pe ri men tal, com a qual
es te ve em tur nê com o es pe tá cu- 
lo Gra vi da de. É ven ce dor do Fu si on
Con cept (2015), se le ti va Amé ri ca do
Sul e foi fi na lis ta da fa se fi nal em Pa- 
ris. 

02 a 05/12 , de10h às 11h  
Ofi ci na Ras tros e Ma cum ba ri as:
Con ver sA ções Ne gras na Ce na
Ti e ta Ma cau (MA)

A pro pos ta é dan çar e con ver sar so- 
bre as ex pe ri ên ci as e tra je tos de cri a- 
ções e ob ser var ras tros de ou tros ar tis- 

tas ne gros atu an tes na ce na con tem-
po râ nea do nor des te bra si lei ro, a fim
de es ta be le cer diá lo gos en tre o cor po
con tem po râ neo e ma tri zes an ces- 
trais, po pu la res e ur ba nas. Ti e ta Ma-
cau é ar tis ta trans dis ci pli nar, cri a do ra
de ma cum ba ri as cê ni cas e ou tras es- 
pi rais. Atua na re la ção cons tan te en tre
me mó ria e an ces tra li da de e a poé ti ca
do ras tro. 

04 e 05/12 , 16h30 às 18h  
Ofi ci na Dan ça Char me

Jeff An to nio (RJ)
Jeff An to nio be be dos fun da men tos

da dan ça de rua e dos bai les black ca- 
ri o cas, que lhe ser vi ram de ba se co mo
pro fis si o nal da dan ça con tem po râ- 
nea. É in tér pre te-cri a dor da Cia d Fo- 
ra. Fez par te da Cia de Dan ça De bo rah
Col ker (1994 a 2005) – gru po com o
qual ain da se apre sen tou co mo dan- 
ça ri no con vi da do, de 2006 a 2010 – e
in te grou tam bém o gru po In tré pi da
Tru pe.  Os in te res sa dos em par ti ci par,
de vem en vi ar no me com ple to, te le fo-
ne e no me da(s) ofi ci na(s) e ro da de
con ver sa que de se jam se ins cre ver
pa ra o e-mail: con ta to@ccv-
ma.org.br. A ofi ci na se rá trans mi ti da
pe la Pla ta for ma Zo om. Ins cri ções gra- 
tui tas. 80 va gas. In for ma ções: 98
98141 3859/98 98876 1714.

MÚSICA

Ehong prepara single/clipe
com Rita Benneditto

BETO ENHONGUE ESTÁ FAZENDO UMA CAMPANHA VIRTUAL 

O can tor, com po si tor e pro du tor Be to Ehong se gue
com sua sequên cia de pro du ções e ago ra pre pa ra sin- 
gle/cli pe jun to com a can to ra Ri ta Ben ne dit to, de pois do
en con tro nas re des so ci ais e o afa go ar tís ti co. A mú si ca
“Tri bo fu tu ris ta” que é uma pro du ção da Ra ja Ho me Stu- 
dio e traz ele men tos do trap, do reg gae e da cul tu ra afro-
bra si lei ra tra zen do o som di re to pra pis ta de dan ça, re- 
me xe nas raí zes an ces trais que com pu se ram nos sa cul- 
tu ra mais ori gi nal tra zen do-a pa ra uma abor da gem se- 
guin te, on de en tram ma te ri ais reu ti li zá veis e ar tes ins pi- 
ra das nas es sên ci as tri bais e tec no ló gi cas, ao mes mo
tem po que cha ma mos aten ção pa ra as pec tos da so ci e- 
da de atu al e dis cu ti mos ques tões a ne ces si da de do res- 
pei to a di ver si da de, as op ções e o an tir ra cis mo.

Fei to a pri mei ra fa se do tra ba lha do que foi pro du ção
do be at, gra va ção de vo zes e cor das a pro du ção pre ci sa
dar o pas so se guin te com a gra va ção de ví deo cli pe. “Es- 
ta mos sen tin do na pe le o mo men to com pli ca do. Por is- 
so, es ta mos pe din do apoio fi nan cei ro de ami gos e ami- 
gas, em pre sá ri as/os e fãs do nos so tra ba lho que po dem
aju dar atra vés de uma va qui nha vir tu al. Pa ra gen te se ria
vi tal es sa im por tân cia e des de já agra de ce mos e fa re mos
ques tão de men ci o nar to dos os co la bo ra do res no fil me
mu si cal”. Ex pli cou Ehong.

Quem qui ser aju dar po de aces sar: https://www.va ki- 
nha.com.br/va qui nha/cli pe-de-be to-ehong-com-
par ti ci pa cao-de-ri ta-ben ne dit to

DANÇA

Estrelas do breaking
disputam final mundial

TÍTULO DA GRANDE FINAL SERÁ DISPUTADO NA ÁUSTRIA 

Nes te sá ba do (28), a ci da de de Salz bug, na Áus tria, se- 
rá pal co da fi nal do mais im por tan te cam pe o na to de
bre a king do mun do, o Red Bull BC One. As mai o res es- 
tre las des se es ti lo (que es tá co ta do pa ra fa zer par te de
Pa ris 2024) dis pu ta rão o tro féu mun di al em ba ta lhas
que se rão trans mi ti das ao vi vo pe la Red Bull TV, a par tir
das 16h (ho rá rio de Bra sí lia), pe lo link www.red- 
bull.com.br/bco ne. 

Quem co man da a exi bi ção em por tu guês é o rap per
Thaí de, um dos íco nes do mo vi men to hip-hop no Bra sil,
com co men tá ri os pe lo b-boy En dri go e pe la b-girl Miwa.
A fi nal mun di al do Red Bull BC One vai co ro ar dois ven- 
ce do res, um B-Boy e uma B-Girl. Nes te ano, oi to dos me- 
lho res B-Boys e oi to das me lho res B-Girls do pla ne ta fo- 
ram con vi da dos pa ra tes tar ha bi li da des de al to ní vel em
emo ci o nan tes ba ta lhas 1×1. As b-girls são: Mad max
(Bél gi ca), Si na (Áus tria), Kas tet (Rús sia), Sunny (EUA),
Ji lou (Ale ma nha), Mess (Rús sia), Ka mi (Fran ça) e Ayane
(Ja pão). Os b-boys que dis pu ta rão o tí tu lo são: Kil la
Koya (Ca za quis tão), Lil Zoo (Mar ro cos), Pac Pac (Fran- 
ça), Ve ro (Co réia do Sul), Phi lip (EUA), Al ko lil (Rus sia),
Kid Ka ram (Rei no Uni do) e Shi ge kix (Ja pão). Pa ra ven cer
seus opo nen tes, ca da dan ça ri no tem que ter mo vi men- 
tos pre ci sos e es tar afi a do, pon tu al e rit mi ca men te afi- 
na do com a mú si ca.

 Con vi da dos da trans mis são em Por tu guês
Thaí de é um dos pi o nei ros do bre a king no Bra sil e há
qua se 40 anos aju da a di vul gar a cul tu ra hip-hop com
su as mú si cas e apre sen tan do pro gra mas co mo o “Yo!
MTV Raps” (MTV), “Ma nos & Mi nas” (TV Cul tu ra) e
“Me tro Black” (Rá dio Me tro po li ta na), além de ser um
dos fun da do res da Back Spin, o gru po mais an ti go de
bre a king do País. B-Boy En dri go foi um dos jo vens di re- 
ta men te in flu en ci a dos por Thai de e aju da a man ter o
Bra sil no to po do bre a king mun di al. 

São Luís, sexta-feira, 27 de novembro de 2020
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Expectativa de vida no Estado é de 71,4 anos. Em relação à pesquisa feita para 2018
houve um pequeno acréscimo dessa expectativa no Maranhão, que era de 71,1 anos

En ve lhe cer

DO BRASIL

Maranhão tem a menor
expectativa de vida
PATRÍCIA CUNHA

O
Ma ra nhão apre sen tou, em 
2019, ex pec ta ti va de vi da de 
71,4 anos, se gun do re ve la- 
ram os da dos da Tá bua 

Com ple ta de Mor ta li da de pa ra o Bra- 
sil, di vul ga da pe lo IB GE na ma nhã de 
on tem (26). Em 2018 es sa ex pec ta ti va 
era de 71,1 anos. Em bo ra te nha ha vi- 
do um pe que no acrés ci mo, es se da do 
ain da co lo ca o Ma ra nhão com o me- 
nor ín di ce den tre as Uni da des da Fe- 
de ra ção, e abai xo da mé dia na ci o nal, 
que é de 76,6 anos.

Uma pes soa nas ci da no Bra sil em 
2019 tem ex pec ta ti va de vi ver, em mé- 
dia, até os 76,6 anos. Is so re pre sen ta 
um au men to de três me ses em re la ção 
a 2018 (76,3 anos). A ex pec ta ti va de vi- 
da dos ho mens pas sou de 72,8 pa ra 
73,1 anos e a das mu lhe res foi de 79,9 
pa ra 80,1 anos.

As sim, a mai or es pe ran ça de vi da 
ao nas cer en tre as Uni da des da Fe de- 
ra ção foi em San ta Ca ta ri na, 79,9 
anos, as sim co mo foi em 2018, com 
3,3 anos aci ma da mé dia na ci o nal, e a 
me nor, no Ma ra nhão (71,4 anos). Já a 
me nor ta xa de mor ta li da de in fan til foi 
a do Es pí ri to San to (7,8 por mil) e a 
mai or, no Ama pá (22,6 por mil).

A mor ta li da de na in fân cia (cri an ças 
me no res de 5 anos) tam bém de cli- 
nou, de 14,4 por mil em 2018 pa ra 14,0 
por mil em 2019. Das cri an ças que vi e- 
ram a fa le cer an tes de com ple tar os 5 
anos de ida de, 85,6% te ri am a chan ce 
de mor rer no pri mei ro ano de vi da e 
14,4% de vir a fa le cer en tre 1 e 4 anos 
de ida de.

A me nor ta xa de mor ta li da de in fan- 
til em 2019, as sim co mo em 2018, foi 
ve ri fi ca da no Es pí ri to San to: 7,8 óbi-

Mu lhe res vi vem mais

A EXPECTATIVA DE VIDA DA MULHER QUE NASCEU NO MARANHÃO É DE 75,3 ANOS 

tos de me no res de 1 ano pa ra ca da mil 
nas ci dos vi vos. Por ou tro la do, a mai or 
foi, mais uma vez, a do Ama pá: 22,6 
por mil. O Ma ra nhão tem a ta xa de 
18,6.

Em no ve es ta dos do país a ex pec ta- 
ti va de vi da ao nas cer das mu lhe res 
ul tra pas sa os 80 anos, a mai o ria nas 
re giões Sul e Su des te do país, com ex- 
ce ção do Rio Gran de do Nor te e Dis- 
tri to Fe de ral. As mai o res di fe ren ças 
en tre as ex pec ta ti vas de vi da de ho- 
mens e mu lhe res fo ram ob ser va das 
em Ala go as (9,5 anos), na Bahia (9,2 
anos), no Pi auí (8,6 anos) e em Ser gi pe 
(8,5 anos). Con si de ran do os ex tre mos 
dos va lo res das ex pec ta ti vas en tre ho- 
mens e mu lhe res, uma re cém-nas ci da 
em San ta Ca ta ri na es pe ra ria vi ver em 
mé dia 15,9 anos a mais que um re- 
cém-nas ci do no Pi auí.

A mor ta li da de mas cu li na su pe ra a 
fe mi ni na. Con tu do, a ex pec ta ti va de 

vi da dos ho mens em San ta Ca ta ri na 
(76,7 anos) é su pe ri or à das mu lhe res 
dos es ta dos de Ro rai ma (75,1 anos), 
Ma ra nhão (75,3 anos), Rondô nia (75,5 
anos), Pi auí (76,0 anos) e Ama zo nas 
(76,3 anos).

No ca so dos ho mens, a me nor ex- 
pec ta ti va de vi da foi en con tra da no 
Pi auí (67,3 anos), 9,4 anos in fe ri or ao 
va lor ob ser va do em San ta Ca ta ri na 
(76,7 anos).

Uma re cém-nas ci da em San ta Ca- 
ta ri na es pe ra ria vi ver em mé dia 8,1 
anos a mais do que uma re cém-nas ci-
da no Es ta do de Ro rai ma.

Pi auí, Ma ra nhão e Ala go as pos su- 
em ex pec ta ti vas de vi da mas cu li na de 
67,3 anos, 67,7 anos e 67,9 anos, res- 
pec ti va men te, va lo res bem in fe ri o res 
à mé dia na ci o nal, que é de 73,1 anos.

En quan to que nos ho mens ma ra- 
nhen ses a ex pec ta ti va de vi da era de 
 67,7, no ca so das mu lhe res ma ra-
nhen ses é de 75,3, ou se ja as mu lhe res 
ten dem a vi ver cer ca de 7 anos a mais.

Linha da vida do maranhense e do brasileiro

Em 1940, a ex pec ta ti va de vi da era
de 45,5 anos, sen do 42,9 pa ra ho mens
e 48,3 anos pa ra mu lhe res. En tre 1940
e 1960, o Bra sil pra ti ca men te re du ziu
pe la me ta de a ta xa bru ta de mor ta li- 
da de (o nú me ro de óbi tos de um ano
di vi di do pe la po pu la ção to tal em ju- 
lho da que le mes mo ano), cain do de
20,9 óbi tos pa ra ca da mil ha bi tan tes
pa ra 9,8 por mil. A ex pec ta ti va de vi da
ao nas cer em 1960 era de 52,5 anos. Ao
to do, a ex pec ta ti va de vi da au men tou
30,3 anos en tre 1940 e 2016, che gan do
a 75,8 anos.

Em 2018, de ca da mil ido sos com 65
anos, 637 com ple ta ri am 80 anos. As
ex pec ta ti vas de vi da ao atin gir 80
anos, em 2018, fo ram de 10,4 anos pa- 
ra mu lhe res e 8,6 pa ra ho mens.

Uma pes soa nas ci da no Bra sil em
2016 ti nha ex pec ta ti va de vi ver, em
mé dia, até os 75 anos, no ve me ses e
se te di as (75,8 anos). Is so re pre sen ta
um au men to de três me ses e 11 di as a

mais do que pa ra uma pes soa nas ci da
em 2015.

No Ma ra nhão, quem nas ceu em
2014 ti nha a pos si bi li da de de vi ver até
os 70 anos. Em 2016 es sa ex pec ta ti va
su biu seis me ses, fi can do 70,6 anos. 
Em 2017, o da do per ma ne ceu. E em
2018, em bo ra te nha ha vi do es sa evo- 
lu ção, o Ma ra nhão ain da fi gu ra em úl- 
ti mo lu gar no ran king da ex pec ta ti va
de vi da.

En tre 1940 e 2016, a mor ta li da de
in fan til apre sen tou de clí nio da or dem
de 90,9%, pas san do de 146,6 por mil
pa ra 13,3 por mil, e a mor ta li da de en- 
tre um e qua tro anos de ida de, re du- 
ção de 97,1%, in do de 76,7 por mil pa- 
ra 2,2 por mil.

Com pa ran do-se 2017 e 2018, a
mor ta li da de na in fân cia caiu de 14,9
por mil em 2017 pa ra 14,4 por mil em
2018. 

Das cri an ças que vi e ram a fa le cer
an tes de com ple tar os 5 anos de ida de,

85,5% te ri am a chan ce de mor rer no
pri mei ro ano de vi da e 14,5% de vir a
fa le cer en tre 1 e 4 anos de ida de. Em
1940, a chan ce de mor rer en tre 1 e 4
anos era de 30,9%, mais que o do bro
do que foi ob ser va do em 2018.

Des de 2012 a po pu la ção bra si lei ra
aci ma de 60 anos vem cres cen do. Ho- 
je, o nú me ro de ido sos no país su pe ra
a mar ca de 30 mi lhões, se gun do a Pes- 
qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi- 
cí li os Con tí nua (PNAD), di vul ga da
pe lo IB GE. 

No Ma ra nhão, em 2012, ha via 212
mil pes so as en tre 60 e 64 anos. Em
2016, da dos do úl ti mo Cen so, es se nú- 
me ro pu lou pa ra 235 mil pes so as, des- 
sas, 122 mil são mu lhe res. 

De acor do com o Mi nis té rio da
Saú de, em 2030, o nú me ro de ido sos
ul tra pas sa rá o to tal de cri an ças en tre
ze ro e 14 anos.

• Dia 27/11 – Por to do Ita qui até Uni da de Ope ra ci o nal
da PRF em Pe dri nhas.
• Dia 28/11 – Uni da de PRF até Ba ca bei ra.
• Dia 29/11 – Ba ca bei ra até San ta Ri ta.
• San ta Ri ta a Mi ran da do Nor te

• Dia 30/11 – km 80,7 – San ta Ri ta/MA
• Dia 1°/12 – Km 86,5 – San ta Ri ta/MA
• Dia 02/12 – Km 88,3 – Ita pe cu ru Mi rim /MA
• Dia 03/12 – Km 96,4 – Ita pe cu ru Mi rim/MA
• Dia 04/12 – Km 102 – Ita pe cu ru Mi rim/MA
• Dia 05/12 – Km 103 – Ita pe cu ru Mi rim
• Dia 06/12 – Km 122 – Mi ran da do Nor te/MA

RAPOSA

Duas pessoas morrem
esmagadas por muro

O ACIDENTE ACONTECEU NO BAIRRO PIRÂMIDE, NA RAPOSA

Um aci den te trá gi co cul mi nou na mor te de du as pes- 
so as, no bair ro Pi râ mi de, na Ra po sa, ci da de lo ca li za da
na re gião me tro po li ta na de São Luís. De acor do com in- 
for ma ções, uma má qui na re tro es ca va dei ra der ru bou
um mu ro, de uma cons tru ção, na tar de de on tem, quin- 
ta-fei ra (26), na Ave ni da 02, da Pi râ mi de.

A re tro es ca va dei ra es ta va re a li zan do um ser vi ço no
ins tan te que ocor reu o aci den te e du as pes so as que es- 
ta vam pró xi mas fo ram es ma ga das pe lo mu ro que caiu
so bre elas. O Ser vi ço de Aten di men to Mé di co de Ur gên- 
cia, o Sa mu, foi aci o na do ime di a ta men te, mas quan do
che ga ram ao lo cal do fa to, as pes so as já es ta vam sem vi- 
da.

Até o fe cha men to des ta edi ção, ain da não se ti nha a
iden ti fi ca ção das ví ti mas. A má qui na en vol vi da no aci- 
den te per ten ce a uma em pre sa de lo ca ções de ca mi- 
nhões e má qui nas pe sa das. A po lí cia tam bém foi aci o- 
na da, as sim co mo o Ins ti tu to Mé di co Le gal (IML) e Ins ti- 
tu to de Cri mi na lís ti ca (Icrim), que ini ci a ram os pro ce di- 
men tos de pra xe.

BR-135

PRF inicia transporte
de mega turbina hoje

A MEGA TURBINA TEM 106 METROS E 350 TONELADAS

O des lo ca men to de uma me ga tur bi na, que se rá
trans por ta da do Por to do Ita qui até o mu ni cí pio de San- 
to Antô nio dos Lo pes, dis tan te 300 quilô me tros de São
Luís, es tá pre vis to pa ra co me çar en tre 6h e 8h da ma nhã
de ho je, sex ta-fei ra (27). De acor do com o pla ne ja men to
lo gís ti co, a car ga com mais 100 me tros de com pri men to
e pe so de 350 to ne la das, de ve rá atin gir o tre cho prin ci- 
pal da BR-135 (no km 12 na lo ca li da de de Pe dri nhas) por
vol ta das 9h, o que pro vo ca rá len ti dão no trân si to, vis to
que a ve lo ci da de mé dia do con jun to trans por ta dor se rá
de 7 km/h.  A tur bi na de ve rá che gar na Uni da de Ope ra- 
ci o nal da PRF em Pe dri nhas ain da pe la ma nhã e se gui rá
vi a gem ape nas no dia se guin te.

A ope ra ção é ex tre ma men te com ple xa e to da a lo gís- 
ti ca foi or ga ni za da pe la PRF e pe la em pre sa de en ge nha- 
ria e cons tru ção, res pon sá vel pe lo trans por te da car ga.

O tre cho a ser per cor ri do do Por to do Ita qui até a usi- 
na em San ta Antô nio dos Lo pes/MA é de apro xi ma da- 
men te 300 Km, com pre vi são ini ci al pa ra con clu são do
per cur so no dia 10 de de zem bro de 2020.

In ter ven ções no trân si to
Por to do Ita qui a San ta Ri ta

San ta Ri ta até Mi ran do do Nor te

Mi ran da do Nor te até San to Antô nio dos Lo pes
Dia 7 a 10 de de zem bro os des lo ca men tos ocor re rão

so men te du ran te o dia

São Luís, sexta-feira, 27 de novembro de 2020
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Abrampa lança manual para apoiar Ministério Público a destravar verbas destinadas às
áreas de conservação. São 28 unidades no Estado

Va gas aber tas

COMPENSAÇÃO 

Verbas ambientais
para o Maranhão

B
i lhões de re ais oriun dos de 
pro ces sos de li cen ci a men to 
de em pre en di men tos com 
sig ni fi ca ti vo im pac to ao meio 

am bi en te aguar dam pa ra se rem apli- 
ca dos com mai or ce le ri da de e efe ti vi- 
da de a fa vor da na tu re za no Bra sil. São 
re cur sos que le gal men te de vem ser 
des ti na dos à con so li da ção e ma nu- 
ten ção de uni da des de con ser va ção 
(UCs) em to do o país. No Ma ra nhão, 
são 28 UCs, se gun do le van ta men to do 
Ins ti tu to So ci o am bi en tal (ISA).

Em qua se 20 anos, des de que o me- 
ca nis mo da com pen sa ção am bi en tal 
foi ins ti tuí do pe la Jus ti ça, cer ca de R$ 
1,74 bi lhão foi des ti na do à cri a ção e 
ma nu ten ção de áre as pro te gi das fe- 
de rais. En tre tan to, o mon tan te é mui- 
to mai or – di fí cil de ser so ma do e mes- 
mo apli ca do por es bar rar em en ten di- 
men tos ju rí di cos dis tin tos em mu ni- 
cí pi os, es ta dos e União.

Pa ra for ta le cer a atu a ção do Mi nis- 
té rio Pú bli co bra si lei ro pa ra des tra var 
o di nhei ro de com pen sa ções am bi en- 
tais re la ci o na das ao Sis te ma Na ci o nal 
de Uni da des de Con ser va ção (SNUC), 
a As so ci a ção Bra si lei ra dos Mem bros 
do Mi nis té rio Pú bli co de Meio Am bi- 
en te (Abram pa) e a Fun da ção Gru po 
Bo ti cá rio de Pro te ção à Na tu re za lan- 
ça ram o li vro ele trô ni co “A com pen sa- 
ção am bi en tal do SNUC: ma nu al de 
atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co”. “Num 
mo men to em que as po lí ti cas am bi- 
en tais vêm sen do ca da vez mais en fra- 
que ci das e nos sos pa trimô ni os na tu- 
rais co lo ca dos em si tu a ção de pre ca ri- 
e da de, é pre ci so for ta le cer as fren tes 
de pro te ção do nos so meio am bi en te. 
É jus ta men te es se o ob je ti vo do ma- 
nu al, for ta le cer a atu a ção do Mi nis té- 
rio Pú bli co que pa ra se pos sa im ple- 
men tar, ca da vez mais, o de ver cons ti-

O ESTADO DO MARANHÃO TEM 28 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM SEU TERRITÓRIO

tu ci o nal de pro te ção às áre as na tu rais 
no país”, ex pli ca a pre si den te da 
Abram pa, Cris ti na Sei xas Gra ça.

A Lei 9.985/2000, que cri ou o 
SNUC, es ta be le ceu em seu ar ti go 36 o 
me ca nis mo da com pen sa ção am bi- 
en tal co mo for ma de obri gar em pre- 
en di men tos li cen ci a dos cau sa do res 
de sig ni fi ca ti vo im pac to ao meio am- 
bi en te a des ti na rem re cur sos fi nan- 
cei ros pa ra a im plan ta ção e ges tão de 
UCs no país. Pos te ri or men te, vi e ram 
re gu la men ta ções adi ci o nais por meio 
de de cre tos e leis fe de rais di ver sas.

A quan ti da de de re gra men tos, no 
en tan to, não se tra du ziu em mai or 
efe ti vi da de do ins tru men to da com- 

pen sa ção am bi en tal no Bra sil. Re so- 
lu ções e nor ma ti vas de ór gãos am bi-
en tais nem sem pre con ver gen tes, 
além de múl ti plas le gis la ções es ta du-
ais e mu ni ci pais, cri a ram um ema ra-
nha do le gal que di fi cul ta a exe cu ção 
da po lí ti ca com pen sa tó ria de pro te-
ção das UCs. “É co mum, por exem plo, 
que em pre en di men tos se apro vei tem 
de al gu mas la cu nas e con tra di ções le- 
gais pa ra não te rem de pa gar a com- 
pen sa ção”, ex pli ca a pro cu ra do ra de 
Jus ti ça e or ga ni za do ra do ma nu al da 
Abram pa, Síl via Cap pel li, que tam- 
bém é mem bro da Re de de Es pe ci a lis-
tas em Con ser va ção da Na tu re za – 
RECN.

CRESCIMENTO

Busca por estagiários aumenta 35% 

O VOLUME JÁ É 6% MAIOR DO QUE NO ANO PASSADO, QUANDO NÃO HAVIA A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS QUE ATINGIU O PAÍS

De pois de con ge la rem pro gra mas
de es tá gio por con ta da pan de mia, as
em pre sas es tão vol tan do a con tra tar
uni ver si tá ri os. 

Da dos são de uma con sul to ria es- 
pe ci a li za da em re cru ta men to e se le- 
ção de es ta giá ri os, trai ne es e jo vens
apren di zes. A pes qui sa in di ca um au- 
men to de 35% na ofer ta de va gas em
re la ção ao se mes tre an te ri or. “O nú- 
me ro de va gas au men tou con si de ra- 
vel men te quan do com pa ra mos o pri- 
mei ro se mes tre de 2020 com o se gun- 
do. Mui tas com pa nhi as se adap ta ram
à no va re a li da de de tra ba lho re mo to e
en ten de ram que não dá pa ra aban do- 
nar os pro gra mas de es tá gio e de trai- 
nee. Com is so, as va gas que es ta vam
re pre sa das vol ta ram com for ça, cau- 

san do um aque ci men to nas con tra ta- 
ções nos úl ti mos três me ses”, diz o
CEO Ti a go Ma vi chi an, da Com pa nhia
de Es tá gi os.

Ou tro fa tor que im pul si o na a re to- 
ma da são os ven ci men tos dos con tra- 
tos de es tá gio. 

De zem bro é o prin ci pal mês de for- 
ma ção dos es tu dan tes bra si lei ros,
quan do mui tos de les são efe ti va dos
ou dei xam as or ga ni za ções, obri gan- 
do-as a fa zer re po si ções.

Che ga mos ao fim de no vem bro
com 948 va gas aber tas em 46 ci da des
do país. 

O vo lu me já é 6% mai or do que no
ano pas sa do, quan do não ha via co ro- 

na ví rus — em no vem bro de 2019 nós
tí nha mos 892 pos tos aber tos.

En tre as em pre sas com pro gra mas
aber tos es tão Ger dau (180 va gas), Kla- 
bin (50), An dra de Gu ti er rez (30), Wes- 
tRock (46), Al coa (59), Cor te va (80),
Ak zo No bel (30) e ou tras. 

Po dem se can di da tar es tu dan tes de
ní vel téc ni co e su pe ri or de di ver sas
áre as de co nhe ci men to, co mo ad mi-
nis tra ção, ci ên ci as con tá beis, ci ên cia
da com pu ta ção, co mu ni ca ção so ci al,
pu bli ci da de e pro pa gan da, di rei to,
en ge nha ria, psi co lo gia, mar ke ting
etc.

As eta pas dos pro ces sos se le ti vos,
os be ne fí ci os e os pré-re qui si tos po-
dem va ri ar de acor do com a em pre sa
que pro mo ve a se le ção.

Olin da No va

VIOLÊNCIA SEXUAL

Sogro estupra a
nora em Itapecuru

O SUSPEITO FOI PRESO APÓS DENÚNCIAS DA PRÓPRIA VÍTIMA

Na noi te da úl ti ma quar ta-fei ra (25), por vol ta das
20h, a Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão (PC MA) pren deu em
fla gran te de li to, no Po vo a do Guaracy, em Ita pe cu ru Mi- 
rim, um ho mem de 63 anos, pe lo cri me de es tu pro.

A ope ra ção po li ci al foi re a li za da, lo go após a ví ti ma,
no ra do abu sa dor, pro cu rar a Po lí cia Ci vil e co mu ni car o
cri me.

A equi pe da De le ga cia Re gi o nal de Ita pe cu ru Mi rim
en ca mi nhou a ví ti ma, ime di a ta men te, pa ra o hos pi tal,
on de foi cons ta ta do no exa me de con jun ção car nal a
pre sen ça de sê men do es tu pra dor.

A Po lí cia Ci vil di li gen ci ou e re a li zou a pri são do sus- 
pei to que foi en ca mi nha do ao Sis te ma Pri si o nal.

Já em Olin da No va, a po lí cia cum priu man da do de
pri são con tra sus pei to de es tu pro, no dia 23 de ou tu bro,
na Zo na Ru ral da ci da de.

De acor do com in for ma ções, du ran te um co mí cio, o
sus pei to ofe re ceu uma ca ro na pa ra a ví ti ma, po rém, du- 
ran te o per cur so, en trou em uma es tra da vi ci nal, oca- 
sião em que pa rou o car ro e pra ti cou con jun ção car nal
com ví ti ma. Em se gui da dei xou a ví ti ma no cen tro do
mu ni cí pio co mo se na da ti ves se ocor ri do.

VINHAIS

Corpo de suspeito
achado em matagal

O CORPO FOI ACHADO DENTRO DE MATAGAL NO VINHAIS

O cor po de um sus pei to de en vol vi men to, em um
rou bo na mo da li da de “che ga di nha de ban co”, na úl ti ma
se gun da-fei ra (23), foi en con tra do em uma área de ma- 
ta gal, no bair ro do Vi nhais. O acha do de ca dá ver acon te- 
ceu na quar ta-fei ra (25).

O cri me ti nha co mo ob je ti vo rou bar R$ 140 mil de
fun ci o ná ri os de uma em pre sa de gás, que es ta vam a ca- 
mi nho do ban co, pa ra de po si tar a quan tia. Três as sal- 
tan tes en vol vi dos fo ram cer ca dos por po li ci ais. Os sus- 
pei tos ini ci a ram uma tro ca de ti ros.

Um dos sus pei tos foi pre so em fla gran te e ou tros dois
fu gi ram. An tes da fu ga, um dos fu gi ti vos foi atin gi do pe- 
la po lí cia, mas ele con se guiu en trar na área de ma ta gal.
O ra paz não re sis tiu ao fe ri men to e mor reu.

De acor do com a po lí cia, fa mi li a res do sus pei to es ta- 
vam a pro cu ra de le des te a se gun da-fei ra, dia em que
ocor reu o cri me. O cor po foi re mo vi do pe lo Ins ti tu to
Mé di co Le gal (IML).

São Luís, sexta-feira, 27 de novembro de 2020
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Uma vitória Tricolor deixa a equipe entre os três primeiros colocados. Permanece a
disputa pela vice-liderança com o América-MG, que é favorito diante do Oeste-SP

Ju ven tu de vi a ja

SÉRIE B

Sampaio quer vencer
para continuar no G4
NERES PINTO

O
Sam paio Cor rêa po de vol tar 
a ocu par a vi ce-li de ran ça ou 
se man ter  na se gun da co lo- 
ca ção  da Sé rie B do Cam pe- 

o na to Bra si lei ro nes ta sex ta-fei ra. A 
equi pe tri co lor ma ra nhen se re ce be o 
Bra sil de Pe lo tas-RS, às 19h15, no Es- 
tá dio Cas te lão  e, se vol tar a ven- 
cer,  che ga rá aos 43 pon tos, igual nú- 
me ro que já tem o Amé ri ca-MG. O 
clu be das Al te ro sas, en quan to is- 
so,  vai a Ba ru e ri en fren tar o Oes te.

Os tri co lo res, além da ne ces si da de 
de con quis tar mais três pon tos pa ra 
se man ter em al ta na com pe ti ção,  fi ca 
“de olho no re tro vi sor”,  ou se ja, tor- 
cen do con tra o  Cui a bá (37), que re ce- 
be o Avaí-SC (36), ho je, às  22h30. 
Ama nhã, o Ju ven tu de (37) jo ga em ca- 
sa, no Es tá dio Al fre do Ja co ni. Mes mo 
que ma to-gros sen ses e gaú chos ven- 
çam, no en tan to, es tes não te rão con- 
di ções de su pe rar o re pre sen tan te do 
Ma ra nhão, pois no cri té rio de de sem- 
pa te o Sam paio le va van ta gem: 
12  con tra 10.

O ad ver sá rio (Bra sil-RS) foi o que 
mais em pa tou nes te Bra si lei ro. Fo ram 
11 ve zes, no to tal, e ape nas seis vi tó ri- 
as. Por con ta dis so, es tá na dé ci ma 
quar ta po si ção. Seu ata que ba lan çou 
as re des 21 ve zes e sua de fe sa to- 
mou  20 gols. En quan to is so, os tri co- 
lo res têm um dos me lho res ata ques, 
com 35 gols mar ca dos e seu se tor de- 
fen si vo so freu 23.

O Sam paio es tá mui to pró xi mo de 
ga ran tir, ma te ma ti ca men te, sua per- 
ma nên cia na Se gun do na. Pe los cál cu- 
los, fal tam ape nas cin co pon tos, ou 
se ja, uma vi tó ria e dois em pa tes. De- 
pois de al can ça do o ob je ti vo, a lu ta se-

O SAMPAIO CORRÊA OCUPA A TERCEIRA COLOCAÇÃO NA TABELA DA SÉRIA B

rá pa ra su bir à di vi são de eli te do fu te- 
bol bra si lei ro.

A for ma ção ini ci al dos bo li vi a nos  
pa ra o jo go di an te do re pre sen tan te 
gaú cho só se rá co nhe ci da, ofi ci al- 
men te, uma ho ra an tes do jo go co me- 
çar.

A co mis são téc ni ca vai man ter a ro- 
ti na dos com pro mis sos an te ri o res. O 
za guei ro Joé cio po de rá re a pa re cer, o 
mes mo ocor ren do com o ata can te 
Rob son Du ar te.

No meio de cam po, a dú vi da en tre 
Fer rei ra e An dré Luís. A  pro vá vel 

equi pe: Gus ta vo; Luiz Gus ta vo, Joé cio, 
Da ni el Fe li pe e Mar lon;  Fer rei ra (ou 
An dré Luís), Vi ni cius Kiss e Mar ci nho;  
Rob son,  Caio Dan tas e Roney.

Na sua úl ti ma apre sen ta ção na Sé- 
rie B, jo gan do em ca sa, o ti me do Bra-
sil-RS ga nhou do CRB-AL por 2 a 1. 
Por is so, a ten dên cia é o téc ni co Cláu-
dio Ten ca ti re pi ta a mes ma for ma ção: 
Ra fa el Mar tins; Fe li pe Al bu quer que, 
He ver ton, Le an dro Ca mi lo e Alex Ru- 
an;  Wel ling ton Si mião, Bru no Ma ti as 
e Matheus Oli vei ra; Jar ro, Bru no Jo sé e 
Del la tor re.

SÉRIE D

Moto Club terá muitas mudanças contra Baré

MOTO CLUB VEM DE UM EMPATE FORA DE CASA E JÁ ESTÁ GARANTIDO NA PRÓXIMA FASE DA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Na sua úl ti ma apre sen ta ção na pri- 
mei ra fa se da Sé rie D do Cam pe o na to
Bra si lei ro, o Mo to Club de ve rá en trar
em cam po bas tan te mo di fi ca do, ama- 
nhã, con tra o Ba ré-RR, no Es tá dio
Cas te lão. O nú me ro de al te ra ções po- 
de che gar a cin co ou seis, pas san do
por de fe sa, meio de cam po e ata que.
As mu dan ças ocor rem de vi do aos car- 
tões ama re los so fri dos pe lo za guei ro
Fer ron e os vo lan tes Abu e Lu cas Gon- 
çal ves.

Ou tro que es tá fo ra do jo go é o ata- 
can te An dre zi nho, tam bém pu ni do
pe lo car tão dis ci pli nar. O la te ral-es- 
quer do Wesley re tor nou do Rio de Ja- 
nei ro, mas ago ra tem um sé rio con- 
cor ren te na po si ção. Vi ti nho já es tá
trei nan do e ape nas aguar da a re gu la- 
ri za ção na CBF. En quan to is so, o meia
Fla mel vol ta, após cum prir sus pen- 
são. Oti mis ta, ele afir ma que a equi pe
tem po ten ci al pa ra su bir. “Uma vi tó ria
é im por tan te pra gen te che gar com

mais mo ral na fa se se guin te, que é
uma com pe ti ção to tal men te di fe ren- 
te. 

É ma ta-ma ta e vo cê não po de er rar.
Es se é o pen sa men to de to dos aqui, de
en cer rar es sa fa se com uma vi tó ria,
pra que a gen te pos sa che gar for te no
ma ta-ma ta e sa ben do que a nos sa
equi pe tem po ten ci al pa ra su bir”, de- 
cla rou o meia ru bro-ne gro .

O téc ni co Léo Goi a no dei xou pa ra
ho je a de fi ni ção da equi pe, mas po de
pou par al guns jo ga do res que es tão
“pen du ra dos” com dois car tões ama- 
re los e são con si de ra dos co mo pe ças
fun da men tais na pri mei ra par ti da  do
ma ta-ma ta.

Ter cei ro co lo ca do do Gru po A-2, o
Mo to po de rá en fren tar o Bra gan ti no-
PA, se gun do lu gar do Gru po A-1,  no
mo men to. De acor do com o  re gu la- 
men to, a equi pe que ti ver me lhor
cam pa nha faz o se gun do jo go em ca- 
sa.

A úl ti ma va ga do Gru po A-2 tam- 
bém po de rá fi car com uma equi pe 
ma ra nhen se. 

Ho je, o quar to lu gar  per ten ce ao
Ju ven tu de Sa mas,  que na úl ti ma ro-
da da vai en fren tar o San tos, em Ma ca- 
pá, no Es tá dio Ze rão. A de le ga ção do
ti me de São Ma teus es tá a ca mi nho do
Ama pá. 

A equi pe não con ta rá com o za- 
guei ro An der son Ala go a no, o la te ral
es quer do Chi co Ba la e o ata can te
Naôh,  que es tão le si o na dos. Os mei as
 An cel mo e Már cio Di o go tam bém se- 
guem  no De par ta men to Mé di co. En- 
quan to is so, o meia Hil ti nho cum priu
a sus pen são  e es tá de vol ta.

Matheus; Vi vi co, Be tão, De dé, Fe li- 
pe Aqui no; Cleyton, Ale mão, Hil ti nho;
Mar ci a no, Clé ber Pe rei ra e Ín dio Po ti- 
guar é a pro vá vel for ma ção que man- 
da rá a cam po o téc ni co Le an dro Cam-
pos. (N.P)

SEGURANÇA SANITÁRIA

Suspensa a Copa São
Paulo de Futebol Júnior

A EDIÇÃO DE 2021 TERIA 128 TIMES DE TODOS OS ESTADOS

A Co pa São Pau lo de Fu te bol Jú ni or não se rá re a li za da
em 2021. A Fe de ra ção Pau lis ta de Fu te bol to mou a de ci- 
são, ao cons ta tar que não há con di ções de se gu ran ça sa- 
ni tá ria pa ra os atle tas par ti ci pan tes e pa ra a po pu la ção
das ci da des que abri ga ri am as par ti das.

A edi ção de 2021 te ria 128 ti mes, de to dos os Es ta dos
do Bra sil. Se ri am cer ca de 3.800 atle tas, mais cen te nas
de pro fis si o nais de co mis são téc ni ca, ar bi tra gem e or ga- 
ni za ção das par ti das. A Co pi nha era dis pu ta da inin ter- 
rup ta men te des de 1969. “É jus ta men te a gran de za da
Co pi nha que nos fez re fle tir nes te mo men to di fí cil de
pan de mia de Co vid-19. Des de agos to, a FPF vem con- 
ver san do com au to ri da des mé di cas, do Go ver no de São
Pau lo, de pre fei tu ras e dos clu bes pa ra vi a bi li zar a re a li- 
za ção da Co pa São Pau lo 2021”, co mu ni cou a en ti da de.
“A par tir de to das as in for ma ções co lhi das e di an te do
ce ná rio de pan de mia, con cluí mos que mes mo um ri go- 
ro so pro to co lo de saú de não se ria o su fi ci en te pa ra ga- 
ran tir se gu ran ça a atle tas, ár bi tros e de mais pro fis si o- 
nais en vol vi dos nos jo gos, além da po pu la ção das ci da- 
des-se de. E aci ma de qual quer com pro mis so es tá a vi- 
da”, in for mou a FPF, em no ta.

No co mu ni ca do, a Fe de ra ção Pau lis ta diz tam bém
que pa ra con tem plar àque les que ti nham o so nho de jo- 
gar a Co pi nha em 2021 vai per mi tir na pró xi ma edi ção
que atle tas nas ci dos em 2001 pos sam dis pu tar o tor neio.

LIBERTADORES

Conmebol denuncia
Natan e Thuler do Fla

O ZAGUEIRO NATAN FOI EXPULSO NO BANCO DE RESERVAS

Ex pul sos con tra o Ra cing na par ti da de ida das oi ta vas
de fi nal da Li ber ta do res, os za guei ros Na tan e Thu ler fo- 
ram de nun ci a dos pe la Con me bol. A en ti da de abriu pro- 
ces sos dis ci pli na res con tra os dois, que já cum pri rão
sus pen são au to má ti ca no du e lo de vol ta, na pró xi ma
ter ça-fei ra.

O ca so de Na tan é o mais com pli ca do. Ele foi ex pul so
no ban co de re ser vas. Se gun do o ár bi tro da par ti da es- 
cre veu na sú mu la, o za guei ro pro fe riu a fra se “ár bi tros
fi lhos da p…”.

O de fen sor, po rém, usou as re des so ci ais pa ra ne gar
qual quer ofen sa. “Gos ta ria de me po si ci o nar dei xan do
cla ro pa ra to dos que em ne nhum mo men to xin guei o
juiz. Quem me co nhe ce sa be que ja mais iria fa zer is so
ou al go do ti po, mas In fe liz men te fui es co lhi do ale a to ri- 
a men te pra re ce ber o ver me lho, que me dei xou fo ra da
pró xi ma par ti da. Pe ço des cul pas a to dos, mes mo sem
en ten der até ago ra tu do que acon te ceu. Es tou tris te
com o car tão, mas bo la pa ra fren te, se guir fir me e tra ba- 
lhan do”, dis se o za guei ro.

Na tan foi en qua dra do no ar ti go 16.2 do Có di go Dis ci- 
pli nar da Con me bol. Ele po de ser sus pen so por, no mí- 
ni mo, du as par ti das ou por um pe río do de um mês.

Thu ler foi ex pul so no se gun do tem po, após re vi são do
ár bi tro de ví deo, por uma en tra da de car ri nho con si de- 
ra da de for ça ex ces si va. Ele foi en qua dra do no ar ti go 16
do Có di go Dis ci pli nar da Con me bol, que pre vê “sus pen- 
são de ao me nos uma par ti da”.

O Fla men go tam bém foi de nun ci a do pe la Con me bol,
de vi do a um atra so de dois mi nu tos pa ra vol tar ao cam- 
po pa ra o se gun do tem po. O clu be tem até ter ça-fei ra
pa ra apre sen tar sua de fe sa nos três ca sos à Con me bol.

São Luís, sexta-feira, 27 de novembro de 2020
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Você tem mais motivos pra sorrir com o sistema Hapvida. 
Hoje, o nosso plano odontológico cuida de mais de 
3 milhões de sorrisos, através de uma rede de dentistas 
credenciados em todo território nacional.
É sorriso e saúde pra valer em todo o Brasil.

É sorriso            pra valer.
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Qualificação no Turismo

Os in te res sa dos em apri mo rar co nhe ci-
men tos e se qua li fi car na área de tu ris mo
têm até a pró xi ma se gun da-fei ra (30.11) pa ra
se ins cre ve rem nos cur sos on li ne e gra tui tos
de Ges tor de Tu ris mo e de Aten di men to ao
Tu ris ta Bra sil Bra ços Aber tos (BBA), ofer ta-
dos pe lo Mi nis té rio do Tu ris mo. As ca pa ci ta- 
ções de vem ser fi na li za das até o dia 30 de de- 
zem bro des te ano. As ins cri ções pe lo:
http://bba.tu ris mo.gov.br/.

Bazar da Marina

A pin to ra Ma ri na Mo ra es Gon dim vol ta a
ex por su as te las nes ta sex ta-fei ra, 27, e sá ba-
do, 28, no Mo nu men tal, no Re nas cen ça II,
na dei xa da pro mo ção “Black Friday” que to-
ma con ta do co mér cio lo cal nes te fim de se- 
ma na. A pro pó si to, Ma ri na já se pa rou uma
des sas pe ças pa ra do ar ao Lei lão do Bem,
que vai acon te cer dia 16 de de zem bro, no
Vil la Re a le Ho lan de ses, du ran te a re a li za ção
do The Best 2020.

No tra de tu rís ti co ma ra nhen se, o
as sun to que bom bou es ta se ma na foi
uma no ta di vul ga da na co lu na de
Mô ni ca Ber ga mo, Fo lha de S. Pau lo,
em que o ex-mi nis tro do Tu ris mo e
ex-de pu ta do fe de ral, Gas tão Vi ei ra,
ques ti o na com pe tên cia de po li ci al
pa ra che fi ar Par que dos Len çóis Ma -
ra nhen ses. Se gun do a co lu nis ta,
Gas tão Vi ei ra vai pro to co lar na Câ -
ma ra uma re pre sen ta ção con tra a
no me a ção do po li ci al mi li tar Jo sé de
Ri ba mar Vi ei ra Ro dri gues pa ra che fe
do Par que Na ci o nal dos Len çóis Ma -
ra nhen ses. Ele ale ga que o ato afron -
ta o de cre to que exi ge ex pe ri ên cia
pro fis si o nal em ati vi da des cor re la -
tas às áre as de atu a ção

O Dj Pau lo Ven nus é
uma das atra ções do
Ré veil lon do Du nas
Bis trô, em San to Ama -
ro, nos Len çóis. O DJ e
pro du tor é re si den te da
Bo a te Na te Clu be & X
Tre me Po ol Party, e já
tem uma le gião de fan -
zo cas na noi te da Ilha.
O Du nas Bis trô é co -
man da do pe lo ad vo ga -
do e em pre en de dor
Mau ro Arou che, com a
pro pos ta de ali ar bom
gos to, re quin te e bons
ser vi ços pa ra a sua cli -
en te la.

Um click da lin da e
sim pá ti ca te ra peu ta
der ma to fun ci o nal Da -
ni el le Car va lho, que
tem fei to um tra ba lho
aplau di do e su per elo -
gi a do em sua clí ni ca
da Pe nín su la da Pon ta
d’Areia, na área de re -
du ção de me di das. Afi -
nal, se gun do o Mi nis -
té rio da Saú de, mais de
50% dos bra si lei ros
es tão aci ma do pe so e,
des se per cen tu al, es ti -
ma-se que mais de
30% so fram com a
obe si da de

Direito da família

Na úl ti ma se gun da-fei ra, 23, a OAB/MA, por
meio de seu pre si den te Thi a go Di az, da pre si- 
den te da Co mis são de Di rei to das Fa mí li as, Te re- 
si nha Mar ques, e da pre si den te da Co mis são da
Mu lher e da Ad vo ga da, Vi vi an Bau er, reu niu-se
com o cor re ge dor-ge ral de Jus ti ça do Ma ra nhão,
de sem bar ga dor Pau lo Vel ten,pa ra tra tar de pau- 
tas da ad vo ca cia ma ra nhen se, prin ci pal men te
dos pro fis si o nais que atu am com Di rei to das Fa- 
mí li as. Na reu nião, fo ram ex pos tos pro ble mas
re cor ren tes en fren ta dos pe la ad vo ca cia em al- 
gu mas Va ras de Fa mí lia da ca pi tal e do in te ri or.

Trabalho Jovem

Com o ob je ti vo de con tri buir com a ge ra ção
de opor tu ni da des de em pre go, tra ba lho e ren da
à ju ven tu de ma ra nhen se, o Pro gra ma de Tra ba-
lho Jo vem, em bre ve po de se tor nar uma re a li da- 
de no Ma ra nhão. Na úl ti ma ter ça-fei ra, 24, o go- 
ver na dor Flá vio Di no en ca mi nhou à As sem bleia
Le gis la ti va um pro je to de lei que cria o Pro gra- 
ma, pre ven do: apoio fi nan cei ro à con tra ta ção
de jo vens co mo em pre ga dos ou es ta giá ri os;
ações de ca pa ci ta ção; e con tra ta ção pe lo go ver- 
no de mi cro e pe que nas em pre sas de jo vens ou
que con tra tem jo vens.

Viagens seguras

Del ta Air Li nes, a Ae ro por ti di Ro ma e o Ae ro- 
por to In ter na ci o nal Harts fi eld-Jack son, em
Atlan ta, se jun ta ram pa ra que os pas sa gei ros en- 
trem na Itá lia sem ne ces si da de de qua ren te na,
atra vés de um pro gra ma de tes ta gem pa ra Co- 
vid-19 tran sa tlân ti co, o pri mei ro do gê ne ro, de
acor do com um de cre to que de ve ser emi ti do
em bre ve pe lo go ver no da Itá lia. Os pro to co los
de tes ta gem pa ra Co vid-19 cui da do sa men te
pro je ta dos são o me lhor ca mi nho pa ra re to mar
as vi a gens in ter na ci o nais com se gu ran ça, até
que a va ci na ção es te ja am pla men te di fun di da.

Pra curtir

Vem aí a sé ti ma edi -
ção da Se ma na de
Con ta bi li da de da Fa -
cul da de Pi tá go ras
(VII SE CON). 

O even to, que vai de -
ba ter as ten dên ci as e
de sa fi os tec no ló gi cos
da con ta bi li da de di -
gi tal no Bra sil, se rá
re a li za do, nos di as 26
e 27 de no vem bro,

As pa les tras se rão
pro fe ri das por do cen -
tes e pes qui sa do res
da área; pro fis si o nais
da con ta bi li da de;
em pre sá ri os lo cais e
o pre si den te do Con -
se lho Re gi o nal de
Con ta bi li da de do Ma -
ra nhão.

Já co me çou e vai so -
men te até o pró xi mo
dia 30 a Black We ek
Po ti guar que acon te -
ce em to das as lo jas
do gru po em São Luís
e em Im pe ra triz.

A pro mo ção ofe re ce
os mai o res des con tos
do ano, de for ma am -
pla pa ra di ver sas li -
nhas de pro du tos.
De ta lhe: es se ano a
Black We ek Po ti guar
tem o slo gan “fa zen -
do pi ca di nho dos pre -
ços em to das as ses -
sões”.

Os gas tos de bra si lei -
ros no ex te ri or to ta li -
za ram US$ 284 mi -
lhões em ou tu bro,
que re pre sen ta uma
que da de 81% em re -
la ção ao mes mo mês
do ano pas sa do,
quan do o mon tan te
foi de US$ 1,5 bi lhão.

O va lor é o me nor pa -
ra um mês de ou tu -
bro des de 2003, de
acor do com da dos do
Ban co Cen tral.
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Os in te res sa dos em apri mo rar co nhe ci-
men tos e se qua li fi car na área de tu ris mo
têm até a pró xi ma se gun da-fei ra (30.11) pa ra
se ins cre ve rem nos cur sos on li ne e gra tui tos
de Ges tor de Tu ris mo e de Aten di men to ao
Tu ris ta Bra sil Bra ços Aber tos (BBA), ofer ta-
dos pe lo Mi nis té rio do Tu ris mo. As ca pa ci ta- 
ções de vem ser fi na li za das até o dia 30 de de- 
zem bro des te ano. As ins cri ções pe lo:
http://bba.tu ris mo.gov.br/.

Bazar da Marina

A pin to ra Ma ri na Mo ra es Gon dim vol ta a
ex por su as te las nes ta sex ta-fei ra, 27, e sá ba-
do, 28, no Mo nu men tal, no Re nas cen ça II,
na dei xa da pro mo ção “Black Friday” que to-
ma con ta do co mér cio lo cal nes te fim de se- 
ma na. A pro pó si to, Ma ri na já se pa rou uma
des sas pe ças pa ra do ar ao Lei lão do Bem,
que vai acon te cer dia 16 de de zem bro, no
Vil la Re a le Ho lan de ses, du ran te a re a li za ção
do The Best 2020.

No tra de tu rís ti co ma ra nhen se, o
as sun to que bom bou es ta se ma na foi
uma no ta di vul ga da na co lu na de
Mô ni ca Ber ga mo, Fo lha de S. Pau lo,
em que o ex-mi nis tro do Tu ris mo e
ex-de pu ta do fe de ral, Gas tão Vi ei ra,
ques ti o na com pe tên cia de po li ci al
pa ra che fi ar Par que dos Len çóis Ma -
ra nhen ses. Se gun do a co lu nis ta,
Gas tão Vi ei ra vai pro to co lar na Câ -
ma ra uma re pre sen ta ção con tra a
no me a ção do po li ci al mi li tar Jo sé de
Ri ba mar Vi ei ra Ro dri gues pa ra che fe
do Par que Na ci o nal dos Len çóis Ma -
ra nhen ses. Ele ale ga que o ato afron -
ta o de cre to que exi ge ex pe ri ên cia
pro fis si o nal em ati vi da des cor re la -
tas às áre as de atu a ção

O Dj Pau lo Ven nus é
uma das atra ções do
Ré veil lon do Du nas
Bis trô, em San to Ama -
ro, nos Len çóis. O DJ e
pro du tor é re si den te da
Bo a te Na te Clu be & X
Tre me Po ol Party, e já
tem uma le gião de fan -
zo cas na noi te da Ilha.
O Du nas Bis trô é co -
man da do pe lo ad vo ga -
do e em pre en de dor
Mau ro Arou che, com a
pro pos ta de ali ar bom
gos to, re quin te e bons
ser vi ços pa ra a sua cli -
en te la.

Um click da lin da e
sim pá ti ca te ra peu ta
der ma to fun ci o nal Da -
ni el le Car va lho, que
tem fei to um tra ba lho
aplau di do e su per elo -
gi a do em sua clí ni ca
da Pe nín su la da Pon ta
d’Areia, na área de re -
du ção de me di das. Afi -
nal, se gun do o Mi nis -
té rio da Saú de, mais de
50% dos bra si lei ros
es tão aci ma do pe so e,
des se per cen tu al, es ti -
ma-se que mais de
30% so fram com a
obe si da de

Direito da família

Na úl ti ma se gun da-fei ra, 23, a OAB/MA, por
meio de seu pre si den te Thi a go Di az, da pre si- 
den te da Co mis são de Di rei to das Fa mí li as, Te re- 
si nha Mar ques, e da pre si den te da Co mis são da
Mu lher e da Ad vo ga da, Vi vi an Bau er, reu niu-se
com o cor re ge dor-ge ral de Jus ti ça do Ma ra nhão,
de sem bar ga dor Pau lo Vel ten,pa ra tra tar de pau- 
tas da ad vo ca cia ma ra nhen se, prin ci pal men te
dos pro fis si o nais que atu am com Di rei to das Fa- 
mí li as. Na reu nião, fo ram ex pos tos pro ble mas
re cor ren tes en fren ta dos pe la ad vo ca cia em al- 
gu mas Va ras de Fa mí lia da ca pi tal e do in te ri or.

Trabalho Jovem

Com o ob je ti vo de con tri buir com a ge ra ção
de opor tu ni da des de em pre go, tra ba lho e ren da
à ju ven tu de ma ra nhen se, o Pro gra ma de Tra ba-
lho Jo vem, em bre ve po de se tor nar uma re a li da- 
de no Ma ra nhão. Na úl ti ma ter ça-fei ra, 24, o go- 
ver na dor Flá vio Di no en ca mi nhou à As sem bleia
Le gis la ti va um pro je to de lei que cria o Pro gra- 
ma, pre ven do: apoio fi nan cei ro à con tra ta ção
de jo vens co mo em pre ga dos ou es ta giá ri os;
ações de ca pa ci ta ção; e con tra ta ção pe lo go ver- 
no de mi cro e pe que nas em pre sas de jo vens ou
que con tra tem jo vens.

Viagens seguras

Del ta Air Li nes, a Ae ro por ti di Ro ma e o Ae ro- 
por to In ter na ci o nal Harts fi eld-Jack son, em
Atlan ta, se jun ta ram pa ra que os pas sa gei ros en- 
trem na Itá lia sem ne ces si da de de qua ren te na,
atra vés de um pro gra ma de tes ta gem pa ra Co- 
vid-19 tran sa tlân ti co, o pri mei ro do gê ne ro, de
acor do com um de cre to que de ve ser emi ti do
em bre ve pe lo go ver no da Itá lia. Os pro to co los
de tes ta gem pa ra Co vid-19 cui da do sa men te
pro je ta dos são o me lhor ca mi nho pa ra re to mar
as vi a gens in ter na ci o nais com se gu ran ça, até
que a va ci na ção es te ja am pla men te di fun di da.

Pra curtir

Vem aí a sé ti ma edi -
ção da Se ma na de
Con ta bi li da de da Fa -
cul da de Pi tá go ras
(VII SE CON). 

O even to, que vai de -
ba ter as ten dên ci as e
de sa fi os tec no ló gi cos
da con ta bi li da de di -
gi tal no Bra sil, se rá
re a li za do, nos di as 26
e 27 de no vem bro,

As pa les tras se rão
pro fe ri das por do cen -
tes e pes qui sa do res
da área; pro fis si o nais
da con ta bi li da de;
em pre sá ri os lo cais e
o pre si den te do Con -
se lho Re gi o nal de
Con ta bi li da de do Ma -
ra nhão.

Já co me çou e vai so -
men te até o pró xi mo
dia 30 a Black We ek
Po ti guar que acon te -
ce em to das as lo jas
do gru po em São Luís
e em Im pe ra triz.

A pro mo ção ofe re ce
os mai o res des con tos
do ano, de for ma am -
pla pa ra di ver sas li -
nhas de pro du tos.
De ta lhe: es se ano a
Black We ek Po ti guar
tem o slo gan “fa zen -
do pi ca di nho dos pre -
ços em to das as ses -
sões”.

Os gas tos de bra si lei -
ros no ex te ri or to ta li -
za ram US$ 284 mi -
lhões em ou tu bro,
que re pre sen ta uma
que da de 81% em re -
la ção ao mes mo mês
do ano pas sa do,
quan do o mon tan te
foi de US$ 1,5 bi lhão.

O va lor é o me nor pa -
ra um mês de ou tu -
bro des de 2003, de
acor do com da dos do
Ban co Cen tral.
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