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Esqueça como os políticos maranhenses se portaram na campanha munici-
pal de 2020. Apesar de ter sido um momento histórico no Brasil e no Mundo 
em razão da pandemia do coronavírus, mas nada pode e será como antes.
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Após acidente,
Neto de Fittipaldi 

substituirá Grosjean

Quarenta anos 
sem Cartola

Em homenagem ao artista, que 
faz parte da história do samba, 

o Ecad (Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição) fez um 
levantamento sobre as suas obras 

musicais.  PÁGINA 12 

Comunidade arrecada doações para o Natal

Novenário em 
homenagem à 

N. Sra da Conceição
Vai até o dia 7 de dezembro o 

novenário de Nossa Senhora da 
Conceição, uma preparação para 
o encerramento do festejo, no dia 
da santa, 8 de dezembro. Este ano 

os festejos acontecem de forma 
diferente, por causa da pandemia 

de Covid-19.  PÁGINA 9

ENERGIA ELÉTRICA : Apagão no Maranhão não está descartado, diz especialista
PÁGINA 9

 Eleições: os Palácios e 
os caminhos para 2022

O Dia Nacional do Samba não vai 
passar em branco no Creóle Bar (La-

goa da Jansen). No próximo dia 2, 
quarta-feira, a partir das 19h, have-
rá uma programação especial, com 

uma roda de samba cheia de energia 
e muitos participantes.

PÁGINA 5

Analisamos a definição dos comandantes dos palácios municipais das principais cidades do Brasil, 
bem como da capital maranhense, e como esboçam novas alianças e novos cenários para a disputa 

das eleições majoritárias de 2022 de olho no Palácio dos Leões e no Palácio do Planalto
PÁGINA 2,  3 e BASTIDORES

Especial no Dia 
Nacional do Samba  

no Creóle Bar

Polícia apreende mais de 100kg de maconha
PÁGINA  9

Zéca Baleiro  faz 
participação em  
especial infantil

PÁGINA 12

Com a proximidade do período natalino, a comunidade do Bonfim, localiza-
da no bairro Vila Nova em São Luís, se prepara para mais uma edição do ‘Natal 

do Bonfim’. O evento foi idealizado com o intuito de combater o preconceito que 
as pessoas têm com os moradores da antiga colônia. PÁGINA 10

AMOR AO PRÓXIMOFÓRMULA 1 

BRASILEIRÃO
Sampaio joga hoje 

fora de casa ,  de olho 
no retrovisor

  PÁGINA 11

  PÁGINA 11
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Resultado das urnas mostra a resiliência do sistema democrático, apesar das ameaças
de retrocesso autoritário

A es quer da

O cen tro

ELEIÇÕES 2020

PT e Bolsonaro saíram
perdendo nas urnas

U
m ba lan ço do se gun do tur- 
no das elei ções mu ni ci pais
não al te ra as ten dên ci as
apon ta das pe lo pri mei ro:

hou ve uma des po la ri za ção po lí ti ca,
que mos tra a re si li ên cia do sis te ma
de mo crá ti co bra si lei ro, ape sar das
ame a ças de re tro ces so au to ri tá rio ob- 
ser va das em al guns mo men tos re cen- 
tes da vi da na ci o nal. Des ta que pa ra o
fa to de que a apu ra ção dos plei tos não
te ve os atra sos do pri mei ro tur no, o
que en fra que ce as crí ti cas ao sis te ma
de ur nas ele trô ni cas, pro ta go ni za das
pe lo pre si den te Jair Bol so na ro. Os
par ti dos de cen tro-es quer da e cen tro-
di rei ta saí ram for ta le ci dos: MDB,
PSDB, DEM e PP, prin ci pal men te, so- 
man do no vas ca pi tais ao bom re sul ta- 
do ob ti do no pri mei ro tur no.Gran de
der ro ta do no pri mei ro tur no, o pre si- 
den te Jair Bol so na ro não con se guiu se
re cu pe rar no se gun do, ape sar da vi tó- 
ria de al guns pou cos ali a dos, co mo
De le ga do Pa zo li ni (Re pu bli ca nos),
em Vi tó ria. Seus ali a dos mais im por- 
tan tes, Mar ce lo Cri vel la (Re pu bli ca- 
nos), no Rio de Ja nei ro, e Ca pi tão Wag- 
ner (Pros), em For ta le za, per de ram.
En ga na-se, po rém, quem ima gi na
que o che fe do Exe cu ti vo vi rou um pa- 
to man co. Ten do o go ver no fe de ral
sob seu con tro le, ele po de mi ti gar es- 
sas der ro tas. E con ti nu ar sen do o mais
for te can di da to a uma va ga no se gun- 
do tur no das elei ções de 2022. A re e- 
lei ção lí qui da e cer ta de Bol so na ro,
po rém, foi o so nho de uma noi te de
ve rão. Te ria de fa zer tu do cer to e con- 
tar com mui ta sor te até lá, o que não é
mui to pro vá vel, por cau sa do his tó ri- 
co de tra pa lha das na Pre si dên cia e

por que as cir cuns tân cia ain da são
mui to des fa vo rá veis pa ra o seu go ver- 
no. De qual quer for ma, são po ten ci ais
ali a dos de Bol so na ro os pre fei tos elei- 
tos em Rio Bran co, Tião Bo ca lom (PP);
Ma naus, Da vid Al mei da (Avan te);
João Pes soa, Cí ce ro Lu ce na (PP); Be lo
Ho ri zon te, Ale xan dre Ka li (PSD); e
Cam po Gran de, Mar qui nhos Trad
(PSD). Sem par ti do, Bol so na ro é as se- 
di a do pe la cú pu la do PP pa ra que dis- 
pu te a re e lei ção pe la le gen da; já o PSD
po de de ri var em di re ção à opo si ção.

No ou tro ex tre mo do es pec tro po lí- 
ti co, o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la
da Sil va sai en fra que ci do do se gun do
tur no, que não con fir mou a ten dên cia
de re cu pe ra ção apon ta da no pri mei- 
ro. As der ro tas de Ma rí lia Ar ra es, no
Re ci fe, e de João Co ser, em Vi tó ria,
dei xa ram o par ti do sem ne nhu ma
pre fei tu ra de ca pi tal. Além dis so, a
emer gên cia da li de ran ça de Gui lher- 
me Bou los, na dis pu ta de se gun do
tur no em São Pau lo, e a vi tó ria de Ed- 
mil son Ro dri gues, em Be lém — am- 
bos do PSol —, que bram o he ge mo- 
nis mo do PT no cam po da es quer da.
O triun fo de João Cam pos (PSB), no
Re ci fe, em elei ção dis pu ta dís si ma, na
qual a he ge mo nia do clã Ar ra es es te ve
ame a ça da, dei xa rá se que las pa ra o re- 
la ci o na men to do PSB com o PT. O
mai or pon to de con ta to en tre os dois
par ti dos foi o apoio do go ver na dor do
Es pí ri to San to, Re na to Ca sa gran de, ao
can di da to do PT em Vi tó ria, mas a
der ro ta do pe tis ta João Co ser in vi a bi- 
li za es se ei xo de ali an ça. Sem um no- 
me pró prio pa ra dis pu tar a Pre si dên- 

cia, o PSB de ri va na di re ção de Ci ro
Go mes, o pré-can di da to do PDT, um
dos gran des vi to ri o sos do se gun do
tur no no cam po da es quer da. Ven ceu
em For ta le za, com Sar to No guei ra, e
em Ara ca ju, com Ed val do No guei ra.
Em am bas as ca pi tais, si na li za o sis te-
ma de ali an ças que pre ten de cons-
truir pa ra sua can di da tu ra, mais am- 
plo do que o do PT, que es tá per den do
es pa ço, tam bém, pa ra o PSol.

Já o MDB ob te ve um re sul ta do es- 
pe ta cu lar no se gun do tur no, ele gen do
Arthur Hen ri que, em Boa Vis ta; Ema- 
nu el Pi nhei ro, Cui a bá; Ma gui to Vi le la,
Goi â nia; Se bas tião Me lo, Por to Ale gre
e Dr. Pes soa, Te re si na. Com is so, em
nú me ro de pre fei tu ras, ul tra pas sa o
DEM e o PSDB, que ele ge ram qua tro
pre fei tos de ca pi tal, ca da uma. O
MDB ain da é o fi el da ba lan ça no Con- 
gres so, mas não tem um pro je to pró- 
prio pa ra a Pre si dên cia. Em con tra- 
par ti da, pe la pro je ção es tra té gi ca, as
vi tó ri as de Bru no Co vas, em São Pau-
lo, e Edu ar do Pa es, no Rio de Ja nei ro,
de se qui li bram o jo go a fa vor do PSDB
e do DEM, res pec ti va men te. O PSDB
ven ceu, tam bém, em Na tal, com Ál va-
ro Di as; em Pal mas, com Cinthia Ri- 
bei ro; e Por to Ve lho, com Hil ton Cha-
ves. A ma nu ten ção da Pre fei tu ra de
São Pau lo, po rém, por cau sa de sua
im por tân cia, for ta le ce a can di da tu ra
do go ver na dor tu ca no João Do ria à
Pre si dên cia. Já a vi tó ria de Edu ar do
Pa es, na Pre fei tu ra do Rio de Ja nei ro,
co roa um de sem pe nho ex cep ci o nal
do DEM que, no pri mei ro tur no das
elei ções, con quis tou pre fei tu ras.

PRESIDENTES

Brasil e Argentina fazem encontro bilateral

A REUNIÃO DESTA SEGUNDA-FEIRA (30) OCORREU NO DIA DA AMIZADE ENTRE BRASIL E ARGENTINA

O pre si den te Jair Bol so na ro e o pre- 
si den te da Ar gen ti na, Al ber to Fer nán- 
dez, ti ve ram na ma nhã de ho je (30),
por vi de o con fe rên cia, o pri mei ro en- 
con tro bi la te ral des de a elei ção do ar- 
gen ti no, em ou tu bro do ano pas sa do.

A reu nião des ta se gun da-fei ra (30)
ocor reu no Dia da Ami za de en tre Bra- 
sil e Ar gen ti na, que é ce le bra do na
mes ma da ta há 35 anos, des de uma
pri mei ra reu nião, em 1985, en tre os
en tão pre si den tes Jo sé Sarney e Raúl
Afon sín, em Foz do Igua çu. A oca sião
é ti da co mo mar co ini ci al do Mer ca do
Co mum do Sul (Mer co sul).

Tam bém es ti ve ram pre sen tes na
reu nião des ta se gun da-fei ra (30) os
chan ce le res do Bra sil, Er nes to Araú jo,
e da Ar gen ti na, Fe li pe So lá. Após o en- 
con tro por vi de o con fe rên cia en tre os
man da tá ri os, Sarney par ti ci pou de
uma so le ni da de pa ra mar car a da ta.

Em no ta di vul ga da após o en con- 
tro, a Ca sa Ro sa da dis se que o pre si- 
den te ar gen ti no pre gou um im pul so

ao Mer co sul e de fen deu du ran te a
reu nião “dei xar as di fe ren ças no pas- 
sa do e en ca rar o fu tu ro com as fer ra- 
men tas que fun ci o nem pa ra o bem de
to dos”.

Fer nán dez des ta cou a co la bo ra ção
en tre os dois paí ses nas áre as de se gu- 
ran ça e de fe sa, que se gun do ele tem
avan ça do. O man da tá rio ar gen ti no
men ci o nou a ne ces si da de de co o pe- 
ra ção tam bém na área am bi en tal e ci- 
tou opor tu ni da des no se tor de gás na- 
tu ral.

Se gun do a no ta da Ca sa

Ro sa da, Bol so na ro

tam bém res sal tou no

en con tro a boa

in te gra ção en tre as

For ças Ar ma das dos

paí ses, se ja no

de sen vol vi men to da

in dús tria bé li ca ou no

com ba te ao nar co trá fi co

e o cri me trans na ci o nal.

O pre si den te Jair Bol so na ro apoi ou
o ex-pre si den te da Ar gen ti na Mau rí- 
cio Ma cri, que aca bou der ro ta do por
Fer nan dez na elei ção de 2019. Bol so- 
na ro não com pa re ceu à pos se do ho- 
mó lo go ar gen ti no. Am bos já es ti ve- 
ram jun tos em even tos do Mer co sul,
mas ain da não ti nham re a li za do uma
reu nião bi la te ral.

ANÁ LI SE

Vi tó ria de Co vas
for ta le ce Dó ria?

Nes te do min go (29/11), o go ver na dor de São Pau lo,
João Do ria (PSDB), fez o su ces sor no co man do da ca pi- 
tal do Es ta do: Bru no Co vas, tam bém do PSDB, foi elei to
com qua se 60% dos vo tos vá li dos.

O re sul ta do po de ter im pac to im por tan te na po lí ti ca
na ci o nal, in flu en ci an do as elei ções de 2022, quan do o
pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) ten ta rá con ti- 
nu ar no car go. Es sa in fluên cia não de ve ser en ca ra da co- 
mo uma gran de vi tó ria de João Do ria, que foi o ava lis ta
de Co vas e é um pos sí vel pos tu lan te na pró xi ma dis pu ta
pre si den ci al. O di ag nós ti co é de ana lis tas e ci en tis tas
po lí ti cos. Nos úl ti mos me ses, os tu ca nos vêm se con tra- 
pon do for te men te ao pre si den te — em bo ra o atu al go- 
ver na dor de São Pau lo te nha uti li za do o slo gan “Bol so- 
Do ria” pa ra con quis tar o vo to da di rei ta con ser va do ra
dois atrás, em 2018. Du ran te a cam pa nha, Bru no Co vas
evi tou se as so ci ar ao go ver na dor, por cau sa da al ta re jei- 
ção de Do ria na ca pi tal pau lis ta. As sim, pa ra os ana lis- 
tas, por mais que o can di da to do go ver na dor te nha se
saí do bem, Do ria não con se guiu re cu pe rar a po pu la ri- 
da de al ta que ti nha há dois anos.

“A elei ção de Co vas é uma vi tó ria

im por tan te pa ra o PSDB por que a

elei ção de São Pau lo tem im pac to

na po lí ti ca na ci o nal”, diz

pes qui sa do ra

“A elei ção de Co vas é uma vi tó ria im por tan te pa ra o
PSDB por que a elei ção de São Pau lo tem im pac to na po- 
lí ti ca na ci o nal”, diz Ca mi la Ro cha, pes qui sa do ra do
Cen tro Bra si lei ro de Aná li se e Pla ne ja men to (Ce brap).

“O pa drão elei to ral é ex tre ma men te si mi lar ao de
elei ções pas sa das, em que o PSDB dis pu ta va com o PT
no se gun do tur no, o que apon ta ao mes mo tem po pa ra
um des gas te do PT e uma re si li ên cia do PSDB, mes mo
em meio a uma ava li a ção ne ga ti va da ges tão Do ria, con- 
si de ran do que a mai o ria do elei to ra do afir mou em pes- 
qui sas que não vo ta ria em um can di da to in di ca do pe lo
go ver na dor”, dis se.

Pa ra Ra fa el Cor tez, dou tor em ci ên cia po lí ti ca e só cio
da Ten dên ci as Con sul to ria, a vi tó ria de Co vas é um le ga- 
do “po si ti vo pa ra o po ten ci al pro je to po lí ti co de Do ria,
ain da que não te nha si do mo ti va do pe lo apoio do elei to- 
ra do ao de sem pe nho de le co mo go ver na dor.”

Mas ele pon de ra: “A as so ci a ção en tre Do ria e Co vas
re sul tou em cons tran gi men tos pa ra o pre fei to. Na cam- 
pa nha, os ad ver sá ri os usa ram a li ga ção en tre os dois pa- 
ra cri ti car Co vas”, diz Cor tez.

Pa ra o ana lis ta, Do ria es tá ten tan do re po si ci o nar sua
ima gem di an te do elei to ra do bra si lei ro.

“Quan do foi elei to pa ra a pre fei tu ra de São Pau lo, em
2016, ele uti li zou a ima gem de um can di da to que não
era po lí ti co, um out si der. Mas, lo go de pois, a po pu la ção
per ce beu que ele era um po lí ti co co mo os ou tros. De- 
pois, Do ria se as so ci ou ao bol so na ris mo pa ra ga nhar o
go ver no do Es ta do, mas tam bém se dis tan ci ou des se
dis cur so. Ho je, ele es tá ten tan do re for mu lar sua ima- 
gem com a ges tão da pan de mia e de uma pos sí vel va ci- 
na de sen vol vi da em São Pau lo”, diz Cor tez.

O ci en tis ta po lí ti co Car los Me lo, pro fes sor do Ins per,
acre di ta que a vi tó ria de Bru no Co vas não po de ser cre- 
di ta da a Do ria.

“O go ver na dor foi ex pli ci ta men te es con di do. Pa ra
mim, es se é o fa to mais re le van te pen san do em 2022.
Cla ro que, pa ra ele, é mui to me lhor ga nhar do que per- 
der. Mas é só um pe que no fa vo re ci men to de le. João Do- 
ria foi elei to go ver na dor na on da do bol so na ris mo, mas
es se es pí ri to de 2018 foi bru tal men te der ro ta do nes sas
elei ções, por is so que ele foi es con di do”, diz.

Já o ci en tis ta po lí ti co Bru no Ca raz za con cor da que o
re sul ta do das elei ções mu ni ci pais não é mui to ani ma- 
dor pa ra o go ver na dor tu ca no — não o cre den cia co mo
o no me pre fe ren ci al da cen tro-di rei ta pa ra 2022.

“Se vo cê olhar pa ra os re sul ta dos do Bra sil co mo um
to do, no pri mei ro e no se gun do tur nos, não dá pa ra di- 
zer que o PSDB se sa grou co mo o ‘o gran de ven ce dor’.
Quan do vo cê olha a dis tri bui ção nos Es ta dos, o PSDB foi
bem nos Es ta dos de São Pau lo e de Ma to Gros so do Sul.
En tão, no país co mo um to do, o que a gen te viu foi a
con ti nui da de de um en co lhi men to que vem de mais
tem po”, dis se Ca raz za, que é pro fes sor do Ib mec e da
Fun da ção Dom Ca bral.

“Cla ro, o PSDB vai con ti nu ar sen do o par ti do que
mais vai go ver nar bra si lei ros, a ní vel de pre fei tu ra. Mas
is so se de ve mui to ao pe so que São Pau lo tem nes sa con- 
ta”, dis se ele. “Pa ra o João Do ria, is so mos tra que o PSDB
tem gran des di fi cul da des de am pli ar seu po de rio pa ra
além dos lo cais on de já es tá bem es ta be le ci do, co mo
São Pau lo.” “O que se vê, por ou tro la do, é que par ti dos
de cen tro-di rei ta que cor rem na mes ma raia que o PSDB
se de ram mui to bem: DEM, PSD, PP e ou tros ti ve ram
cres ci men to nes tas elei ções e com uma vo ta ção dis per- 
sa no país to do. PP e PSD se saí ram mui to bem no Sul e
no Nor des te; e o DEM se con so li dou no cha ma do ‘cin tu- 
rão da so ja’, no Cen tro Oes te e no Nor te”, dis se o ana lis ta
à BBC News Bra sil.

“Sem dú vi da que a cen tro-di rei ta foi a gran de ven ce- 
do ra des tas elei ções, mas ago ra co me çam as ar ti cu la- 
ções pa ra 2022. E a pri mei ra ba ta lha des ta guer ra é a dis- 
pu ta pe lo co man do da Câ ma ra e do Se na do. É um in di- 
ca ti vo de co mo os par ti dos vão se ar ran jar”, diz Ca raz za.

São Luís, terça-feira, 1 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os de sa fi os de Brai de

Di no e a reu ni fi ca da ba se

BALANÇO ELEITORAL

Prefeitura de São Luís
e as eleições de 2022
POR RAIMUNDO BORGES

Gui na da em 2016

A
elei ção do de pu ta do fe de ral 
Edu ar do Brai de (Po de mos) 
co mo pre fei to de São Luís 
tem co mo ver ten tes a for ça 

de uma li de ran ça po lí ti ca jo vem no 
Ma ra nhão. Ele cres ceu des de a pri- 
mei ra dis pu ta de ur na em 2010, quan- 
do con quis tou o man da to na As sem- 
bleia Le gis la ti va, pe lo na ni co PMN, 
in te gran do a co li ga ção “Ma ra nhão 
não po de pa rar”, li de ra da por Ro se a- 
na Sarney, que der ro tou Jack son La go 
con cor ren do tam bém con tra Flá vio 
Di no. Brai de foi elei to com 26.792 vo- 
tos. Em 2014, ele ele vou sua vo ta ção 
em mais de 80%, sen do re e lei to com 
47.519 vo tos, na co li ga ção “Va mos 
Jun tos, Ma ra nhão”.

Em 2018, Edu ar do Brai de ga nhou o 
atu al man da to de de pu ta do fe de ral, 
sem pre pe lo PMN, co mo se gun do 
mais vo ta do, com 189.843 vo tos, dos 
quais, 131.153 só em São Luís. Por 
coin ci dên cia, na mes ma elei ção, Du- 
ar te Jú ni or (PC doB), ad ver sá rio de 
Brai de no se gun do tur no de do min go 
pas sa do, foi o de pu ta do es ta du al mais 
bem vo ta do na ca pi tal, com 46.685 
vo tos, se gui do de Wel ling ton do cur so 
(PSDB), com 17,3 mil. Cur so, ri fa do 
pe lo seu par ti do ain da co mo pré-can- 
di da to a pre fei to de São Luís em 2020, 
de ci diu apoi ar Edu ar do Brai de, jun to 
com o se na dor Ro ber to Ro cha, que o 
ve tou co mo con cor ren te à pre fei tu ra.

Brai de, des de a elei ção de 2016, 
quan do dis pu tou o se gun do tur no 
con tra Edi val do Jú ni or (PDT), nu ma 
gui na da sur pre en den te na úl ti ma se- 
ma na da cam pa nha, já mos trou a 
mus cu la tu ra elei to ral na ca pi tal. Na

“O man da to é do po vo”

LADEADOS  FISICAMENTE , PALÁCIOS DO GOVERNO E DA PREFEITURA  ESTÃO DISTANTES

gui na da da re ta fi nal, Edu ar do Brai de 
(PMN) con quis tou 243.559 (46,06%) 
con tra 285.242 (53,94%) de Edi val do. 
Foi o su fi ci en te pa ra Edu ar do Brai de 
já se im por, na tu ral men te, co mo pré-
can di da to nes te con tur ba do ano 2020 
– elei ção re a li za da com 40 di as de 
atra so por cau sa cri se pan dê mi ca do 
co ro na ví rus.

A par tir de 2016, Brai de per ma ne- 
ceu li de ran do to das as pes qui sas, até 
a de bo ca-de-ur na no do min go, 29. 
An tes ele in gres sou no Po de mos, com 
a fu são do PMN com o PPS e PHS, em 
ra zão da cláu su la de bar rei ra. Em 
2020, por tan to, sua elei ção não foi 
sur pre sa. Se ria se fos se o con trá rio, 
con tra o es tre an te na Ale ma, Du ar te 
Jr. As ur nas re ve la ram o que as pes qui- 
sas vi nham dan do, com al gu mas dis- 
cre pân ci as gri tan tes: Brai de fi cou 
com 270.557 (55,53%), con tra 216.665 
(44,47% de Du ar te Jú ni or, do par ti do 
Re pu bli ca nos, apoi a do no se gun do 
tur no pe lo go ver na dor Flá vio Di no, o 
vi ce-go ver na dor Car los Bran dão e ou- 
tras li de ran ças, co mo a se na do ra Eli- 
zi a ne Ga ma e Jo si mar do Ma ra nhão zi- 
nho (PL). 

No seu pri mei ro dis cur so co mo 

pre fei to elei to, Edu ar do Brai de dis se 
que o man da to con quis ta do não per- 
ten ce a gru po A ou B. “Per ten ce ao po- 
vo de São Luís”. E mais adi an te pro cu- 
rou res ga tar o his tó ri co do pas sa do 
po lí ti co de São Luís. “Se al guém, por 
al gum dia, ain da te ve dú vi da de que 
São Luís é a ilha re bel de, ou de a for ça 
do po vo ser mai or que a for ça do Pa lá-
cio dos Leões, ho je te ve a res pos ta. Es- 
sa elei ção nun ca foi so bre mim, sem- 
pre foi so bre o po vo de São Luís. Eu 
sem pre fiz ques tão de di zer, que se 
fos se da von ta de de Deus, vo cês po- 
de ri am ba ter no pei to e di zer ‘eu ele gi 
o pre fei to de São Luís”, dis cur sou 
Brai de, co mo de sa ba fo à po si ção de 
Flá vio Di no du ran te a cam pa nha, po-
rém sem no mi ná-lo.

Tal vez com es se mes mo his tó ri co 
na men te, foi que Edi val do Ho lan da 
Jú ni or, o úni co pre fei to de São Luís a 
ter con se gui do uma re e lei ção e apoi a- 
do por Flá vio Di no, pre fe riu fi car dis-
tan te do plei to in tei ro. Ele tam bém foi 
o úni co de pu ta do fe de ral, co mo ago ra 
Brai de, a che gar ao

Pa lá cio La Ra var dière. Afi nal, ape- 
nas o en tão pre fei to Jack son La go 
con se guiu ele ger sua su ces so ra na ca-
pi tal ma ra nhen se, Con cei ção An dra- 
de, em 1.992.

Tran si ção tran qui la
Sig ni fi ca que São Luís te rá uma

tran si ção tran qui la na pre fei tu ra, pois
o pai do pre fei to Edi val do Jr, de pu ta- 
do Edi val do Ho lan da tem ex ce len te
re la ção com Car los Brai de, pai do pre- 
fei to elei to, Edu ar do. Car los Brai de foi
pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va
quan do Edi val do Ho lan da era de pu- 
ta do es ta du al. O elei to pas sou to da a
cam pa nha sem fa zer qual quer re pa- 
ra ção à atu a ção do que vai su ce der.
Sem pre cui dou de avi sar que iria con- 
cluir qual quer re a li za ção que en con- 
trar in con clu sa. “O obras não são do
pre fei to, mas da po pu la ção”, di zia
Brai de nos de ba tes e nas en tre vis tas.

A elei ção de Edu ar do Brai de co lo- 
car o go ver na dor Flá vio Di no nu ma
en cru zi lha da so bre o seu fu tu ro bem
ali, em 2022. A sua en ge nha ria de co- 
lo car qua tro can di da tos da ba se ali a- 
da no pri mei ro tur no só da ria cer to se
ele evi tas se o ra cha ocor ri do no se- 
gun do e aglu ti nas se to dos no pa lan- 
que do Du ar te Jú ni or. Mas co mo a po- 
lí ti ca de São Luís traz no DNA a sín te se
do “sal ve-se quem pu der” no ader nar
do bar co, des ta vez não foi di fe ren te.
Di no con se guiu, co mo go ver na dor,
aju dar for te men te a re e lei ção de Edi- 
val do em 2016, já sen tin do o pe so da
vo ta ção de Brai de co mo uma for te li- 
de ran ça em as cen são.

Co mo lí der ab so lu to em to das as
pes qui sas, Brai de não te ve di fi cul da- 
des em atrair até quem mais o fus ti- 
gou no pri mei ro tur no, Ne to Evan ge- 
lis ta (DEM), que foi da equi pe de Flá- 
vio Di no até a de sin com pa ti bi li za ção.
As sim tam bém, Brai de con se guiu
par tir o PDT do se na dor We ver ton Ro- 
cha, que se aco mo dou nu ma im pre vi- 
sí vel “neu tra li da de” e li be rar o par ti do
pa ra se guir por on de qui ses se. Um
dos mo ti vos: Du ar te Jú ni or é do Re pu- 
bli ca nos, par ti do de Car los Bran dão,
com quem We ver ton de ve ter um en- 
con tro com as ur nas na dis pu ta do go- 
ver no do Ma ra nhão em 2022. Já Brai- 
de ar ras tou até o pre si den te da Câ ma- 
ra, Os mar Fi lho, a viú va de Jack son,
Clay La go, que na re ta fi nal, e mais

uma ban ca da de ve re a do res re e lei tos
e no va tos. No âm bi to na ci o nal es ta- 
du al tu do que vi er de ago ra em di an te
já é elei ção de 2022. Flá vio Di no per- 
deu foi pa ra o PDT de We ver ton, que
ele geu 42 pre fei tos, se gui do de per to
pe lo PL de Jo si mar do Ma ra nhão zi- 
nho, que ti nha se te pre fei tos e ca rim- 
bou 40, con tra 22 do PC doB e 24 do
Re pu bli ca nos, de Car los Bran dão. E se
qui ser con tar o ocor ri do nos cin co
mai o res mu ni cí pi os, o re sul ta do fi cou
nu ma di vi são mar can te: o DEM ele- 
geu As sis Ra mos em Im pe ra triz; o PL,
Dr. Ju li nho Ma tos em São Jo sé de Ri- 
ba mar; o Re pu bli ca nos, Fá bio Gen til
em Ca xi as; o PC doB, Pau la Aze ve do
em Pa ço do Lu mi ar; o PSB ele geu Di- 
nair Ve lo so em Ti mon; e o PSD, Dr. Zé
Fran cis co em Co dó. Na con ta do Pa lá- 
cio dos Leões, se ri am mais de 170 pre- 
fei tos de par ti dos da ba se  de  Di no.
Mas  já trin cou com o PDT em 2020.

Na ca pi tal, Edu ar do Brai de tem
enor me de sa fio de co me çar uma ges- 
tão pro du ti va em meio à cri se da pan- 
de mia do co ro na ví rus, da re cei ta em
que da, cu jo or ça men to de 2021 já so- 
freu re du ção de ori gem de R$ 3,7 bi- 
lhões ini ci ais pa ra R$ 3,5 que foi apro- 
va do. Ou tra si tu a ção é a re la ção com o
go ver na dor Flá vio Di no, que so freu
uma der ro ta subs tan ci al na ca pi tal.
Com a pro je ção na ci o nal que ad qui- 
riu, ele te rá que cri ar um no vo dis cur- 
so a par tir do Ma ra nhão, prin ci pal- 
men te di an te da es quer da der ro ta da
no Bra sil e do avan ço do cen tro-di rei- 
ta.  A re la ção amis to sa e co la bo ra ti va
que man te ve nos úl ti mos seis anos
com o ocu pan te do Pa lá cio La Ra var- 
dière, se pa ra do ape nas por um mu ro,
do Pa lá cio dos Leões, não se rá a mes- 
ma de ja nei ro em di an te. Brai de sa be
dis so, mas tam bém foi ha bi li do so em
não par tir pa ra o em ba te di re to, des de
o pri mei ro tur no, com Flá vio Di no. Já
Du ar te Jr po de abu sou dos ata ques re- 
pe ti ti vos na TV e re des so ci ais con tra
Brai de.

O can di da to do Po de mos só re a giu
du ro, na re ta fi nal da cam pa nha, mas
sem pre di an te de pro vo ca ções. Não
aju dou em na da a Du ar te no se gun do
tur no, já que Brai de man te ve-se fir ma
nas pes qui sas. Mas ele, Du ar te, tem
chan ce de re pe tir 2022 o que Brai de
fez 2018 – tro can do a As sem bleia Le-
gis la ti va pe la Câ ma ra dos De pu ta dos.

No pro gra ma de go ver no de Edu ar-
do Brai de, re su miu su as pro pos tas em
19 ei xos, ao lon go de 28 pá gi nas. Na
apre sen ta ção, ele diz que o do cu men- 
to é re sul tan te de co la bo ra ção de pes- 
so as, ser vi do res pú bli cos, en ti da des
re pre sen ta ti vas, ar tis tas, Ongs, téc ni-
cos e es pe ci a lis tas. “O nos so go ver no
traz pro pos tas pa ra con so li dar a cons- 
tru ção do fu tu ro que es pe ra mos:
acom pa nhan do a evo lu ção tec no ló gi- 
ca, com idei as ino va do ras, ba se a das
na sus ten ta bi li da de”.

Em en tre vis ta ao jor na lis ta Le o nar-
do Sa ka mo to, do por tal no tí ci as UOL,
na ma nhã de se gun da-fei ra (30), o go- 
ver na dor Flá vio Di no (PC doB) fa lou
so bre di vi são no seu cam po po lí ti co
que pos si bi li tou a vi tó ria do de pu ta do
fe de ral Edu ar do Brai de no se gun do
tur no. Mas adi an tou que vai con ti nu-
ar tra ba lhar pa ra ten tar reu ni fi car o
gru po vi san do mas elei ções de 2022.
“É um pro ces so que se abre ago ra e
que va mos con du zir com mui ta cal- 
ma, mui ta pru dên cia, mas in fe liz- 
men te es sa di vi são na nos sa ali an ça
foi o que de ter mi nou al guns re sul ta- 
dos, in clu si ve es se de São Luís”, ex pli-
cou. Em en tre vis ta ao jor na lis ta Le o-
nar do Sa ka mo to, do por tal no tí ci as
UOL, nes ta ma nhã de se gun da-fei ra
(30), o go ver na dor Flá vio Di no (PC- 
doB) fa lou so bre di vi são no seu cam- 
po po lí ti co que pos si bi li tou a vi tó ria
do de pu ta do fe de ral Edu ar do Brai de
no se gun do tur no da elei ção pa ra pre- 
fei to de São Luís, mas adi an tou que
vai con ti nu ar tra ba lhar pa ra ten tar
reu ni fi car o gru po vi san do mas elei-
ções de 202
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Ho ra de ma tu tar

Po der sem fim

Os ca be ças

“Acho que es que le to, o pró prio no me diz:
tem que en ter rar, né?”

Re al men te

Fi ca fá cil

Ca mi nho de 2022
Es que ça co mo os po lí ti cos ma ra nhen ses se por ta ram na cam- 

pa nha mu ni ci pal de 2020. Ape sar de ter si do um mo men to his tó- 
ri co no Bra sil e no Mun do em ra zão da pan de mia do co ro na ví rus,
mas na da po de e se rá co mo an tes. A hu ma ni da de já co me ça
apren der a con vi ver com a pan de mia que en trou em qua se pon- 
to-mor to no Bra sil e de pois vol tou a ace le rar. No Ma ra nhão, o go- 
ver na dor Flá vio Di no, que es tre ou no au ge da cri se com a me di da
ex tre ma do Lock down, ago ra, sua mai or pre o cu pa ção é com o
des do bra men to da cri se sa ni tá ria da co vid e, mais ain da, com a
po lí ti ca es ta du al e na ci o nal. Ele per deu em São Luís, ao ten tar re- 
ver ter uma elei ção em que as pes qui sas in di ca vam per di da pa ra
qual quer ad ver sá rio de Edu ar do Brai de. Mas o elei to ra do da cha- 
ma da Ilha Re bel de re sol veu bo tar as man gui nhas de fo ra e no va- 
men te me dir for ças com o Pa lá cio dos Leões, com o qual sem pre
le vou van ta gem. Ex ce to com o pró prio Flá vio Di no 2016, num ra- 
ro ca so em que o go ver na dor ele geu o pre fei to de São Luís. An tes,
o ape nas Jack son La go, li de ran ça má xi ma na ca pi tal ma ra nhen se,
ar re ga çou as man gas pa ra ele ger o tu ca no João Cas te lo, em 2008,
an tes de ser cas sa do no ano se guin te por Ro se a na Sarney.

Ago ra Flá vio Di no te rá em ja nei ro um opo si tor do ou tro la do
do mu ro que se pa ra o Pa lá cio dos Leões do La Ra var dière, se de da
pre fei tu ra. Mas co mo Di no não po de le var o re sul ta do das ur nas
de mo crá ti cas pa ra den tro de seu go ver no, é pos sí vel que ele e
Brai de te rão lo go em 2021, uma re la ção ins ti tu ci o nal amis to sa e
até co la bo ra ti va. Por um olhar so bre a ló gi ca da po lí ti ca, Di no vai
pre ci sar ter mi nar o go ver no em 2022, no mí ni mo com a al ta apro- 
va ção que tem ho je. Tra ta-se de uma no va elei ção, na qual ele te rá
de re de fi nir o seu fu tu ro co mo li de ran ça ma ra nhen se e da es quer- 
da na ci o nal. Afi nal, os elei to res do Bra sil de ho je mos tra ram um
re tra to bem de se nha do que tra duz os ru mos de 2022. Mos tra ram
que não se mo vem de bai xo de va ra, que não ad mi tem ca bres to,
que não ne gam os fa tos e a re a li da de. O elei tor não gos ta de se me- 
ar ven to nem de co lher tem pes ta de; não rou ba nem se van glo ria
de não rou bar. Que co nhe ce mais que dois ca mi nhos, que não li- 
mi ta a vi da e a vi são de mun do a ex tre mos. Pa re ce ter gri ta do, em
al to e bom som, que… che ga! Foi as sim que o jor na lis ta Ri car do
Kertz man in ter pre tou o mo men to elei to ral de 2020 em um tex to
no jor nal O Es ta do de Mi nas.

O re ca do foi da do: nem PT, nem Jair Bol so na ro. A es quer da pe- 
nou. Sal vou-se aos pe da ços, com Gui lher me Bou los em São Pau- 
lo, on de, po rém, o elei to ra do deu um gar ro te a do no PT, mas las ti- 
ma vel men te, per ma ne ceu aga cha do pe ran te o rei na do tu ca no,
que já du ra mais de 30 anos. Um mau exem plo pa ra o res to do país
em que o PSOL de Bou los, de to nou com a oli gar quia Bar ba lho em
Be lém e no Pa rá, e no Ama zo nas foi des tro na do o Ama zo ni no
Men des. É a mis tu ra de Bra sil do Tik Tok com a ge ra ção dos es que- 
le tos am bu lan tes a pro vo ca rem as som bra ções.

A par tir de ho je, pas sa da a fes ta da vi tó ria em São Luís, o pre fei- 
to elei to Edu ar do Brai de já co me ça se de bru çar so bre a mon ta- 
gem de sua equi pe de go ver no. Ele sa be o quan to é es pi nho so fa- 
zer is so no cen tro da co li ga ção de qua tro par ti dos.

Com o apoio do PDT à cam pa nha de Edu ar do Brai de, fi cou pa- 
ten te a do que o par ti do de Jack son La go ain da tem pe so elei to ral
na ca pi tal ma ra nhen se. Não ele geu, mas aju dou até com a ima- 
gem sim bó li ca da viú va Clay La go no ho rá rio elei to ral.

O Ma ra nhão tem ho je seis fi gu ras re le van tes na po lí ti ca ma ra- 
nhen se: Flá vio Di no, Car los Bran dão, We ver ton Ro cha, Edu ar do
Brai de, Jo si mar do Ma ra nhão zi nho e Othe li no Ne to, pre si den te
da Ale ma.

 

Do ex-pre si den te FHC, res pon den do ao jor na lis ta Ta les Fa ria,
so bre o que o PSDB de ve ria fa zer com seus es que le tos, ti po Jo sé Ser- 
ra, Aé cio Ne ves e Ge ral do Alck min.

 
O se na dor We ver ton Ro cha (PDT), nem es pe rou 24 ho- 

ras, após o re sul ta do da elei ção pa ra ten tar apa gar o in- 
cên dio que exis te en tre ele e o go ver na dor Flá vio Di no

(PC doB). Po rém o bur bu ri nho do ra cho, a par tir do PDT
tem fô le go pa ra du rar.

 
We ver ton fi cou “neu tro” no se gun do tur no em São Luís,

de pois de ele ger o mai or nu me ro de pre fei tos no PDT
(42). Me re ceu até ci ta ção do li vro In fer no de Dan te,

fei ta pe lo se cre tá rio Fe li pe Ca ma rão, so bre o ca mi nho
te ne bro so dos que ade rem à neu tra li da de.

 
We ver ton dis se, em re le a se li be ra do por sua as ses so ria,

que o go ver na dor (Flá vio Di no) sa be que po de con tar
com o PDT. Lem brou que to dos pe di dos de aju da de

Di no em Bra sí lia fo ram aten di dos. “A ami za de e a re la- 
ção po lí ti ca é mui to mai or do que qual quer coi sa”.

Der ro ta do na dis pu ta pa ra pre fei to de São Luís, o de pu ta do es- 
ta du al Du ar te Jú ni or dis se que seu ob je ti vo foi al can ça do. Não
con si de rou der ro ta, ter che ga do ao 2º tur no e re ce bi do 216.665
vo tos, que agra de ceu.

O pre fei to elei to Edu ar do Brai de não te rá di fi cul da de em cons- 
truir uma mai o ria for te na Câ ma ra de Ve re a do res. Prin ci pal men- 
te, se o atu al pre si den te Os mar fi lho (PDT), que o apoi ou, con se- 
guir se re e le ger em fe ve rei ro.

São Luís, terça-feira, 1 de dezembro de 2020

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

EDITORIAL

A diversidade sai das urnas
A di ver si da de ét ni ca e de gê ne ro mu da rá,

em 2021, a com po si ção das câ ma ras mu ni ci- 
pais. Nas elei ções des te ano, as mu lhe res, os
ne gros (pre tos e par dos), in dí ge nas e os
LGB TI (lés bi cas, gays, bis se xu ais, tran se xu- 
ais e in ter se xu ais) am pli a ram a re pre sen ta- 
ção nos Le gis la ti vos das ci da des. Ape sar de
sub-re pre sen ta dos, em re la ção ao elei to ra- 
do, foi um si nal de mu dan ça. Pe que nas trin- 
cas no pre con cei to e no ra cis mo.

As mu lhe res so mam 52% do elei to ra do,
mas se guem co mo mi no ria na re pre sen ta- 
ção po lí ti ca. Nes te ano, 9.196 fo ram elei tas
ve re a do ras (16%) con tra 48.265 ve re a do res
(84%). Em três ca pi tais — Cu ri ti ba, Goi â nia e
Vi tó ria —, pe la pri mei ra vez, três mu lhe res
ne gras fo ram elei tas ve re a do ras. Em Join vil- 
le, a pri mei ra ne gra elei ta pa ra o Le gis la ti vo
lo cal foi ví ti ma de ra cis mo e ame a ça da de
mor te por um gru po ne o na zis ta. Na dis pu ta
por pre fei tu ras, no pri mei ro tur no das elei- 
ções, as mu lhe res con quis ta ram 651 (12,1%)
mu ni cí pi os dos 5.568 em dis pu ta, en quan to
os ho mens vão go ver nar 4.750.

Pe la pri mei ra vez, tam bém, os ne gros su- 

pe ra ram o nú me ro de can di da tos de bran- 
cos, res pec ti va men te, 49,9% e 48,1%. En tre
os mais de 5,4 mil pre fei tos elei tos, 1,7 mil se
de cla ram pre tos ou par dos, ou se ja, 32% do
to tal de elei tos — au men to de três pon tos
per cen tu ais em re la ção a 2016. Pa ra o car go
de ve re a do res, eles so ma ram 6% dos elei tos.

Ví ti mas cons tan te de dis cri mi na ção e vi- 
o lên ci as, a co mu ni da de LGBTQI+ lan ça rá
co res nas Ca sas Le gis la ti vas do país. Des de
1980, in te gran tes des se seg men to que so ma
mais de 20 mi lhões de bra si lei ros ten tam in- 
gres sar na po lí ti ca. Nes te ano, che ga ram or- 
ga ni za dos e con quis ta ram mais de 80 ca dei- 
ras de ve re a do res. Em bo ra o nú me ro não se- 
ja tão ex pres si vo, re pre sen ta um avan ço, em
uma con jun tu ra ma chis ta e ho mo fó bi ca.

As po pu la ções in dí ge nas es ta rão re pre- 
sen ta das nas câ ma ras mu ni ci pais com 182
ve re a do res elei tos. Oi to mu ni cí pi os se rão
ad mi nis tra dos por in dí ge nas. Um avan ço
pa ra os po vos ori gi ná ri os, des de sem pre de- 
pre ci a dos pe los não in dí ge nas. En tre as co- 
mu ni da des tra di ci o nais, a mai or co me mo- 
ra ção foi a de qui lom bo las, ho je dis tri buí das

em cer ca de 500 qui lom bos. Elas con se gui- 
ram ele ger 58 ve re a do res em to do país.

Cha ma ram a aten ção as can di da tu ras co- 
le ti vas e com par ti lha das, que re pre sen ta ram
mo vi men tos de seg men tos in vi sí veis ao po- 
der pú bli co, co mo as co mu ni da des da pe ri- 
fe ria e qui lom bo las. O mo vi men to co me çou
em 2012, com três co le ti vos. Nes te ano, fo-
ram 216 can di da tu ras com par ti lha das. O
mai or nú me ro foi no PSol (99), se gui do do
PT (51) e PC doB (23). O sis te ma atu al só pre- 
vê can di da tos in di vi du ais. Mas, na ava li a ção
de ci en tis tas po lí ti cos, a mo da li da de de ve rá
cres cer e me re cer aná li se pe la Jus ti ça Elei to- 
ral.

O re sul ta do que emer giu das ur nas foi a
res pos ta à des cons tru ção de po lí ti cas pú bli-
cas es pe cí fi cas pa ra ca da um des ses seg- 
men tos da so ci e da de bra si lei ra, e ten de a ser
no vo pon to de par ti da pa ra res sus ci tar avan- 
ços so ci ais e econô mi cos, e, o mais im por- 
tan te, res ga tar o res pei to de vi do a to das as
pes so as, in de pen den te men te da cor da pe le,
da ori en ta ção ou iden ti da de de gê ne ro e da
ori gem ét ni ca. To dos são bra si lei ros.

No tempo do rádio

– Avi so pa ra Di qui nha em São João
Ba tis ta. Es tou che gan do ama nhã na
lan cha Fé em Deus le van do mui ta
mer ca do ria. Man de Ri bi nha me
aguar dar no por to com o car ro de pra- 
ça do An te nor pa ra le var as com pras
di re to pa ra o co mér cio. Tem que ser
um Je ep qua tro por tas. Agra de ce San- 
do val.

Vo cê es tá sin to ni za do com o Cor- 
reio do In te ri or, nas on das mé di as e
tro pi cais da Rá dio Di fu so ra, a mais
po de ro sa emis so ra do Nor te do país,
anun ci a vam as vo zes dos lo cu to res de
pri mei ra li nha, Fer nan do Sou sa e Fer- 
nan do Mo ra es, lí de res de au di ên cia
do co me ço das ma nhãs no in te ri or do
Ma ra nhão, que nes sa épo ca, por não
exis tir ou tro ca nal de co mu ni ca ção,
era a úni ca via pa ra le var a in for ma- 
ção. A ou tra for ma era pe lo rá dio ama- 
dor.

Des sa ma nei ra co me ça va o dia nos
es tú di os das emis so ras de rá dio da ci- 
da de. Os mai o res des ta ques eram Li- 
ma Jú ni or, Dom Ivan, Le o nor Fi lho,
Hel berth Tei xei ra, Zé Bran co, Ca na ri- 
nho, Rayol Fi lho, Flo ris val do Sou sa,
Mar cus Vi ní cius, Mo rei ra Ser ra e mais
um bo ca do de gen te que não con si go
lem brar. Os pro gra mas mais ou vi dos,
en tre eles o clás si co Di fu so ra Opi na,
es cri to e trans mi ti do pe lo jor na lis ta e
in te lec tu al Ber nar do Al mei da, eco a va
pe la ci da de ao meio-dia. Exi bia tam- 
bém for te au di ên cia no Ibo pe o “Cor- 
reio mu si cal Eu ca lol”(pas ta den tal
bra si lei ra) con du zi do por Jo sé Jo a- 
quim Ara gão Pin to, fun da dor da pri- 
mei ra agên cia de pu bli ci da de do Ma- 
ra nhão, a Link, e que ocu pou a Che fia
de Ga bi ne te do pre fei to Mau ro
Fecury.

Quem não se lem bra do “Quem
man da é vo cê”, com Zé Bran co, na Di- 
fu so ra? E do pres tí gio do “Ro ber to
Car los Es pe ci al”, o pro gra ma de Flo- 
ris val do Sou za que gru da va to dos aos
apa re lhos de rá dio? E do Te le ti po Di- 

fu so ra, o no ti ciá rio de mai or pres tí gio
da ra di o di fu são ma ra nhen se? E, da
pro du ção in te li gen te de Sér gio Bri to,
a Guer ra dos Mun dos, que dei xou a ci- 
da de em pol vo ro sa ao anun ci ar a in- 
va são de São Luís por ali e ní ge nas,
trans mi ti do pe la Di fu so ra, com o di- 
re tor-ar tís ti co Fer nan do Cos ta e Ber- 
nar do Al mei da acom pa nhan do a re- 
per cus são do pro gra ma ba se a do na
obra do es cri tor in glês Ge or ge Wells e
ré pli ca de trans mis são na rá dio CBS
ame ri ca na nos idos de 1938? Tal vez
es se acer vo te nha si do des truí do pe lo
tem po.

Aos do min gos, par te dos ou vin tes
ocu pa va o au di tó rio da Rá dio Di fu so- 
ra na Ma ga lhães de Al mei da, can to
com a rua de San ta na, lo cal on de o lí- 
der de au di ên cia Li ma Ju ni or apre- 
sen ta va o “Do min go é nos so”, as se- 
me lha do ao pro gra ma do Cé sar de
Alen car trans mi ti do na po de ro sa Ra- 
dio Na ci o nal do Rio de Ja nei ro. No seu
pro gra ma, o apre sen ta dor des co briu
e lan çou o com po si tor e can tor Tu tu- 
ca. Eram ha bi tués dos ani ma dos do- 
min gos: Al ci o ne, Or lan di ra Ma tos,
du pla Pon to & Vir gu la e Ro ber to Mul- 
ler, o pin go de ou ro do rá dio ma ra- 
nhen se. Sem pre lem bra do, Le o nor Fi- 
lho, em pres tou sua voz a

Di fu so ra, Mi ran te e às rá di os in de- 
pen den tes da rua Gran de e do Tro pi- 
cal Shop ping. Le o nor foi um dos mai- 
o res pu bli ci tá ri os de São Luís e fun da- 
dor da Pro mo ve Pro pa gan da, cri a ti vo
que fez mui to su ces so na área.

No es por te, o co man do eram de Ja- 
fé Men des Nu nes(Rá dio Ri ba mar),
cri a dor do cé le bre bor dão tem c… de
boi na por ta da área, e de Ca na ri nho
que co man da va o es por te na Tim bi ra
e, mais tar de, in cor po rou a equi pe da
Di fu so ra. O gran de Her bert Fon te ne le
com seus co men tá ri os ele gan tes e
pre ci o sos que cri a ram for te con tin- 
gen te de se gui do res na Di fu so ra e de- 
pois na Mi ran te, e Rui Dou ra do, com
seu “Fu te bol de meia ti ge la” e mui to
tem po de pois com o Ron da Po li ci al.

Na Edu ca do ra, a lí der da Bai xa da,

rei na vam o disc-jó quei Car los Hen ri- 
que com o Pro gra ma do Ga li nho e o
in con fun dí vel Jair zi nho com De bai xo
do pé do ca ju ei ro. Na Ri ba mar, Her- 
me lin do Sa les, com o seu mu si cal
“Cai xi nha de pe di dos”, ras ga va os me- 
lho res bo le ros e os su ces sos de en tão.
E o Bom dia com pa dre, sob a ba tu ta
de Zé Lei te Ma cha do, que ti nha pú bli-
co fi el no in te ri or do es ta do.

Mo rei ra Ser ra dei xou gran de le ga do
com o no ti ciá rio e a crô ni ca po lí ti ca
da ci da de na rá dio Ri ba mar. Ar nould
Fi lho, co man dan te da Rá dio Gu ru pi,
J. Kerly e Wal ber Polary, pos sui am ho- 
rá ri os ro mân ti cos na emis so ra dos
Diá ri os As so ci a dos. Lá tam bém pro- 
du zi o pro gra ma Al ma na que Cul tu ral
em par ce ria com o po e ta Val de li no
Cé sio. Na Di fu so ra o tex to ir re to cá vel
do gran de cro nis ta Rayol Fi lho.

São tan tos lí de res de au di ên cia, lo- 
cu to res e apre sen ta do res de su ces so,
que te nho o re ceio de ter es que ci do
al guns dos pro fis si o nais que fi ze ram o
rá dio acon te cer e ter si do es plen dor
de uma era. Mas, te nho qua se que
cer te za de que al guém não foi lem bra-
do. Pe ço mi nhas de vi das des cul pas,
mes mo as sim, o rá dio no Ma ra nhão
con ti nua le van do o co nhe ci men to, o
en tre te ni men to, a in for ma ção e os
gran des de sa fi os atra vés das su as
frequên ci as, sen do o mai or veí cu lo de
re la ções pú bli cas e hu ma nas dos no- 
vos tem pos.

O apo geu do rá dio deu-se a sua ins- 
tan ta nei da de no re la to dos fa tos, no
lan ça men to de mú si cas de su ces so,
nas gran des en tre vis tas que lan ça ram
gran des po lí ti cos e na pre ci são e in- 
for ma ção diá ria que co lo ca va a po pu- 
la ção an te na da a es se veí cu lo de mas- 
sa. Mes mo nos di as de ho je, com o
pro ces sa men to in dus tri al da cul tu ra
da in ter net e das re des so ci ais, a pla ta- 
for ma ra di ofô ni ca an da la do a la do
dos re la tos, da opi nião, do es cla re ci- 
men to, do no ti ciá rio e do en tre te ni-
men to a mi lhões de ou vin tes que con- 
ti nu am fiéis a es se ins tru men to de co-
mu ni ca ção de sa fi a dor.

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

Os Ana lis tas do
Se gun do Tur no

Pro cla ma dos os re sul ta dos das elei ções em se gun do
tur no, os co men ta ris tas po lí ti cos, a pre tex to de in ter pre- 
ta rem os re sul ta dos, in ci di ram nos lu ga res co muns de
sem pre. En tre ou tros, os vo tos re pre sen ta ri am o for ta le- 
ci men to de le gen das de cen tro-di rei ta. Os plei tos se ri- 
am en sai os pa ra as elei ções ge rais de 2022. A jul gar pe lo
his tó ri co das mu ni ci pais, elas se de ci dem em fun ção de
ques tões lo cais, de pro ble mas da ci da de. O aper fei ço a- 
men to dos par ti dos po lí ti cos é um dos de sa fi os da de- 
mo cra cia bra si lei ra. Na Re pú bli ca Ve lha, os par ti dos
eram re gi o nais, não al can ça ram di men são na ci o nal,
que veio a ser con quis ta da após 1930, com a Cons ti tui- 
ção de 1946, on de le gen das co mo o PSD, a UDN, o PTB,
mo bi li za vam as mas sas elei to rais em to dos os re can tos
do país. A ex pe ri ên cia cur ta viu-se abor ta da pe lo mo vi- 
men to ci vil-mi li tar de 1964, que por sua vez ten tou in- 
tro du zir o bi par ti da ris mo, em vão. Ou tra ex pe ri ên cia
mal su ce di da.

Di zer por exem plo, que as agre mi a ções par ti dá ri as
so fre ram enor me des gas te, é re dun dân cia sem ta ma- 
nho, há vin te anos se sa bia da fal ta de po pu la ri da de dos
par ti dos. Du ran te o re gi me mi li tar, o MDB se cons ti tuía
em ver da dei ro ar qui pé la go agre ga dor de di fe ren tes ten- 
dên ci as con trá ri as ao re gi me. Ad veio o Es ta do De mo- 
crá ti co de Di rei to, a Cons ti tui ção de 1988, não en se jou
re or ga ni za ção par ti dá ria, mes mo per mi tin do o apa re ci- 
men to de dois par ti dos PT e PSDB. Am bos de ma tiz so ci- 
al de mo cra ta, di vi di ram o po der no pla no fe de ral ao lon- 
go dos úl ti mos trin ta anos.

A úl ti ma elei ção pre si den ci al atí pi ca, en con trou os
par ti dos po lí ti cos em ele va do grau de des gas te, mas te- 
ria ou tros des do bra men tos se as li de ran ças ti ves sem
per ce bi do a ne ces si da de de fir mar en ten di men tos aci- 
ma dos de se jos de ma nu ten ção do po der. Co mo di zia
Ruy, os es ta dis tas re gam as mu das cul ti van do car va lhos,
ár vo res só li das e fron do sas, en quan to os po li ti quei ros o
fa zem co mo quem cui da de cou ves, sem pre de olhos
pos tos nas pró xi mas elei ções.

Aliás, con vém res sal tar que na po lí ti ca bra si lei ra as
elei ções são um fim em si, e não um meio pa ra bem ad- 
mi nis trar a coi sa pú bli ca. Ain da bem não são di vul ga dos
os re sul ta dos de uma elei ção e já se es tá pro je tan do a
pró xi ma. Há ne ces si da de de es ta be le cer coin ci dên cia
de man da tos, alar gan do sua du ra ção, ve dan do-se a re e- 
lei ção.

Es tá em cur so a le gis la ção es ta tuin do a cláu su la de
bar rei ra ao la do da proi bi ção de co li ga ções nas elei ções
pro por ci o nais. Se não for in ter rom pi da pe lo Ju di ciá rio,
co mo ocor reu no pas sa do, irá re du zir subs tan ci al men te
o nú me ro de par ti dos man ti dos pe lo di nhei ro pú bli co,
le van do-os a fu sões que os reú na em ra zão de afi ni da- 
des ide o ló gi cas e pro gra má ti cas. Mas não ape nas. Os
im pac tos das no vas tec no lo gi as im põem al te ra ções na
te o ria e prá ti ca da re pre sen ta ção po lí ti ca.

Na po lí ti ca, em qual quer lu gar do mun do, sem pre ha- 
ve rá di fe ren ça en tre o pro me ti do e o cum pri do. Es go ta- 
da a tem po ra da das pro mes sas, a po pu la ção es pe ra que
se cum pram as mais es sen ci ais li ga das à saú de e a edu- 
ca ção. Se não se efe ti va rem, os pre fei tos elei tos não se- 
rão os prin ci pais ca bos elei to rais dos plei tos de 2022, co- 
mo su põem os ana lis tas do se gun do tur no.

Des de o sé cu lo 19 per sis te in con clu sa a dis cus são so- 
bre a na tu re za ci en tí fi ca da po lí ti ca, em que o ser hu ma- 
no é su jei to e ob je to ao mes mo tem po no cam po das es- 
pe cu la ções. Tor nan do-a im pos sí vel de ve ri fi ca ções exa- 
tas ou ma te má ti cas. Da qui pa ra 2022 acon te ci men tos
inu si ta dos po de rão sur gir. Em ce ná rio cri se sa ni tá ria,
econô mi ca e

fis cal, as po ten ci a li da des dos ago ra elei tos co mo pro- 
ta go nis tas das pró xi mas elei ções ge rais, fi cam na de- 
pen dên cia de fa to res ale a tó ri os im pos sí veis de pre vi si- 
bi li da de.

O mo men to é de cum pri men tar os elei tos, de se jan- 
do-lhes o cum pri men to de su as pro mes sas, pois do con- 
trá rio, con tri bui rão pa ra a per da do seu ca pi tal po lí ti co.
Quan to ao vo to, ele es tá su jei to a es se ris co, tor nan do-se
con ve ni en te, a ado ção do re call, jun ta men te com o vo to
dis tri tal mis to. Vo tar só se apren de vo tan do. As sim se
com ba te os ini mi gos da De mo cra cia.

São Luís, terça-feira, 1 de dezembro de 2020
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Co mo co me çar

Be ne fí ci os

Fitness

Corrida ou
caminhada

C
o lo car um tê nis, pe gar um fo ne de ou vi do e sair
an da do e/ou cor ren do pe la ci da de, avis tan do a
pai sa gem e em bus ca de há bi tos me lho res de
saú de. Pa re ce cor re to e o mais sau dá vel a se fa- 

zer, po rém, sem in di ca ção mé di ca e ori en ta ção pro fis si- 
o nal, am bos exer cí ci os po dem se tor nar gran des vi lões.
Is so por que, a de pen der das con di ções fí si cas do or ga- 
nis mo, es sas po dem não ser as ati vi da des in di ca das.

“Ca da pes soa fun ci o na de uma ma nei ra e só com
uma ava li a ção so bre o es ta do fí si co e de saú de é que é
pos sí vel sa ber se es ses exer cí ci os po dem ou não ser fei- 
tos. Is so não sig ni fi ca que uma pes soa com do en ça crô- 
ni ca, por exem plo, de va per ma ne cer sem se exer ci tar.
Pe lo con trá rio. Mas an tes um pro fis si o nal de ve ser con- 
sul ta do pa ra in di car a mo da li da de que tra rá mais be ne- 
fí ci os. É pre ci so ve ri fi car to das as con di ções, or to pé di- 
cas e car día cas”, ex pli ca o mé di co or to pe dis ta Da ni el
Oli vei ra.

Nes te ce ná rio, o es pe ci a lis ta des ta ca que pes so as hi- 
per ten sas, por exem plo, só de vem se sub me ter a prá ti ca,
após li be ra ção mé di ca, se es ti ver me di ca da e com a
pres são con tro la da. Em ca so de pes so as aci ma do pe so,
a cor ri da de ve ser evi ta da, bem co mo lon gas dis tân ci as,
pa ra que o pe so do cor po não so bre car re gue as ar ti cu la- 
ções, o que po de cau sar le sões gra ves.

In de pen den te men te da con di ção, é fun da men tal que
o in di ví duo te nha co nhe ci men to de seus li mi tes e não
os ex ce da, a fim de evi tar da nos ao fí si co. Alon ga men to e
aque ci men to são pri mor di ais ao iní cio e ao fim de ca da
ati vi da de fí si ca, in cluin do as ca mi nha das e cor ri das. Is- 
so por que, o mé to do for ta le ce os mem bros in fe ri o res e
pre vi ne le sões no jo e lho, ten di ni tes, fra tu ras, cãi bras,
do res no qua dril ou in fla ma ção na ca ne la.

Além dis so, ou tros cui da dos de vem ser to ma dos. No
que si to cal ça do, a or dem é: in vis ta em um tê nis con for- 
tá vel, que te nha boa tra ção nas so las e amor te ci men to,
pra ab sor ver os im pac tos do cor po no so lo, pois a uti li- 
za ção de equi pa men tos cor re tos faz to tal di fe ren ça na
qua li da de do trei no.

“Um cal ça do er ra do po de cau sar

da nos, in clu si ve, na co lu na”, apon ta

Da ni el.

As rou pas tam bém de vem ser es co lhi das com aten- 
ção. É de su ma im por tân cia que elas se jam com pa tí veis
com o cli ma lo cal e con fec ci o na do com te ci dos le ves e
con for tá veis, com ma te ri al res pi ran te. Tu do is so pa ra

que a trans pi ra ção se ja li be ra da de for ma efi ci en te du- 
ran te o es for ço fí si co e a pe le se man te nha se ca. “Pa ra
aque les que vão re a li zar as ati vi da des du ran te o dia, o
uso de ócu los de sol com pro te ção, pro te tor so lar e bo né
ou vi sei ra tam bém é acon se lhá vel. E, cla ro, lem bre-se de
be ber água”, com ple ta o es pe ci a lis ta.

Mais um pon to de aler ta es tá na com pa nhia dos in se- 
pa rá veis fo nes de ou vi do. De acor do com o or to pe dis ta,
a prá ti ca de exer cí ci os acom pa nha da de ami gos e/ou
mú si ca po de ser mui to im por tan te. No en tan to, al guns
im pac tos e da nos po dem ser sen ti dos se hou ver exa ge ro
de dis tra ções. Um co le ga, por exem plo, nor mal men te
es ti mu la o ou tro, fa zen do com que am bos não de sis tam
da mo da li da de. Po rém, quan do há dis tra ção, da nos po- 
dem ser per ce bi dos.

“O mes mo ocor re com a mú si ca. Tan to na ca mi nha da
quan do na cor ri da, quan do fei tas com fo nes de ou vi do,
o pra ti can te po de apli car uma for ça mai or e mais rá pi da
nas per nas e/ou ter a res pi ra ção e frequên cia car día ca
mais ele va da du ran te o trei no. Im por tan te lem brar, ain- 
da, que, em am bi en tes com cir cu la ção de veí cu los – car- 
ros, mo tos, bi ci cle tas etc. – o uso de fo nes de ou vi do po- 
de ele var o ris co de aci den tes e atro pe la men tos”, com- 
ple ta.

Pa ra quem nun ca pra ti cou cor ri das e/ou ca mi nha das
e de se ja dar iní cio à prá ti ca, a di ca é co me çar gra da ti va- 
men te. Mas, an tes dis so, o pri mei ro pas so de ve mes mo
ser uma con sul ta mé di ca pa ra ava li a ção. Se es ti ver tu do
cer to, Da ni el re co men da ad qui rir os equi pa men tos ide- 
ais – tê nis con for tá vel, com amor te ci men to, e rou pas le- 
ves e res pi ran tes – e aí, sim, pra ti car. Se gun do ele, é im- 
por tan te que ela se ja fei ta re gu lar men te até que se tor- 
ne, en tão, um há bi to, com mais con di ci o na men to fí si co
e car di or res pi ra tó rio.

“Pa ra quem es tá to tal men te pa ra do, o ide al é co me çar
a prá ti ca da ca mi nha da por 20, 30 mi nu tos por dia. Lem- 
bran do sem pre da im por tân cia do alon ga men to e do
aque ci men to. Pa ra quem de se ja pas sar da ca mi nha da
pa ra a cor ri da, va le in ter ca lar os di as e o tem po. Por
exem plo, co me ce a ati vi da de ca mi nhan do e cor ra por
al gum tem po. Em se gui da, vol te a ca mi nhar. À me di da
que o cor po acos tu mar com a mu dan ça, va le cro no me- 
trar o tem po. Ini cie com mais tem po de ca mi nha da e
pou co de cor ri da até con se guir in ver ter.”

So bre a con sul to ria com gru pos de cor ri da, é uma boa
ideia? De acor do com Da ni el, sim. Pa ra o or to pe dis ta,
qual quer acom pa nha men to es pe ci a li za do é bem-vin do
em qual quer cir cuns tân cia. “In ves tir na prá ti ca de ati vi- 

da de é in ves tir na pró pria saú de. Os gru pos de cor ri da
são com pos tos de edu ca do res fí si cos e, mui tas ve zes,
têm su por te de equi pe fi si o te rá pi ca e mé di ca. O trei na- 
dor mon ta uma pla ni lha de trei nos to tal men te in di vi du- 
a li za da e que cor res pon de ao es ta do fí si co e aos ob je ti- 
vos de ca da pra ti can te”, pon tua.

Ca mi nha da ou cor ri da? Am bas tra zem inú me ros be- 
ne fí ci os à saú de do cor po hu ma no e do psi co ló gi co.
“Elas au xi li am no con tro le da hi per ten são, do di a be tes,
do co les te rol, aju dam a li be rar en dor fi na, pro mo vem
sen sa ção de bem-es tar, di mi nu em a von ta de de co mer o
tem po to do, au xi li am no so no de qua li da de e me lho ram
o sis te ma cir cu la tó rio, au men tan do o flu xo de cir cu la- 
ção do san gue e me lho ran do o re tor no ve no so, com o
ob je ti vo de le var oxi gê nio às cé lu las dos mús cu los e te ci- 
dos pró xi mos”, diz Da ni el.

Além dis so, o or to pe dis ta des ta ca que a prá ti ca da ca- 
mi nha da e da cor ri da be ne fi ci am as ar ti cu la ções, em ra- 
zão do im pac to que exer cem so bre os os sos. In clu si ve, o
es pe ci a lis ta pon tua que ido sos que pra ti cam os exer cí- 
ci os con se guem ad qui rir uma mai or den si da de de mas- 
sa ós sea, com ba ten do a os te o po ro se e di mi nuin do o ris- 
co de fra tu ras após que das da pró pria al tu ra. “É mui to
im por tan te es se ti po de prá ti ca, pois a pro mo ção de
saú de é o pi lar pa ra uma vi da lon ge va e sau dá vel.”

Pra ti que com se gu ran ça!

» Con sul te um mé di co ou es pe ci a lis ta pa ra li be ra ção
dos exer cí ci os

» Pes so as hi per ten sas: pra ti que as ati vi da des me di ca- 
da e com pres são con tro la da

» Pes so as aci ma do pe so: evi te cor ri das e lon gas dis- 
tân ci as pa ra não so bre car re gar as ar ti cu la ções

» Fa ça alon ga men tos e aque ci men tos an tes e de pois
da prá ti ca

» Use tê nis con for tá vel, que te nha boa tra ção nas so- 
las e amor te ci men to, pra ab sor ver os im pac tos do cor po
no so lo

» Use rou pas le ves, con for tá veis e res pi ran tes

» Use pro te tor so lar, ócu los es cu ros e be ba água

» Evi te dis tra ções pa ra que não ha ja ris cos de ex ces so
na prá ti ca, que das e/ou atro pe la men tos.

São Luís, terça-feira, 1 de dezembro de 2020
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A Polícia Militar do Maranhão, através da Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL/PMMA, 
comunica que, em 14 de dezembro de 2020, às 8h30, realizará no Salão de Reunião do Estado Maior 
Geral - Cel. Salvador, situado no complexo do Comando Geral da PMMA, Pregão Presencial nº 
015/2020-CSL/PMMA (Proc. Adm. nº 148.234/2020-PMMA), Objeto: aquisição de material de consumo 
(elétrico, hidráulico, pintura, dentre outros), para uso na Polícia Militar do Maranhão, em unidades 
sediadas na Região da Grande Ilha. O edital poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação 
de um pendrive ou pela internet no site: https://pm.ssp.ma.gov.br, situada na Av. Jerônimo de 
Albuquerque, s/n – Calhau, no horário das 7h30 às 13h30.

São Luís - MA, 26 de novembro de 2020
Major QOPM – Douglas Sousa Corrêa

Pregoeiro Oficial da PMMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020-CSL/PMMA

O PREGOEIRO OFICIAL da PMMA, por força do Art. 1º da Lei Municipal n° 3432, de 6 de fevereiro de 

1996, que fixa feriado no Município de São Luís e da outras providências, torna público acerca da 

publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, referente ao Pregão Presencial nº 013/2020-CSL/PMMA (Proc. 

Adm. nº 138.149/2020-PMMA), Objeto: Aquisição de material de consumo (toners, fitas e unidades de 

imagem), para impressoras das Seções Administrativas e Unidades da Polícia Militar do Maranhão, na 

Região da Grande Ilha. Publicada no Jornal O Estado do Maranhão do dia 24.11.2020, na Edição nº 

21.000, página 02, comunica aos interessados que: ONDE SE LÊ: Em 08 de dezembro de 2020, às 8h30, 

realizará no Salão de Reunião do Estado Maior Geral - Cel Salvador, situado no complexo do Comando 

Geral da PMMA. LEIA-SE: Em 07 de dezembro de 2020, às 8h30, realizará no Salão de Reunião do 

Estado Maior Geral - Cel Salvador, situado no complexo do Comando Geral da PMMA. Quartel do 

Comando Geral em São Luís.

São Luís - MA, 27 de novembro de 2020

Major QOPM – Douglas Sousa Corrêa

Pregoeiro Oficial da PMMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020-CSL/PMMA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, 
conservação e higienização das áreas médico-hospitalares, externas e esquadrias com fornecimento de 
mão de obra qualificada, materiais, produtos saneantes, equipamentos e utensílios, para atender à 
demanda do HOSPITAL DE CLÍNICAS INTEGRADAS-HCI, unidade administrada pela Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.
NOVA DATA DA ABERTURA: às 8h30, do dia 11/12/2020, horário de Brasília/DF.
MOTIVO: Em razão da ERRATA 001 que alterou os subitens do ITEM 12.3 - DA QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA do Edital e os subitens do ITEM 10 - DA COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO do Termo de 
Referência.
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 25 de novembro de 2020
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 188/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128.871/2020 - EMSERH

A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu(a) Pregoeiro(a) e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 07/2020 – SSP/MA, do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de preparo, transporte e fornecimento de alimentação (desjejum, 
almoço e jantar), com disponibilização de todos os insumos, acompanhamento técnico, sendo os 
alimentos providos em “quentinhas” para atender os servidores que trabalham nas Unidades Policiais em 
regime de plantão, na capital, de interesse da Secretaria de Estado da Segurança Pública-SSP/MA, em 
sessão pública eletrônica a partir das 9h (horário de Brasília-DF), do dia 18/12/2020, através do site 
www.compras.ma.gov.br, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, 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, 25 de novembro de 2020
Valdilea Ferreira Lopes

Pregoeira da SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0109008/2020-SSP/MA

De acordo com as informações constantes na Ata de Sessão Pública do dia 12/11/2020, julgo 

HABILITADOS os proponentes IVAN JORGE DA PIEDADE MADEIRA, DEUZIMAR CARVALHO 

BARROSO e o CONSÓRCIO NÓS DE ARTE, composto por Nicolle Silva Machado, Nadia Velez Parente 

e Luana Carvalho. O proponente CONSÓRCIO RAFAEL RICARTE DE SOUZA E ALEXSANDRO 

PEREIRA SOARES, composto por Rafael Ricarte de Souza e Alexsandro Pereira Soares, foi 

INABILITADO devido à não apresentação da Certidão Negativa de Débito Federal do participante 

Alexsandro Pereira Soares, exigida na alínea “j” do item 1 do Anexo II do Edital. A proponente 

SOCIEDADE ARTÍSTICA E CULTURAL BETO BITTENCOURT foi INABILITADA por descumprir o 

subitem 1.3 do Anexo III do Edital, que trata do balanço patrimonial. Finalizando, esta CAPAC disponibiliza 

o prazo recursal de cinco (5) dias úteis, a contar da publicação desta decisão na Imprensa Oficial, 

para manifestação acerca do julgamento da fase do julgamento da habilitação.

São Luís (MA), 26 de novembro de 2020

ARLENE VIEIRA

Secretária Adjunta de Assuntos Metropolitanos

Presidenta da Comissão de Análise do Programa Adote um Casarão (CAPAC)

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E

DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
EXTRATO DE RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

(ENVELOPE 01)
EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCURSO Nº 001/2020-SAAM/SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073982/2020/SECID

De acordo com as informações constantes na Ata de Sessão Pública do dia 12/11/2020, julgo 
HABILITADOS os proponentes VNM TECNOLOGIA EIRELI e MARCOS ANTONIO MATIAS SILVA 
CONSTRUÇÃO EIRELI. Por último, a proponente NAYARA COSTA CARDOSO, foi INABILITADA por 
descumprir o subitem 6.1 do Edital, que diz respeito a participação exclusiva para pessoas jurídicas do 
direito privado. Ademais, a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO 
URBANO – SECID torna público para conhecimento dos interessados que por ordem da Ilma. Senhora 
Presidenta da CAPAC/SECID, realizará a sessão de abertura dos envelopes de proposta (Envelope 02) 
no dia 02 de dezembro de 2020, às 14h, no auditório da SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 
nº 1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, da licitação na modalidade CONCURSO, do 
tipo Melhor Projeto, de interesse desta SECID, objetivando identificar pessoas jurídicas de direito 
privado, com ou sem fins lucrativos, interessadas em recuperar e obter concessão de uso onerosa 
de bem imóvel de propriedade da Administração Pública Estadual, localizado na Rua Oswaldo 
Cruz (Rua Grande, s/n, Centro Histórico, em conformidade com a legislação vigente e nos termos 
deste Edital.

São Luís (MA), 26 de novembro de 2020
ARLENE VIEIRA

Secretária Adjunta de Assuntos Metropolitanos
Presidenta da Comissão de Análise do Programa Adote um Casarão (CAPAC)

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E

DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
EXTRATO DE RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

(ENVELOPE 01) E AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCURSO Nº 002/2020-SAAM/SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073973/2020/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – 
MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Técnica e Preço, objetivando a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do 
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 04 de janeiro de 2021. A sessão 
pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 
de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os 
envelopes de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados 
no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço, telefone: (99) 98508-6179 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. 
Esperantinópolis - MA, 19 de novembro de 2020. Kellvane Ferreira Sousa Secretária Municipal de 
Administração Portaria Nº 103/2018.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020.

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 
02 001/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 14 de Dezembro de 2020, licitação na 
modalidade Pregão nº 040/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a 
eventual contratação de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) para locação de 01 (um) veículo tipo Pick-up, e 
01 (um) veículo tipo caminhão munck, de interesse desta Administração Pública. A presente licitação será 
realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 
65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs 
(oito horas) às 12:00hs (doze horas) e no sitio oficial deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112..

Lima Campos (MA), 19 de novembro de 2020.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira

Secretária Municipal de Administração
Portaria n°. 14 10 001/2019

 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS – MA, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e 
Turismo, neste ato representada pelo Secretário, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o edital 
do Chamamento Púbico n°. 003/2020, que tem por objeto selecionar e premiar grupos ou entidades que, em 
suas trajetórias artísticas e de práticas culturais individuais e/ou coletivas, tenham prestado relevante 
contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural da cidade de Lima Campos/MA, bem como incremento 
da cadeia produtiva das artes nas diversas regionais do município, principalmente em comunidades e 
populações historicamente invisibilizadas ou em situação de vulnerabilidade social e/ou com reduzido 
acesso aos meios de produção e fruição cultural, com fulcro na Lei 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir 
Blanc), e Decreto Municipal n°. 033/2020. O período de INSCRIÇÕES DOS PROJETOS CULTURAIS será do dia 01 
a 15 de dezembro de 2020, no site www.limacampos.ma.gov.br, ou presencialmente, no endereço: Av. JK, 
s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos–MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, 
no site da Prefeitura Municipal de Lima Campos www.limacampos.ma.gov.br, ou presencialmente, de 2ª a 6ª 
feira, no horário das 08h às 12h, na Sede da Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA. Esclarecimentos 
adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112. Lima Campos (MA), 26 de novembro de 
2020. Orlando da Conceição Rocha - Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo.

 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
 CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS – MA, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e 
Turismo, neste ato representada pelo Secretário, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o 
edital do Chamamento Púbico n°. 004/2020, para convocar os artistas e/ou bandas/grupos musicais ou 
outros grupos culturais para apresentarem propostas ou projetos no período de 01 a 15 de dezembro de 
2020, referente a realização de eventos culturais a serem fomentados com os recursos advindos da Lei 
Federal n° 14.017 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 
033/2020. As propostas ou projetos deverão ser apresentados no site www.limacampos.ma.gov.br, ou 
presencialmente, no endereço: Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos–MA. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados, no site da Prefeitura Municipal de Lima Campos www.lima-
campos.ma.gov.br, ou presencialmente, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Lima Campos/MA. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 
3646-1112. Lima Campos (MA), 26 de novembro de 2020. Orlando da Conceição Rocha - Secretário 
Municipal de Esporte, Cultura e Turismo.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial 
inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 

Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 
787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. 
Serão adotadas todas as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. 
Localização do imóvel: São José de Ribamar-MA. Bairro Araçagy. Rua 09, s/nº. (Lt.11-Qd.B1-Lot. Rio da Prata), situado no lugar 
Turú-Lagoa, denominado Rio Amaro - Estrada do Calabouço que vai para o Araçagy.  Cond. Palaciu´s Residence. CASA EM 
CONDOMÍNIO. Área de terr. 360,00m² e constr. 144,05m². Matr. 68.510 do 1º RI de Ilha de São Luis-MA. Obs.: Regularização e 
encargos perante os órgãos competentes para a averbação da denominação do condomínio, nome da rua e numeração predial, 
correrão por conta do comprador.  Ocupada (AF). 1º Leilão: 15/12/2020, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 360.000,00 2º Leilão: 
17/12/2020, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 300.202,62 Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da 
participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao 
evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o 
direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.com.br Para mais 
informações  - tel.: (11) 3149-4600 Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 (PA-4665/2020)
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de fornecimento de água 

mineral potável, na forma de garrafões de 20 (vinte) litros retornáveis, sob o regime de 

comodato, para o TRT-Sede, Fórum Astolfo Serra e Varas do Trabalho do Interior, para o 

exercício de 2021, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência, 

parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de abertura: 15 de dezembro de 

2020, às 10:30 horas (horário de Brasília/DF). Local: www.comprasgovernamentais.gov.br.  
O edital é gratuito e está à disposição dos interessados para consulta e retirada nos endereços 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.trt16.jus.br. Maiores informações no endereço 

Av. Senador Vitorino Freire, 2001- 3º andar - Areinha – São Luís/MA - Seção de Aquisições 

Públicas ou pelos telefones (0xx98) 2109-9378/9379/8424-6218  das 08 às 17 horas. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020. O Município de Pio XII (MA), 
através da Secretaria de Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa 
aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor 
preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: Aquisição de 
Veículos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pio XII - MA. 
Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 14/12/2020. Site para realização 
do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser 
obtidas no site do LICITANET e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, 
no Setor de Licitação do Município de Pio XII - MA, onde poderão ser consultados gratuita-
mente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpladmpioxii@g-
mail.com. Pio XII - MA, 27 de novembro de 2020. Adriano do Nascimento Alves – 
Secretário Municipal de Saúde.

ROD TRANSPORTES LTDA CNPJ Nº 07.262.290/0001-90

ROD TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 
07.262.290/0001-90 , torna público que REQUEREU da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
(SEMA) em 30 de Novembro  2020, a Licença Ambiental de 
OPERAÇÃO-LO  para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos, com sede  localizada no Município MOSSORÓ, 
Estado Do Rio Grande Do Norte , conforme dados constantes 
no e-processos nº 173686/2020.

 E D I T A L
O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Maranhão – SINDUSCON-MA, nos 
termos dos artigos 39 a 67 do seu Estatuto Social, por seu Presidente, convoca seus associados 
efetivos, aptos a votar, para as eleições visando à renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e 
Consultivo,  a realizarem-se no dia 22 de janeiro de 2021, das 09 (nove) às 16 (dezesseis) horas. A 
votação - e a apuração dos votos - será realizada na sede do Sinduscon/MA situada na Av. 
Jerônimo de Albuquerque, Casa da Indústria Albano Franco, s/n, 4° andar Bequimão, São Luís - 
MA. 
O pedido de registro das chapas deverá ser apresentado, na Secretaria do SINDUSCON, nos 10 
dias seguintes à publicação do presente edital, no período compreendido entre as 09 (nove) e as 
18 (dezoito) horas. As chapas possuirão a seguinte composição: (a) diretoria - um (01) Presidente, 
01 (um) 1º Vice-Presidente, e mais 08 (oito) Vice-Presidências com 03 (três) suplentes, sendo: 01 
(um) Vice-Presidente do Setor Imobiliário, 01 (um) Vice-Presidente do Setor Obras Públicas, 01 
(um) Vice-Presidente Setor Relações no Trabalho, 01(um) Vice-Presidente do Setor Industrial, 01 
(um) Vice-Presidente do Meio Ambiente e Sustentabilidade, 01 (um) Vice-Presidente de 
Tecnologia e Inovação 01, (um) Vice-Presidente Administrativo, 01 (um) Vice-Presidente 
Financeiro; (b) Conselho Fiscal - 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes; (c) Conselho 
Consultivo - constituído 08 (oito) membros titulares e 08 (oito) suplentes. O prazo para impugna-
ção do registro das candidaturas é de 03 (três) dias úteis. Os candidatos cujos pedidos de registro 
forem objeto de impugnação, poderão apresentar defesa no prazo de 03 (três) dias úteis.
Caso não seja atingido o “quorum” eleitoral na primeira votação, a segunda votação será 
realizada no dia 25 de janeiro de 2021, no mesmo local e horário da primeira votação. Caso não 
seja atingido o “quórum” eleitoral na segunda votação, a terceira votação será realizada no dia 27 
de janeiro de 2021, no mesmo local e horário das votações anteriores. Em caso de empate entre 
as chapas, realizar-se-ão novas eleições 30 (trinta) dias após a proclamação do resultado da 
apuração.
A Comissão Eleitoral será composta pelos seguintes membros: Pedro Robson Holanda da Costa; 
Helida Thamara Rocha Lima; Fernanda Moreira de Sousa.

São Luís, 01 de dezembro de 2020.

Fabio Ribeiro Nahuz
Presidente

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
022/2020. A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, através da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas Habitação e Transporte, torna público 
para conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO da Tomada de 
Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa 
especializada em serviços de obras e engenharia para manutenção de 
calçadas em piso cimentado e calçamento em pedra jacaré no município de 
Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras Públicas, 
Habitação e Transporte, em decorrência de alteração no projeto básico. 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98508-6179 e 
através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 25 
de novembro de 2020. ¬¬Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretário Munici-
pal de Obras Públicas Habitação e Transporte Portaria: 442/2017.

A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, através do seu Pregoeiro, instituído pela Portaria 
N° 033/2019 – GAB/SETUR de 23 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado N° 98 de 27 em 
maio de 2019, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, às 14h30, do dia 11 de DEZEMBRO de 2020, na 
Sala de reuniões da Comissão Setorial de Licitação – CSL/SETUR, situada na Praça Dom Pedro II, n° 32, 
Centro, São Luís – MA, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE, 
SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. Na forma da Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, 
do Decreto n° 3.555 de 08 de agosto de 2000, da Lei Complementar N° 123 de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar N° 147 de 07 de agosto de 2014, Lei N° 10.403 de 29 de dezembro de 
2015 e Lei Estadual 9.529 de dezembro de 2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 
21 de junho de 1993 e suas alterações e as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. O Edital 
referente ao presente Pregão e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial 
de Licitação da Secretaria de Estado do Turismo – SETUR, de segunda a sexta-feira, no horário 
compreendido das 14h às 18h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente ou por intermédio 
do site da Secretaria de Estado de Turismo – SETUR, http://www.turismo.ma.gov.br. Caso o Edital seja 
retirado na CSL/SETUR, o licitante deverá trazer um CD-ROM ou Pen drive onde serão gravados o Edital 
e seus anexos, esclarecimentos adicionais no mesmo endereço na Comissão Setorial de Licitação – 
CSL/SETUR.

São Luís - MA, 30 de novembro de 2020
MARCUS VINICIUS PEREIRA SIVA

Pregoeiro CSL/SETUR/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020

PROCESSO Nº 0149527/2020 – CSL/SETUR
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mar can te e uma pe ça fun da men tal na cons tru- 
ção psí qui ca e his tó ria pes so al. Há aque les mui- 
tos pró xi mos, con fi den tes pe la vi da, e ou tros

que, re al men te, não se dão bem, são in com pa tí veis e as
di fe ren ças per du ram ao lon go dos anos, mes mo a dis- 
tân cia. Se ja co mo for, sem pre em pri mei ro lu gar, as in te- 
ra ções en tre ir mãos são re la ções emo ci o nal men te car- 
re ga das tan to po si ti vas quan to ne ga ti vas e tam bém am- 
bi va len tes.

Fer nan da Te les, psi có lo ga, es pe ci a lis ta em pa ren ta li- 
da de po si ti va e edu ca do ra pa ren tal, ex pli ca que, pa ra
en ten der a ri va li da de en tre ir mãos, é pre ci so sa ber que a
cons tru ção dos la ços en tre eles pas sa pe la bus ca de es- 
pa ço den tro da fa mí lia. A fa mí lia é a ma triz de so ci a li za- 
ção, e a re la ção fra ter nal é a pri mei ra re la ção ho ri zon tal
que exis te. Se gun do ela, bri gar é en con trar seu lu gar e se
afir mar co mo mem bro do clã e apren der a se so ci a li zar.
A par tir des sa re la ção se cons tro em as pri mei ras no ções
de ri va li da de, de ami za de, de apoio, de cui da do e de
pro te ção.

“É no tá vel co mo bri gam, mas tam bém se de fen dem
mui to, não é mes mo? En tão, pre ci sa mos acal mar o co ra- 
ção de pai e mãe pa ra en ten der mos que es sa ri va li da de é
pra ti ca men te ine vi tá vel. Mui to mais im por tan te do que
os fi lhos apren de rem a li dar com as bri gas e ciú mes, é
mais sá bio ain da que os pais se apro fun dem em ques- 
tões da pa ren ta li da de po si ti va e cons ci en te pa ra se pre- 
pa ra rem me lhor pa ra es sa si tu a ção e não pi o ra rem tu- 
do”, afir ma Fer nan da Te les.

A psi có lo ga diz que nem sem pre a ri va li da de ini ci a da
na in fân cia aca ba na vi da adul ta. Ela res sal ta que a bri ga
de ir mãos po de es tar mui to mais re la ci o na da aos pais
do que aos fi lhos. “As cri an ças es tão bus can do seu es pa- 
ço e que ren do se sen tir ama das, acei tas e im por tan tes. A
for ma com que os pais se po si ci o nam no con fli to po de
per pe tu ar, re for çar ou su a vi zar uma re la ção de ri va li da- 
de en tre os ir mãos.”

Fer nan da Te les não per ce be uma ri va li da de mai or
en tre um ca sal ou ir mãs e ir mãos. Ela en xer ga de for ma
uni ver sal. “Eles po dem ser do mes mo se xo ou opos to,
te rem ida des se me lhan tes ou não, e per so na li da des di- 
fe ren tes ou pa re ci das. Na mi nha prá ti ca co mo edu ca do- 
ra pa ren tal e co a ch fa mi li ar não ve jo di fe ren ças. Já vi fi- 
lhos de 23 anos com mui to ciú me de um re cém-nas ci do
e gê me os de 5 anos que li da vam re la ti va men te bem com
es se sen ti men to. Ir mãs que não con ver sa vam e ir mãs
me lho res ami gas.”

A psi có lo ga con ta que a ri va li da de en tre ir mãos se
apre sen ta des de de sen ten di men tos sim ples so bre qual
de se nho ver, quem vai aper tar o bo tão do ele va dor ou
qual pe da ço de bo lo, que po de vir com cho ros, gri tos,
em pur rões, so cos e chu tes, até tra gé di as mai o res na fa se
adul ta en vol ven do mor tes ou cor tes ra di cais dos la ços
afe ti vos.

Fer nan da Te les en si na que é ne ces sá rio sa ber li dar
com as di fe ren ças nas re la ções en tre ir mãos. “Ve jo que,
na mai o ria das ve zes, as pes so as mais ner vo sas com o
ciú me e a bri ga de ir mãos são os pais, que per dem a pa- 
ci ên cia, se es tres sam e to mam par ti do: ‘Vo cê é o mais
ve lho, não po de fa zer is so, ele é mais no vo, coi ta di nho’.
To da vez que uma fi gu ra de au to ri da de (em sa la de au la

tam bém ocor re mui to) to mar par ti do em um con fli to,
mes mo que pa ra ser jus to, é pro vá vel que pa ra uma das
pes so as en vol vi das es sa ‘jus ti ça’ se rá en ten di da co mo:
mi nha mãe/pai ama mais meu ir mão. Ou: ‘Eu sou im po- 
ten te e frá gil’.”

Es sa cren ça, se gun do Fer nan da Te les, co me ça a ser
in ter na li za da e po de ser li da co mo de sa mor pe lo fi lho.
As sim, ele po de co me çar a que rer bri gar mais e ter mais
ciú me pa ra bus car no va men te o amor dos pais e se sen- 
tir acei to. “Den tro dos prin cí pi os da pa ren ta li da de e dis- 
ci pli na po si ti va acon se lho sem pre a mães, pais, cui da- 
do res das cri an ças que pre ci sam ser me di a do res de con- 
fli tos e ter um olhar de ob ser va do res. É pre ci so sair de
ce na sem pre que pos sí vel pa ra de sen vol ver mos nos fi- 
lhos a ca pa ci da de de re sol ve rem os con fli tos por si só. A
não ser que ha ja vi o lên cia fí si ca. Se for pa ra in ter vir, se ja
sem pre im par ci al: o que es tá acon te cen do aqui? Co mo
vo cês po dem re sol ver is so?”

Fer nan da Te les des ta ca que é fun da men tal en si nar
aos fi lhos ha bi li da des pa ra li da rem com frus tra ções,
con fli tos, a se rem re si li en tes e fo ca rem em uma so lu ção
pa ra seus pro ble mas. “Pa ra is so, a Ro da de Es co lhas da
dis ci pli na po si ti va é fan tás ti ca e tem o pas so a pas so nos
des ta que do meu ins ta gram @fer nan da te les.”

Por ou tro la do, há ir mãos que sem pre se de ram bem.
A har mo nia na re la ção im pe ra, ain da que Fer nan da Te- 
les du vi de quan do se fa la em paz to tal na con vi vên cia.
“Não sei se na mais pu ra paz. Mas com cer te za há re la- 
ções nas quais es ses con fli tos são for te men te su a vi za- 
dos. É im por tan te res sal tar que quan do os con fli tos fa- 
zem par te de um con tex to que en vol ve tam bém mo- 
men tos de ca ri nho, par ce ria e cum pli ci da de en tre ir- 
mãos, não de vem ser mo ti vo de pre o cu pa ção ex ces si va,
ape nas de mo ni to ra men to e ori en ta ção. Ago ra, se no tar
ati tu des de de sa fe to con tí nu as, que po dem fe rir – fí si ca
ou psi co lo gi ca men te – ou di fa mar um ir mão, é si nal de
aler ta. Se es ses pro ble mas es ti ve rem atra pa lhan do o
fun ci o na men to es co lar ou so ci al da cri an ça, pro cu re
um mé di co es pe ci a lis ta em com por ta men to in fan til pa- 
ra uma ava li a ção.”

Flá via Al cân ta ra, pro fes so ra do cur so de pe da go gia da
Es tá cio Be lo Ho ri zon te, psi co pe da go ga, dou to ra em
edu ca ção e mãe de Cla ra e Pe dro, afir ma que atos de ri- 
va li da de en tre ir mãos se fa zem pre sen tes na vi da e no
ima gi ná rio hu ma no “des de que o mun do é mun do”. Tais
prá ti cas cos tu mam ser con si de ra das nor mais ou até
ine vi tá veis, ten do em vis ta se rem co muns os epi só di os
de bri gas, dis cus sões e com pe ti ções no co ti di a no de fa- 
mí li as com dois ou mais fi lhos.

“Pa ra a psi ca ná li se, tal ri va li da de po de es tar as so ci a- 
da ao ciú me e in se gu ran ça ge ra dos a par tir do nas ci- 
men to de um no vo ir mão, que sur ge co mo um in tru so,
al guém que irá dis pu tar a aten ção e o amor da fa mí lia,
em es pe ci al, da mãe. Em ge ral, a ri va li da de fra ter na in- 
clui tan to ma ni fes ta ções de ciú me, cri ses de rai va e
agres si vi da de, quan to de com pe ti ção e dis pu ta, nos
mais va ri a dos se to res, mo ti va da por um sen ti men to re- 
pri mi do de per da e aban do no.”

Con si de ran do que dis pu tas en tre ir mãos são co muns
à mai or par te das fa mí li as, in de pen den te men te de seus
va lo res ou fi lo so fia de vi da, Flá via Al cân ta ra en fa ti za que
não se ria pos sí vel afir mar que a con vi vên cia en tre ir- 
mãos na mes ma es co la, ou mais es pe ci fi ca men te, na
mes ma sa la, pos sa ser fa tor de ter mi nan te pa ra in ten si fi- 
car con fli tos e com pe ti ções pre e xis ten tes. “Mui to do
com por ta men to as su mi do pe los fi lhos é re fle xo da con- 
du ção da da pe la fa mí lia no pro ces so de me di a ção das
dis pu tas, as quais po dem as su mir con tor nos mais sau- 
dá veis e equi li bra dos ou mais agres si vos e hos tis.”

Flá via Al cân ta ra ex pli ca que, a de pen der da di nâ mi ca
fa mi li ar na con du ção dos epi só di os de ri va li da de en tre
ir mãos, atos de ciú me e de in ve ja po dem ce der es pa ço a
ati tu des de apoio re cí pro co e de so li da ri e da de. “Tal con- 
du ção, se so ma da a uma in ter ven ção cons ci en te e po si- 
ti va por par te da es co la e dos de mais mei os edu ca ti vos
on de os ir mãos in te ra gem, po de aju dar no de sen vol vi- 
men to de uma fun ção fra ter na co la bo ra ti va, a qual,
além de mi ti gar as dis pu tas e os con fli tos, pos sa ge rar
par ce ria e cum pli ci da de en tre os ir mãos.”

A dou to ra em edu ca ção con ta que não há dú vi das de
que com por ta men tos de ri va li da de fra ter na, quan do
bem con du zi dos, po dem re ver be rar em cres ci men to e
apren di za do, não ape nas pa ra os ir mãos, mas pa ra a fa- 
mí lia com um to do. “Quan do um no vo be bê che ga à fa- 
mí lia, o ir mão mais ve lho pre ci sa rá se adap tar à no va
con di ção de per da da ‘ex clu si vi da de’, ten do que li dar
com a aten ção dis pen sa da ao me nor; ao pas so que o ca- 
çu la po de ter ciú me da re la ção pa ren tal com o mais ve- 
lho, es ta be le ci da an tes de seu nas ci men to. Per ce be mos
des sa for ma que os ir mãos apren dem, des de mui to ce- 
do, a ne go ci ar, co o pe rar, com pe tir e ex por pon tos de vis- 
ta que são, mui tas ve zes, con fli tan tes. Tan to na fa mí lia,
co mo na so ci e da de em ge ral, de sa cor dos e con fli tos
sem pre exis ti rão e a ri va li da de fra ter na sur ge co mo uma
boa opor tu ni da de de de sen vol ver ha bi li da des so ci ais de
con vi vên cia.”

Flá via Al cân ta ra des ta ca que a edu ca ção ex plo ra a no- 
ção de que apren di za gens e com por ta men tos são fa to- 
res so ci al e cul tu ral men te cons truí dos. “Em bo ra não
pos sa mos es co lher nos sos ir mãos, co mo fa ze mos com
ami gos, é im por tan te nos aten tar mos pa ra o fa to de que
se rá com eles, nos sos ir mãos, que com par ti lha re mos
boa par te de nos sa his tó ria de vi da, de nos sas ex pe ri ên- 
ci as e lem bran ças, pro va vel men te por mais tem po do
que o fa ría mos com quais quer ou tras pes so as. Um ir- 
mão não vem pa ra di vi dir o amor e aten ção ou tro ra dis- 
pen sa do ex clu si va men te ao pri mo gê ni to, em ver da de,
ir mãos re pre sen tam a pos si bi li da de da mul ti pli ca ção do
amor ao in te gra rem, com su as par ti cu la ri da des, o ni cho
fa mi li ar.”

A psi co pe da go ga lem bra que o afe to e o res pei to po- 
dem ser cons truí dos: “So mos se res so ci ais to tal men te
pas sí veis de apre en der no vos co nhe ci men tos e res sig ni- 
fi car ex pe ri ên ci as, bas ta nos abrir mos pa ra a pos si bi li- 
da de de aco lher e per do ar, cri an do a pos si bi li da de de ter
al guém com quem con tar pa ra o res to da vi da, que po de
es tar sem pre jun to e se tor nar, além de ir mão, um ver da- 
dei ro ami go”.

São Luís, terça-feira, 1 de dezembro de 2020
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Enfermagem em alta

En fer ma gem é o cur so mais pro cu ra do
en tre as gra du a ções, diz pes qui sa Vi si bi li da- 
de tra zi da pe la pan de mia e bra va atu a ção
dos pro fis si o nais na li nha de fren te do com-
ba te à Co vid-19 fez o in te res se pe lo cur so
cres cer con si de ra vel men te Se gun do o le- 
van ta men to, en tre os 15 cur sos mais pro cu- 
ra dos pe los par ti ci pan tes, des ta cam-se,
além de en fer ma gem, psi co lo gia, edu ca ção
fí si ca, bi o me di ci na, nu tri ção e fi si o te ra pia.

Identidade Brasilis

O De par ta men to Na ci o nal do Sesc lan çou
o pro je to Iden ti da de Bra si lis, uma ini ci a ti va
cul tu ral que vi sa dar mai or vi si bi li da de às
dis cus sões so bre a am pli a ção da re pre sen ta- 
ti vi da de de ne gros e in dí ge nas no Bra sil. No
Ma ra nhão a pro gra ma ção acon te ce rá no dia
5 de de zem bro, às 17h, no Te a tro Sesc, com a
ro da de con ver sa “Nar ra ti vas de re sis tên cia,
ar te e afe tos” e apre sen ta ção mu si cal da rap-
per e drag que en En me Pai xão.

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas
de São Luís CDL/SLZ es tá re for çan -
do, jun to a seus as so ci a dos, a ne ces -
si da de de cum pri men to dos pro to co -
los sa ni tá ri os. A en ti da de en vi ou aos
lo jis tas re co men da ções pa ra que re -
for cem as me di das con tra a dis se mi -
na ção do co ro na ví rus, cum prin do ri -
go ro sa men te os pro to co los sa ni tá ri -
os. Se gun do o pre si den te da CDL Fá -
bio Ri bei ro (fo to) o va re jo já co me ça a
re gis trar au men to no con su mo, que
de ve se es ten der por to do o mês de
de zem bro. Se gun do ele o mo men to é
de res ta be le cer a con fi an ça do con -
su mi dor e atraí-lo pa ra as com pras,
em con di ções se gu ras e cum prin do à
ris ca cui da dos sa ni tá ri os.

For ma do em Mar ke -
ting e Co mu ni ca ção
pe la ESPM, em pre en -
de dor apai xo na do, es -
pe ci a lis ta em bran -
ding, es cri tor e vi ci a do
em tec no lo gia,Gui lher -
me Hils dorf é pa les -
tran te (On li ne) do Col -
lab Jo vem que acon te -
ce no pró xi mo dia 4, às
19h, no Blue Tree Ho -
tel. O even to é as si na -
do pe la As so ci a ção Co -
mer ci al do Ma ra nhão
(ACM) em par ce ria
com a As so ci a ção de
Jo vens Em pre sá ri os.

Mayara Bron ze mi nis -
trou on tem a noi te no
Rio Poty Ho tel o
Workshop de apren di -
za gem de bron ze a men -
to na tu ral e ba nhos te -
má ti cos. Du ran te o dia
e a noi te acon te ceu co -
que tel de lan ça men to
do seu pro du to de
bron ze a men to Sum mer
Gold com a pre sen ça
da EX- BBB Pa trí cia
Lei te que é con si de ra -
da a ma dri nha do
bron ze no Bra sil. O
even to foi só pa ra con -
vi da dos.

Dezembro Laranja

O úl ti mo mês do ano che ga pa ra mar car a im- 
por tân cia de re for çar o cui da do com a ex po si-
ção ex ces si va ao sol, mui to pre sen te no ve rão,
além de re a li zar a pre ven ção e o di ag nós ti co do
cân cer de pe le. É o De zem bro La ran ja, com o
aler ta pa ra a pre ven ção ao lon go de to do o ano,
não ape nas no pe río do do ve rão. A cam pa nha
de cui da dos de ve ser le va da a sé rio en tre os bra- 
si lei ros, ten do em vis ta que o cân cer de pe le é o
ti po de mai or in ci dên cia de ca sos no Bra sil. De
acor do com o Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer (In- 
ca), a mé dia é de 176 mil no vos ca sos por ano. 

Prêmio Fapema

A Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa e ao De- 
sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co do Ma- 
ra nhão (Fa pe ma) pro mo ve, nes ta sex ta-fei ra, 4,
uma ho me na gem es pe ci al aos pes qui sa do res
ma ra nhen ses.

 A ce rimô nia, que acon te ce de for ma on-li ne e
se rá trans mi ti do a par tir das 19h pe lo ca nal do
Youtube da Fun da ção, é uma for ma de in cen ti- 
var e re co nhe cer os tra ba lhos de pes qui sa do res
ma ra nhen ses re a li za dos em di fe ren tes áre as.
Vin te e qua tro pes qui sa do res fo ram in di ca dos
pa ra re ce ber a ho me na gem.

Demoday Inova

O Go ver no do Ma ra nhão vai re a li zar mais um
im por tan te even to de ino va ção no mês de de- 
zem bro, o Demoday Ino va Ma ra nhão pa ra Star- 
tups. O even to que se rá re a li za do de for ma hí- 
bri da (par te pre sen ci al, par te on li ne) no Lo co- 
mo ti va Hub mar ca rá o en cer ra men to do ci clo
2019/2020 do pro gra ma de in cu ba ção e ace le ra- 
ção de em pre sas ino va do ras.  Na oca sião se rão
mos tra dos os re sul ta dos ob ti dos jun to as star- 
tups par ti ci pan tes da pri mei ra e se gun da fa se
do pro gra ma. Ao to do 110 em pre sas ino va do ras
fo ram se le ci o na das. 

Pra curtir

O Can ta São Luís – I
Fes ti val Lu do vi cen se
de In tér pre tes da Mú -
si ca vai re a li zar sua
gran de fi nal no pró xi -
mo dia 4 de de zem -
bro, na Pra ça Ma ria
Ara gão, com 33 fi na -
lis tas es co lhi dos após
seis noi tes de eli mi -
na tó ri as.

O pre fei to Edi val do
Ho lan da Ju ni or, que
acom pa nhou a fa se
clas si fi ca tó ria, des ta -
ca que o apoio ao se -
tor cul tu ral é uma
po lí ti ca im por tan te
de sua ges tão e que o
fes ti val é mais uma
ini ci a ti va pa ra for ta -
le cer a pro du ção ar -
tís ti ca da ci da de.

Pror ro ga do até 31 de
de zem bro o pra zo pa -
ra ade são ao Pro gra -
ma de Pa ga men to e
Par ce la men to de dé -
bi tos do ICMS ven ci -
dos até 31 de ju lho de
2020, ins ti tuí do pe la
Me di da Pro vi só ria no
329/20.

A Re so lu ção Ad mi -
nis tra ti va nº 23/2020
do se cre tá rio da Fa -
zen da, Mar cel lus Ri -
bei ro Al ves, es ten deu
o pra zo pa ra ade são
ao be ne fí cio, que ofe -
re ce re du ção de 90%
dos ju ros, mul tas e
de mais acrés ci mos
le gais no ca so de pa -
ga men to à vis ta dos
dé bi tos do ICMS.

A Gol lan çou sua pro -
mo ção de Cyber
Monday, vá li da até às
8h des ta ter ça-fei ra,
1º de de zem bro, com
tre chos na ci o nais a
par tir de R$ 118,90 e
vo os in ter na ci o nais
co me çan do em R$
1.010,54, pa ra vi a jar a
par tir de mar ço até
30 de ju nho de 2021.
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ra nhão (Fa pe ma) pro mo ve, nes ta sex ta-fei ra, 4,
uma ho me na gem es pe ci al aos pes qui sa do res
ma ra nhen ses.

 A ce rimô nia, que acon te ce de for ma on-li ne e
se rá trans mi ti do a par tir das 19h pe lo ca nal do
Youtube da Fun da ção, é uma for ma de in cen ti- 
var e re co nhe cer os tra ba lhos de pes qui sa do res
ma ra nhen ses re a li za dos em di fe ren tes áre as.
Vin te e qua tro pes qui sa do res fo ram in di ca dos
pa ra re ce ber a ho me na gem.

Demoday Inova

O Go ver no do Ma ra nhão vai re a li zar mais um
im por tan te even to de ino va ção no mês de de- 
zem bro, o Demoday Ino va Ma ra nhão pa ra Star- 
tups. O even to que se rá re a li za do de for ma hí- 
bri da (par te pre sen ci al, par te on li ne) no Lo co- 
mo ti va Hub mar ca rá o en cer ra men to do ci clo
2019/2020 do pro gra ma de in cu ba ção e ace le ra- 
ção de em pre sas ino va do ras.  Na oca sião se rão
mos tra dos os re sul ta dos ob ti dos jun to as star- 
tups par ti ci pan tes da pri mei ra e se gun da fa se
do pro gra ma. Ao to do 110 em pre sas ino va do ras
fo ram se le ci o na das. 

Pra curtir

O Can ta São Luís – I
Fes ti val Lu do vi cen se
de In tér pre tes da Mú -
si ca vai re a li zar sua
gran de fi nal no pró xi -
mo dia 4 de de zem -
bro, na Pra ça Ma ria
Ara gão, com 33 fi na -
lis tas es co lhi dos após
seis noi tes de eli mi -
na tó ri as.

O pre fei to Edi val do
Ho lan da Ju ni or, que
acom pa nhou a fa se
clas si fi ca tó ria, des ta -
ca que o apoio ao se -
tor cul tu ral é uma
po lí ti ca im por tan te
de sua ges tão e que o
fes ti val é mais uma
ini ci a ti va pa ra for ta -
le cer a pro du ção ar -
tís ti ca da ci da de.

Pror ro ga do até 31 de
de zem bro o pra zo pa -
ra ade são ao Pro gra -
ma de Pa ga men to e
Par ce la men to de dé -
bi tos do ICMS ven ci -
dos até 31 de ju lho de
2020, ins ti tuí do pe la
Me di da Pro vi só ria no
329/20.

A Re so lu ção Ad mi -
nis tra ti va nº 23/2020
do se cre tá rio da Fa -
zen da, Mar cel lus Ri -
bei ro Al ves, es ten deu
o pra zo pa ra ade são
ao be ne fí cio, que ofe -
re ce re du ção de 90%
dos ju ros, mul tas e
de mais acrés ci mos
le gais no ca so de pa -
ga men to à vis ta dos
dé bi tos do ICMS.

A Gol lan çou sua pro -
mo ção de Cyber
Monday, vá li da até às
8h des ta ter ça-fei ra,
1º de de zem bro, com
tre chos na ci o nais a
par tir de R$ 118,90 e
vo os in ter na ci o nais
co me çan do em R$
1.010,54, pa ra vi a jar a
par tir de mar ço até
30 de ju nho de 2021.

São Luís, terça-feira, 1 de dezembro de 2020

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

Enfermagem em alta

En fer ma gem é o cur so mais pro cu ra do
en tre as gra du a ções, diz pes qui sa Vi si bi li da- 
de tra zi da pe la pan de mia e bra va atu a ção
dos pro fis si o nais na li nha de fren te do com-
ba te à Co vid-19 fez o in te res se pe lo cur so
cres cer con si de ra vel men te Se gun do o le- 
van ta men to, en tre os 15 cur sos mais pro cu- 
ra dos pe los par ti ci pan tes, des ta cam-se,
além de en fer ma gem, psi co lo gia, edu ca ção
fí si ca, bi o me di ci na, nu tri ção e fi si o te ra pia.

Identidade Brasilis

O De par ta men to Na ci o nal do Sesc lan çou
o pro je to Iden ti da de Bra si lis, uma ini ci a ti va
cul tu ral que vi sa dar mai or vi si bi li da de às
dis cus sões so bre a am pli a ção da re pre sen ta- 
ti vi da de de ne gros e in dí ge nas no Bra sil. No
Ma ra nhão a pro gra ma ção acon te ce rá no dia
5 de de zem bro, às 17h, no Te a tro Sesc, com a
ro da de con ver sa “Nar ra ti vas de re sis tên cia,
ar te e afe tos” e apre sen ta ção mu si cal da rap-
per e drag que en En me Pai xão.

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas
de São Luís CDL/SLZ es tá re for çan -
do, jun to a seus as so ci a dos, a ne ces -
si da de de cum pri men to dos pro to co -
los sa ni tá ri os. A en ti da de en vi ou aos
lo jis tas re co men da ções pa ra que re -
for cem as me di das con tra a dis se mi -
na ção do co ro na ví rus, cum prin do ri -
go ro sa men te os pro to co los sa ni tá ri -
os. Se gun do o pre si den te da CDL Fá -
bio Ri bei ro (fo to) o va re jo já co me ça a
re gis trar au men to no con su mo, que
de ve se es ten der por to do o mês de
de zem bro. Se gun do ele o mo men to é
de res ta be le cer a con fi an ça do con -
su mi dor e atraí-lo pa ra as com pras,
em con di ções se gu ras e cum prin do à
ris ca cui da dos sa ni tá ri os.

For ma do em Mar ke -
ting e Co mu ni ca ção
pe la ESPM, em pre en -
de dor apai xo na do, es -
pe ci a lis ta em bran -
ding, es cri tor e vi ci a do
em tec no lo gia,Gui lher -
me Hils dorf é pa les -
tran te (On li ne) do Col -
lab Jo vem que acon te -
ce no pró xi mo dia 4, às
19h, no Blue Tree Ho -
tel. O even to é as si na -
do pe la As so ci a ção Co -
mer ci al do Ma ra nhão
(ACM) em par ce ria
com a As so ci a ção de
Jo vens Em pre sá ri os.

Mayara Bron ze mi nis -
trou on tem a noi te no
Rio Poty Ho tel o
Workshop de apren di -
za gem de bron ze a men -
to na tu ral e ba nhos te -
má ti cos. Du ran te o dia
e a noi te acon te ceu co -
que tel de lan ça men to
do seu pro du to de
bron ze a men to Sum mer
Gold com a pre sen ça
da EX- BBB Pa trí cia
Lei te que é con si de ra -
da a ma dri nha do
bron ze no Bra sil. O
even to foi só pa ra con -
vi da dos.

Dezembro Laranja

O úl ti mo mês do ano che ga pa ra mar car a im- 
por tân cia de re for çar o cui da do com a ex po si-
ção ex ces si va ao sol, mui to pre sen te no ve rão,
além de re a li zar a pre ven ção e o di ag nós ti co do
cân cer de pe le. É o De zem bro La ran ja, com o
aler ta pa ra a pre ven ção ao lon go de to do o ano,
não ape nas no pe río do do ve rão. A cam pa nha
de cui da dos de ve ser le va da a sé rio en tre os bra- 
si lei ros, ten do em vis ta que o cân cer de pe le é o
ti po de mai or in ci dên cia de ca sos no Bra sil. De
acor do com o Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer (In- 
ca), a mé dia é de 176 mil no vos ca sos por ano. 
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Membro da Coordenação do Coletivo Nacional dos Eletricinetários faz um alerta sobre a
necessidade de investimentos no setor elétrico tanto no estado quanto no resto do país

SAMARTONY MAR TINS

PA TRÍ CIA CU NHA

SETOR ELÉTRICO

Apagão no Maranhão
não está descartado

O
“apa gão” que acon te ceu no
Ama pá on de mais 700 mil
pes so as fi ca ram 22 di as sem
ener gia elé tri ca dei xou em

aler ta o sis te ma de abas te ci men to de
ener gia no Ma ra nhão. Pa ra sa ber se o
es ta do po de ria pas sar pe la mes ma si- 
tu a ção, O Im par ci al con ver sou com
ad vo ga do, Wel ling ton Araú jo Di niz,
di re tor ju rí di co do Sin di ca to dos Ur- 
ba ni tá ri os do Ma ra nhão e Mem bro da
Co or de na ção do Co le ti vo Na ci o nal
dos Ele tri ci ne tá ri os (CNE).   De acor- 
do com a aná li se fei ta por ele, a pos si- 
bi li da de não es tá des car ta. “Se for mos
ana li sar pe lo as pec to téc ni co, um
apa gão da for ma co mo acon te ceu no
Ama pá acon te cer aqui no Ma ra nhão é
di fí cil, mas, não im pos sí vel de acon te- 
cer. As par ti cu la ri da des dos dois sis te- 
mas são di fe ren tes, mes mo am bos es- 
tan do li ga dos ao Sis te ma In ter li ga do
Na ci o nal – SIN”, ex pli cou o ad vo ga do.

Se gun do Wel ling ton Di niz, o sis te- 
ma elé tri co do Ama pá é ra di al, co mu- 
men te cha ma do o sis te ma elé tri co
on de exis tem as cha ma das “pon tas de
li nha”, que se ria o ca so de não ha ver
uma re tro ali men ta ção, em ca so de fa- 
lha de uma fon te, o sis te ma po de ser
re tro a li men ta do por ou tra fon te. “No
Ma ra nhão, o sis te ma elé tri co é em
anel, ou se ja, mes mo que vo cê per ca
uma fon te prin ci pal, há a ali men ta ção
por ou tras fon tes de se me lhan te ca- 
pa ci da de de ali men tar o nos so es ta do
em ca so de uma per da de ener gia.
Ago ra, se a aná li se for pe lo as pec to
po lí ti co ener gé ti ca, o apa gão ocor ri do
no Ama pá po de acon te cer em qual- 
quer lu gar do Bra sil, is to por que o go- 
ver no fe de ral sob a jus ti fi ca ti va de não

in ves tir na ex pan são do se tor elé tri co
na ci o nal, pri vou a Ele tro bras de par ti- 
ci par dos úl ti mos lei lões de ener gia
no va. O que se mos tra um con tras sen- 
so, vis to que a Ele tro bras su pe rou a di- 
fí cil si tu a ção em que se en con tra va no
iní cio de 2016, com uma re la ção Dí vi- 
da Lí qui da / EBIT DA da or dem de 9,5.
Por ou tro, mes mo ten do re cu pe ra do
sua saú de fi nan cei ra e ca pa ci da de de
in ves ti men to, a com pa nhia se gue
pra ti ca men te au sen te dos lei lões de
no vos em pre en di men tos”, res sal tou.

Wel ling ton Di niz afir mou que pro- 
vi dên ci as po dem ser to ma das pa ra
que a cri se não se agra ve co mo acon- 
te ceu no Ama pá e que pa ra is so não
acon te ça, bas ta in ves tir, e a Ele tro bras
po de ser o in du tor des se pro ces so
atra vés de su as em pre sas ela po de fa- 
zer is so. “Ca be res sal tar que pra ti ca- 
men te to dos os úl ti mos pro je tos es- 
tru tu ran tes de ex pan são do se tor elé- 
tri co na ci o nal re a li za dos nas úl ti mas
du as dé ca das ti ve ram a par ti ci pa ção
da Ele tro bras co mo pro pul so ra de in- 
ves ti men tos em par ce ria com em pre- 
sas pri va das. As gran des obras de im- 
plan ta ção, nos seg men tos de ge ra ção
hi dráu li ca e trans mis são, fo ram exe- 
cu ta das com a par ti ci pa ção de R$ 48,6
bi lhões de in ves ti men tos da Ele tro- 
bras, que  re sul ta ram em 21.071 MW
de ca pa ci da de ins ta la da de ge ra ção,
6.842 km de li nhas de trans mis são e
13.950 MW de ca pa ci da de de trans- 
for ma ção”, ex pli cou o ad vo ga do.

Se gun do Wel ling ton Di niz, se não
fos se a Ele tro nor te, des de o dia 3 de
no vem bro até ho je, o Ama pá ain da
es ta ria no es cu ro, em sua to ta li da de
ou em gran de par te. Além das uni da- 
des ter mo e lé tri cas con tra ta das pe lo
go ver no fe de ral, que au to ri zou a Ele- 
tro nor te a efe tu ar es sa mis são atra vés

da con tra ta ção de 150 MW Me di da
Pro vi só ria por até 180 di as. “Cou be à
Ele tro nor te atra vés de seu com pe ten- 
te cor po téc ni co lo cal, e tam bém con-
tan do com a aju da de téc ni cos do Pa-
rá, Rondô nia e tam bém do Ma ra nhão,
res ta be le ce rem à nor ma li da de o
trans for ma dor ava ri a do, e tam bém
mon tan do um ou tro trans for ma dor
de pro pri e da de da Ele tro nor te pro ve- 
ni en te de Boa Vis ta Ro rai ma. Além
dis so, a Ele tro nor te res ta be le ceu ao
sis te ma em tem po re cor de, uma tur-
bi na na usi na de Coharacy Nu nes pro- 
ven do cer ca de 45 MW, e tam bém
uma Usi na Tér mi ca LM de pro pri e da-
de da Ele tro nor te que es ta va de sa ti va-
da, e se gun do nos foi in for ma do, pre- 
vis ta pa ra ser ven di da em lo tes”,
acres cen tou Wel ling ton Di niz.

So bre o fu tu ro do se tor elé tri co no
país a mé dio e lon go pra zo pa ra es sas
mu dan ças pro pos tas pe lo go ver no fe- 
de ral, Wel ling ton Di niz, afir mou que o
fu tu ro do se tor elé tri co do Bra sil, sem
em pre sas es ta tais se rá de es cu ri dão,
pro por ci o na dos por apa gões, is so se o
go ver no man ti ver es sa po lí ti ca de en- 
tre gar a Ele tro bras e su as su bi si diá ri as
pa ra o ca pi tal pri va do. “Não se tra ta
de pre vi são alar man te, já ex pe ri men- 
ta mos is so, se rá que já es que ce mos o
que acon te ceu no fi nal do go ver no
FHC, quan do a fal ta de in ves ti men tos
do go ver no tu ca no le vou o Bra sil ao
ra ci o na men to de ener gia elé tri ca? Is- 
so, após um in ten so pro gra ma de pri-
va ti za ções do se tor de dis tri bui ção de
ener gia elé tri ca, a nos sa sor te foi que
não deu tem po de pri va ti za rem a ge- 
ra ção e trans mis são de ener gia à épo- 
ca ain da es ta tal e com em pre sas re gi- 
o nais, co mo Ele tro nor te na re gião
nor te, Chesf no nor des te, Fur nas no
su des te e Ele tro sul no Sul”.

RELIGIÃO

Novenário em homenagem a N. Sra da Conceição

ESTE ANO OS FESTEJOS ACONTECEM DE FORMA DIFERENTE, POR CAUSA DA PANDEMIA, NAS COMUNIDADES QUE REALIZAM A FESTA

Vai até o dia 7 de de zem bro o no ve- 
ná rio de Nos sa Se nho ra da Con cei ção,
uma pre pa ra ção pa ra o en cer ra men to
do fes te jo, no dia da san ta, 8 de de- 
zem bro. Es te ano os fes te jos acon te- 
cem de for ma di fe ren te, por cau sa da
pan de mia de Co vid-19, nas co mu ni- 
da des que re a li zam a fes ta, com ocu- 
pa ção re du zi da, re gras sa ni tá ri as e
trans mis sões on li ne em ca nais e per- 
fis em re des so ci ais.

Com o te ma “Pa ra que to dos se jam
um”, o fes te jo do San tuá rio da Con- 
cei ção, no Mon te Cas te lo, cha ma a re- 
fle xão da so ci e da de. A no ve na es tá
sen do trans mi ti da pe lo ca nal da igre ja
no YouTube:  os ter ços às 11h e às 16h,

e as mis sas às 12h e às 17h. As mis sas
pre sen ci ais te rão quan ti da de li mi ta da
de lu ga res. A ori en ta ção da igre ja é pa- 
ra que as pes so as que te nham co mor- 
bi da des acom pa nhem as trans mis- 
sões de ca sa. “Que re mos re zar du ran- 
te a no ve na e no dia tam bém em hon- 
ra a Nos sa Se nho ra da Con cei ção, mas
de vi do à pan de mia e pre o cu pa dos
com to dos os fiéis de vo tos, ela bo ra- 
mos um cro no gra ma. Con ta mos com
sua ora ção e sua par ti ci pa ção. Va mos
fa zer um bo ni to fes te jo”, con vi dou o
Pa dre Car li nhos Pa ris.

No dia 8 de de zem bro, a tra di ci o nal
pro cis são que acon te cia par tin do da
Pra ça Ma ria Ara gão, da rá es pa ço pa ra
uma car re a ta, em ho rá rio ain da a ser
di vul ga do. Nes se dia a trans mis são ao

vi vo pe lo youtube das mis sas se rão às
6h, 9h, 12h, 15h e 18h.

Na Co mu ni da de Nos sa Se nho ra da
Con cei ção, no Ipem An ge lim, as mis- 
sas pre sen ci ais, com pú bli co res tri to,
tam bém es tão sen do trans mi ti das pe- 
las re des so ci ais da Pa ró quia San ta
Pau li na. 

Até o dia 7 as no ve nas são às 19h,
se gui da de San ta Mis sa às 19h30. Pa ra
o dia 8 de de zem bro, a pro gra ma ção
ain da es tá sen do de fi ni da.

Os re gis tros his tó ri cos dão con ta de
que as fes ti vi da des pa ra Nos sa Se nho- 
ra da Con cei ção, em São Luís, ini ci a- 
ram em 1804, quan do foi er gui do um
al tar na Igre ja Nos sa Se nho ra do Ro sá- 
rio dos Pre tos, na Rua do Egi to, pa ra
uma ima gem vin da de Por tu gal.

• To da e qual quer ins ta la ção elé tri ca con for me pa drões
téc ni cos re co men da dos pe la ABNT de ve sem pre ser
exe cu ta da e fis ca li za da por um pro fis si o nal ca pa ci ta do;
• Man te nha uma dis tân cia se gu ra da re de elé tri ca. No
mo men to da cons tru ção, os an dai mes e de mais par tes
da obra de vem obe de cer a dis tân cia mí ni ma de se gu -
ran ça: 2m na ho ri zon tal e 3m na ver ti cal da re de elé tri ca.
Use sem pre ta pu mes ou an dai mes com an te pa ro que
per mi tem iso lar a área de tra ba lho e im pe çam a apro xi -
ma ção/con ta to de equi pa men tos e fer ra men tas com a
re de elé tri ca;
• Evi te o uso de “gam bi ar ras” ou im pro vi sos, pois es se
ti po de ins ta la ção apre sen ta si tu a ções de ris co co mo ca -
bos des cas ca dos, fi os mal iso la dos e emen das mal fei tas,
além de ge rar fu gas de cor ren te au men tan do os ris cos
de cho ques e cur to cir cui to;
• Obri ga tó ri os por lei o uso dos EPIs que são fun da men -
tais pa ra ga ran tir a se gu ran ça de to dos os pro fis si o nais
en vol vi dos na obra.

ESTREITO DOS MOSQUITOS

Polícia apreende mais
de 100kg de maconha

MAIS DE 100 KG DE MACONHA FOI APREENDIDA COM SUSPEITOS

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por meio da Su pe rin ten- 
dên cia Es ta du al de In ves ti ga ções Cri mi nais (Seic), após
re ce ber in for ma ções de que uma car ga de dro gas en tra- 
ria na Ilha na ma dru ga da de on tem, se gun da-fei ra (30),
re a li zou o mo ni to ra men to e iden ti fi cou dois ho mens
trans por tan do en tor pe cen tes pa ra a ca pi tal ma ra nhen- 
se, em um veí cu lo EcoS port, cor pre ta, pla cas DUN-
7257/SP.
Di an te dos fa tos, com o apoio ope ra ci o nal da PRF e da
PM, hou ve o acom pa nha men to do veí cu lo que era ocu- 
pa do por um in di ví duo mi nei ro, re si den te no es ta do de
São Pau lo, e um ma ra nhen se.

Ao avis ta rem a bar rei ra de po li ci ais na es ti va (es trei to
dos mos qui tos), em pre en de ram fu ga vol tan do no sen ti- 
do da pon te ru mo ao Cam po de Pe riz.

Após a pon te fo ram abor da dos e no in te ri or do veí cu- 
lo fo ram en con tra dos 113 ta ble tes de ma co nha pren sa- 
da. Am bos re ce be ram voz de pri são e fo ram con du zi dos
a Seic pa ra pro ce di men tos. As in ves ti ga ções con ti nu am
pa ra iden ti fi car to dos os en vol vi dos no fa to.

ALERTA

Dicas de segurança
com energia e obras

CUIDADOS SALVAM VIDAS DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NA OBRA

A ele tri ci da de pos sui um pa pel mui to im por tan te no
dia-a-dia da po pu la ção, no en tan to, quan do usa da de
for ma ina de qua da, po de pro vo car gra ves aci den tes. Em
cons tru ções ci vis o ce ná rio não é di fe ren te, já que, des- 
cui dos e im pro vi sos são co muns quan do se fa la em
ener gia elé tri ca. Pen san do nes sas si tu a ções, a Equa to ri- 
al Ma ra nhão faz um aler ta so bre as prin ci pais me di das
de se gu ran ça pa ra evi tar aci den tes en vol ven do ele tri ci- 
da de em obras. Cons tru ções no ge ral já ofe re cem di ver- 
sos ris cos à se gu ran ça dos tra ba lha do res e de quem es tá
no en tor no, uni da ao fa tor ele tri ci da de, es ses pe ri gos
au men tam ain da mais, por is so, a ado ção de me di das
pre ven ti vas sem pre se rá a me lhor for ma de evi tar aci- 
den tes elé tri cos. Fi os de sen ca pa dos, pro xi mi da de com
a re de elé tri ca ou até mes mo as fa mo sas “gam bi ar ras”
po dem ser de ter mi nan tes pa ra a se gu ran ça dos en vol vi- 
dos na obra.

Cui da dos

São Luís, terça-feira, 1 de dezembro de 2020
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O evento terá negociações presenciais por agendamento em São Luís, e em Balsas, com
a possibilidade de acordos online, disponíveis para todo o estado do Maranhão

RENEGOCIAÇÃO

Semana Dívida Zero
Procon começa hoje

De ho je, ter ça-fei ra (1º), até o pró xi- 
mo sá ba do (5), con su mi do res do Ma- 
ra nhão po de rão re ne go ci ar dé bi tos
em atra so na Se ma na Dí vi da Ze ro,
pro mo vi da pe lo Ins ti tu to de Pro mo- 
ção e De fe sa do Ci da dão e Con su mi- 
dor do Ma ra nhão (Pro con/MA).

O even to te rá ne go ci a ções pre sen- 
ci ais por agen da men to no Shop ping
da Ilha (4° pi so), em São Luís, e em
Bal sas, com a pos si bi li da de de acor- 
dos on li ne, dis po ní veis pa ra to do o es- 
ta do.

Pa ra par ti ci par, de ma nei ra on-li ne,
o con su mi dor de ve rá efe tu ar o ca das- 
tro na pla ta for ma www.con su mi- 
dor.gov.br e, em se gui da, po de rá in te- 
ra gir di re ta men te com a em pre sa cre- 

do ra.
O even to pre sen ci al se rá re a li za do

nas uni da des do Vi va/Pro con do
Shop ping da Ilha, em São Luís; e em
Bal sas, me di an te agen da men to pré- 
vio pe lo si te www.pro con.ma.gov.br,
apli ca ti vo PRO CON MA e te le fo nes
151 e (98) 3261-5100, dis po ní veis de
se gun da a sex ta-fei ra, das 8h às 18h.

En tre os par cei ros que ofe re ce rão
con di ções es pe ci ais pa ra o pa ga men- 
to de dí vi das, es tão as ope ra do ras
NET/Cla ro, TVN, SKY, TIM e Vi vo; as
fa cul da des Pi tá go ras, La bo ro e Ins ti- 
tu to Flo ren ce, Além da BRK, Ca e ma,
Equa to ri al Ener gia, CDL, Jar dim da
Paz, Pax No va Ter ra, A Re no var, Cre fi- 
sa e mais de 100 ban cos e ins ti tui ções

fi nan cei ras atra vés da Fe bra ban.

BONFIM

Comunidade arrecada doações para o Natal
Com a pro xi mi da de do pe río do na- 

ta li no, a co mu ni da de do Bon fim, lo- 
ca li za da no bair ro Vi la No va em São 
Luís, se pre pa ra pa ra mais uma edi ção 
do ‘Na tal do Bon fim’. O even to foi ide- 
a li za do com o in tui to de com ba ter o 
pre con cei to que as pes so as têm com 
os mo ra do res da an ti ga colô nia.

Se gun do o res pon sá vel pe lo pro je- 
to, o pro fes sor Re gi nal do Ma ga lhães, 
o ‘Na tal do Bon fim’ con sis te na re a li- 
za ção de um even to on de as pes so as 
pos sam par ti ci par e con vi ver com os 
mo ra do res, que bran do as bar rei ras 
do pre con cei to. “Acre di to que atra vés 
do Na tal, da de co ra ção que a pra ça do 
Bon fim re ce be, da con vi vên cia das 
pes so as de fo ra com os mo ra do res da 
colô nia, ad qui rin do co nhe ci men to 
so bre a han se nía se co mo for ma de 
edu ca ção, es sa bar rei ra que dis tan cia 
pes so as de fo ra com os mo ra do res do 
Bon fim se ja que bra da”, dis se Re gi nal- 
do Ma ga lhães.

Ain da se gun do Re gi nal do, um dos 
prin ci pais ob je ti vos do pro je to es se 
ano é cons ci en ti zar as pes so as so bre a 
han se nía se. De acor do com o pro fes- 
sor, o pre con cei to ain da é gran de por-

O EVENTO TEM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR AS PESSOAS SOBRE A HANSENÍASE 

que mui tas pes so as acre di tam que se 
tra ta de uma do en ça con ta gi o sa.

Os pre pa ra ti vos pa ra a de co ra ção 
da Pra ça do Bon fim es se ano fo ram 
ini ci a dos no fi nal do mês de ju lho. As 
lu mi ná ri as es tão sen do pro du zi das de 
for ma ar te sa nal pe los pró pri os mo ra- 
do res. As sim co mo os ar ran jos de ver- 
ga lhão em for ma to de an jos e o tre nó 
do Pa pai No el. A no vi da de des se ano 
se rá a no va ár vo re de Na tal e um pre- 
sé pio ar te sa nal fei to de pa no.

Gran de par te dos ar ran jos usa dos 

ano pas sa do se rão re a pro vei ta dos, 
mas al guns ar ti gos pre ci sam ser tro- 
ca dos, pois com o pas sar do tem po fo- 
ram se des gas tan do, a exem plo dos 
pis ca-pis cas que ilu mi nam os an jos e 
a ár vo re. To do o pro je to é re a li za do 
com ini ci a ti va pró pria da co mu ni da- 
de, que con ta com do a ções e aju da de 
vo lun tá ri os. Os in te res sa dos em aju- 
dar po dem en trar em con ta to com os 
or ga ni za do res atra vés da pá gi na ofi ci-
al do pro je to Ami gos do Bon fim no 
Ins ta gram.

VILA MAGRIL

Suspeito de homicídio é preso com arma e drogas
A Po lí cia pren deu um ho mem com

uma ar ma e dro gas. Ele é sus pei to de
um ho mi cí dio ocor ri do na noi te da úl-
ti ma sex ta-fei ra, na Rua da Paz, Vi la
Ma gril.

O sus pei to foi apre sen ta do na Su-
pe rin ten dên cia Es ta du al de In ves ti ga-
ção de Ho mi cí di os e Pro te ção a Pes so- 
as (SHPP), on de foi au tu a do em fla- 
gran te de li to. 

A Pri são foi re a li za da pe la Su pe rin- 
ten dên cia de Po li cia Ci vil da Ca pi tal
(SPCC), atra vés da Sec ci o nal Sul, com
o apoio da Po lí cia Mi li tar.

BOL SA FA MÍ LIA

Be ne fi ciá ri os
re ce be rão re cur sos na
con ta pou pan ça so ci al

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral ini cia, a par tir de ho je, dia
1º de de zem bro, o pa ga men to aos be ne fi ciá ri os do Pro- 
gra ma Bol sa Fa mí lia com os ser vi ços da Con ta Pou pan- 
ça So ci al Di gi tal, dan do mais um im por tan te pas so na
mai or ação de in clu são ban cá ria da po pu la ção bra si lei- 
ra. Mais de no ve mi lhões de pes so as que ain da não pos- 
su em ne nhu ma con ta ban cá ria po de rão re ce ber o be ne- 
fí cio por meio de cré di to na con ta di gi tal, sa car com o
car tão Bol sa Fa mí lia e mo vi men tar os va lo res pe lo apli- 
ca ti vo CAI XA Tem.

A ação le va se gu ran ça e au to no mia ao ci da dão, que
pas sa a ter con ta ban cá ria sem obri ga to ri e da de de sa- 
que in te gral das par ce las. A aber tu ra das con tas se rá fei- 
ta de for ma au to má ti ca e es ca lo na da pe la CAI XA sem a
ne ces si da de de apre sen ta ção de do cu men tos ou com- 
pa re ci men to às agên ci as. Além de mo vi men tar o be ne fí- 
cio pe lo apli ca ti vo, os be ne fi ciá ri os po de rão con ti nu ar
sa can do os re cur sos por meio do Car tão Bol sa Fa mí lia
ou Car tão Ci da dão.

Cro no gra ma
A aber tu ra das con tas di gi tais pa ra cré di to do Bol sa

Fa mí lia se rá fei ta de for ma es ca lo na da. Os pri mei ros a
re ce ber os re cur sos com os ser vi ços da Con ta Pou pan ça
So ci al Di gi tal se rão os be ne fi ciá ri os de NIS com fi nal 9 e
0, se guin do a da ta de cré di to re gu lar do Pro gra ma. Nes ta
pri mei ra eta pa, que ocor re rá em de zem bro, cer ca de 1,5
mi lhão de pes so as (16,5% do to tal de ci da dãos com di- 
rei to ao be ne fí cio nes te pe río do) re ce be rão os va lo res
pe lo CAI XA Tem. Mês a mês, de acor do com o úl ti mo di- 
gi to no NIS, os be ne fi ciá ri os pas sa rão a re ce ber o be ne fí- 
cio do Bol sa Fa mí lia com os ser vi ços da Con ta Pou pan ça
So ci al Di gi tal, con for me abai xo.

Am pli a ção de uso da Pou pan ça So ci al
No dia 22 de ou tu bro, o pre si den te da Re pú bli ca, Jair

Bol so na ro, san ci o nou a Lei nº 14.075/2020 que per mi tiu
a União, Es ta dos e Mu ni cí pi os re a li za rem pa ga men tos
de di ver sos be ne fí ci os so ci ais e pre vi den ciá ri os em Con- 
ta Pou pan ça So ci al Di gi tal.

An tes da san ção da Lei, a con ta era uti li za da ex clu si- 
va men te pa ra os pa ga men tos dos Au xí lio Emer gen ci al,
Au xí lio Emer gen ci al Ex ten são, Sa que Emer gen ci al FGTS
e Be ne fí cio Emer gen ci al de Pre ser va ção do Em pre go e
da Ren da (BEm).

Co mo mo vi men tar a con ta
A Con ta Pou pan ça So ci al Di gi tal é uma pou pan ça

sim pli fi ca da, sem ta ri fas de ma nu ten ção, com li mi te
men sal de mo vi men ta ção de R$ 5 mil. Pa ra uti li zá-la,
não é pre ci so ge rar no va se nha. O be ne fi ciá rio po de rá
usar a mes ma se nha do car tão so ci al.

Lo go após o cré di to dos va lo res é pos sí vel re a li zar
com pras em su per mer ca dos, pa da ri as, far má ci as e ou- 
tros es ta be le ci men tos com o car tão de dé bi to vir tu al e
QR Co de, por meio de mais de no ve mi lhões de ma qui- 
ni nhas de car tão es pa lha das por to do o Bra sil. O be ne fi- 
ciá rio tam bém po de rá re a li zar o pa ga men to de con tas
de água, luz, te le fo ne, gás e bo le tos em ge ral pe lo pró- 
prio apli ca ti vo ou nas ca sas lo té ri cas atra vés da op ção
“Pa gar na Lo té ri ca” do CAI XA Tem, além de po der re a li- 
zar sa ques da con ta com o car tão do Pro gra ma Bol sa Fa- 
mí lia ou Car tão Ci da dão.

Car tão de dé bi to vir tu al
Pa ra uti li zar o car tão, o be ne fi ciá rio pre ci sa ge rá-lo,

en tran do no apli ca ti vo e aces san do o íco ne Car tão de
Dé bi to Vir tu al. Fei to is so, o usuá rio de ve rá di gi tar a se- 
nha do CAI XA Tem. Em se gui da, apa re ce rão os se guin tes
da dos: no me do ci da dão, nú me ro e va li da de do car tão,
além do có di go de se gu ran ça. Ao la do do có di go, é pre ci- 
so cli car em “ge rar”. Pron to. O car tão es tá dis po ní vel. O
có di go de se gu ran ça va le pa ra uma com pra ou por al- 
guns mi nu tos. Pa ra re a li zar uma no va com pra é pre ci so
ge rar um no vo có di go. Com o Car tão de Dé bi to Vir tu al
CAI XA é pos sí vel fa zer com pras pe la in ter net, apli ca ti- 
vos e si tes de qual quer um dos es ta be le ci men tos cre- 
den ci a dos.

Pa ga men to nas ma qui ni nhas
Além da pos si bi li da de de uso do car tão de dé bi to vir- 

tu al, dis po ní vel pa ra com pras on li ne, o CAI XA Tem ofe- 
re ce a op ção “Pa gue na ma qui ni nha”, for ma de pa ga- 
men to di gi tal que po de ser uti li za da nos es ta be le ci men- 
tos fí si cos ha bi li ta dos. É uma fun ci o na li da de por lei tu ra
de QR Co de ge ra do pe las ma qui ni nhas dos es ta be le ci- 
men tos e que po de ser fa cil men te es ca ne a do pe la mai o- 
ria dos te le fo nes ce lu la res equi pa dos com câ me ra.

Quan do o cli en te se le ci o na a op ção “Pa gue na ma qui- 
ni nha”, no apli ca ti vo, au to ma ti ca men te a câ me ra do ce- 
lu lar é aber ta. O usuá rio de ve en tão apon tar o te le fo ne
pa ra lei tu ra do QR Co de ge ra do na ma qui ni nha do es ta- 
be le ci men to.

No si te da Cai xa, é pos sí vel en con trar al guns tu to ri ais
de co mo re ce ber e mo vi men tar o Au xí lio Emer gen ci al
no apli ca ti vo CAI XA Tem: http://www.cai xa.gov.br/au- 
xi lio/tu to ri ais/Pa gi nas/de fault.aspx.

São Luís, terça-feira, 1 de dezembro de 2020
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O Tricolor enfrenta a Ponte a partir das 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas-SP,
mas precisa vencer e ficar torcendo para que os concorrentes não se aproximem

CONTRA MACACA

Sampaio joga de
olho no retrovisor
NERES PINTO

D
e pois de per der pe la sex ta 
vez em ca sa (Cas te lão),  o 
Sam paio Cor rêa ten ta ho je, 
em Cam pi nas, uma re cu pe- 

ra ção na ta be la de clas si fi ca ção na Sé- 
rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro. O Tri- 
co lor en fren ta a Pon te Pre ta a par tir 
das 21h30, no Es tá dio  Moi sés Lu ca- 
rel li.

Com 40 pon tos, ain da no G4, o re- 
pre sen tan te ma ra nhen se per ma ne ce- 
rá en tre os as pi ran tes à di vi são de eli te 
do fu te bol bra si lei ro em ca so de con- 
quis tar uma vi tó ria na ca sa do ad ver- 
sá rio. A Pon te tem o mes mo ob je ti vo, 
pois na sua úl ti ma apre sen ta ção foi 
der ro ta da pe lo CSA. Ho je, a Ma ca ca 
tem 36 pon tos e uma vi tó ria a dei xa rá 
mui to pró xi mo dos lí de res.

No an dar de ci ma es tão ain da as 
equi pes do Ju ven tu de e Cui a bá (40), 
CSA (37) e Avaí (36 pon tos). O ti me do 
Ma to Gros so vai a San ta Ca ta ri na en- 
ca rar a Cha pe co en se, que bus ca uma 
re a bi li ta ção, pois no úl ti mo sá ba do 
per deu pa ra o Gua ra ni, em Cam pi nas, 
por 2 a 0.

Já o Cen tro Spor ti vo Ala go a no dis- 
pu ta rá o clás si co com o gran de ri val 
CRB. E o Avaí re ce beu o ti me do Oes te, 
na Res sa ca da, em Flo ri a nó po lis, on- 
tem  à noi te, re sul ta do que saiu após o 
fe cha men to des ta edi ção. O Sam paio, 
no en tan to, só cor re o ris co de per der 
a po si ção em ca so de der ro ta.

O la te ral-di rei to Luís Gus ta vo e o 
apoi a dor Vi ni cius Kiss, que re ce be- 
ram o ter cei ro car tão ama re lo,  se rão 
subs ti tuí dos por Jo a zi e An dré Luís. A

Cam pa nhas

NA PRIMEIRA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES A MACACA VENCEU DENTRO DO CASTELÃO

RONALD FELIPE

ex pec ta ti va mai or é pa ra a vol ta do 
ata can te Pi men ti nha, que, no en tan- 
to, não  es tá re cu pe ra do  fi si ca men te 
da le são,  mes mo li be ra do após cum- 
prir qua ren te na de vi do a co vid-19.

A co mis são téc ni ca do ti me tri co lor 
ma ra nhen se vai con ti nu ar in for man- 
do ape nas uma ho ra an tes do jo go o 
ti me que ini cia a par ti da. A pro vá vel 
for ma ção: Gus ta vo, Luís Gus ta vo, Joé- 
cio, Da ni el Fe li pe e Mar lon; Fer rei ra, 
An dré Luís (ou Léo Cos ta) e Mar ci nho; 
Di e go Ta va res (Gus ta vo Ra mos), Caio 
Dan tas e  Roney.

A Pon te Pre ta com Ygor Vi nhas; Léo 
Pe rei ra, Wel ling ton Car va lho, Ru an 
Re na to e Yuri; Dawhan, Ne to Mou ra e 
Ca mi lo; Gui lher me Pa to, Wanderley  e 

Bru no Ro dri gues. Há ain da a pos si bi- 
li da de de Di o nes Ri bas (meia) e Mail- 
son, que es tre a ram con tra o Bra sil de 
Pe lo tas-RS no se gun do tem po do jo go 
da úl ti ma sex ta-fei ra.

O Sam paio tem um dos me lho res 
ata ques da Se gun do na. Ba lan çou 35 
ve zes as re des ad ver sá ri as, ao mes mo 
tem po em que sua de fe sa so freu 24 
gols.

Fo ram 12 vi tó ri as, 4 em pa tes, 8 der- 
ro tas, sal do de 11 gols a fa vor. A Pon te 
tem 36 pon tos, 23 jo gos,  10 vi tó ri as, 6 
em pa tes, 8 der ro tas, 29 gols mar ca-
dos, 31 so fri dos, sal do ne ga ti vo de 2 
gols.

FLA X RACING

Gabigol, Rodrigo Caio
e Pedro podem voltar

RODRIGO CAIO FEZ UMA ATIVIDADE COM O GRUPO DE ATLETAS

O Fla men go re a li zou, no Ni nho do Uru bu, o trei no de
pre pa ra ção pa ra o du e lo com Ra cing, ho je, ter ça-fei ra
(1º), no Ma ra ca nã. Ga bi gol, que te ve de tec ta do um de- 
se qui lí brio mus cu lar, não foi a cam po, mas fez tra ba lhos
na aca de mia. Se gue co mo dú vi da.

Ro dri go Caio, que se re cu pe ra de uma le são na pan- 
tur ri lha, se gue o pro ces so de re con di ci o na men to fí si co.
No úl ti mo do min go ele fez uma ati vi da de so zi nho no
cam po e ou tra jun to com os de mais com pa nhei ros.
Con ti nua a ex pec ta ti va pa ra que te nha con di ções de jo- 
gar con tra o Ra cing.

Quem es tá em es tá gio mais avan ça do de re cu pe ra ção
é Pe dro, que já re a li za to dos os tra ba lhos fei tos pe los res- 
tan tes dos jo ga do res.

A ten dên cia é de que sua par ti ci pa ção fi que a car go
do téc ni co Ro gé rio Ce ni. O Fla men go in for mou que a le- 
são mus cu lar do ata can te foi de grau 2, con tra ri an do o
que a CBF ha via di vul ga do quan do ele foi cor ta do da Se- 
le ção.

Co mo em pa tou por 1 a 1 o jo go de ida com o Ra cing,
na Ar gen ti na, o Fla men go po de até em pa tar por 0 a 0 na
ter ça-fei ra que avan ça pa ra as quar tas de fi nal da Li ber- 
ta do res pe lo cri té rio do gol fo ra de ca sa.

SÉRIE D

Moto e Juventude começam em casa

Co ma de fi ni ção das qua tro equi pes clas- 
si fi ca das pa ra a pró xi ma fa se da Sé rie D do
Cam pe o na to Bra si lei ro, Mo to e Ju ven tu de
Sa mas já sa bem que vão en fren tar Fast-AM
e Bra gan ti no-PA, res pec ti va men te. No sá- 
ba do, o Pa pão der ro tou o Ba ré-RR, no Cas- 
te lão, por 1 a 0, e o Ju ven tu de ga nhou do
San tos, em Ma ca pá, por 2 a 1. A ex pec ta ti- 
va, on tem à tar de, era pa ra a de fi ni ção das
da tas do pri mei ro ma ta-ma ta.

De acor do com o re gu la men to, os pri- 
mei ros  de ca da gru po fa zem a par ti da de- 
ci si va (vol ta) em ca sa. Con se quen te men te,
os pri mei ros  jo gos se rão em São Luís e São
Ma teus. O Fast (26) foi o se gun do do gru po
A-1, que te ve o Bra gan ti no-PA na li de ran ça
(27 pon tos). O Ru bro-Ne gro foi o se gun do
co lo ca do (25) e o Ju ven tu de fi cou na quar ta
po si ção (com 23).

O gru po A-2 ter mi nou com o Al tos-PI
com 30 pon tos (1º lu gar) e o Ri ver-PI em se- 
gun do com 29. Res tam 32 equi pes clas si fi- 
ca das. Na sequên cia, fi cam 16,  de pois 8 e,
fi nal men te, os qua tro ti mes que su bi rão
pa ra a Sé rie C em  2021.

Re tor no
Pa ra es ta par ti da di an te do Fast Club de

Ma naus, o Mo to de ve rá con tar com a vol ta
de três jo ga do res. Fer ron (za guei ro), Lu cas

Gon çal ves e Abu (vo lan tes) e An dre zi nho
(ata can te)  já cum pri ram  sus pen são au to- 
má ti ca  pe lo ter cei ro car tão ama re lo.  O go- 
lei ro Sau lo, que sen tiu um can sa ço mus cu- 
lar e não en fren tou o Ba ré, faz tra ta men to e
tam bém po de re a pa re cer. Já o la te ral-es- 
quer do Vi ti nho, con tra ta do há mais  de
uma se ma na, se gue trei nan do e aguar dan-
do seu re gis tro na CBF.

Jo gos di fí ceis
O téc ni co Léo Goi a no sa bia da pos si bi li- 

da de  do Mo to en fren tar  a equi pe do Fast e
ago ra pre vê jo gos que exi gi rão mui to em- 
pe nho dos mo ten ses. “Se rão jo gos di fí ceis.
O Fast era a equi pe mais for te que ti nha no
gru po A-1. De pois que nos clas si fi ca mos,
es tu dei to dos os pos sí veis ad ver sá ri os e o
elen co de lá é mui to qua li fi ca dor”, ob ser va.

Goi a no en ten de que se rá mui to im por- 
tan te uma vi tó ria  no jo go que se rá dis pu ta- 
do em São Luís. “Va mos tra ba lhar bem, es- 
ta mos em uma se ma na de jo go de ci si vo.
Va mos jo gar em ca sa e é ex tre ma men te im- 
por tan te em um jo go de 180 mi nu tos vo cê
co me çar ven cen do e, se pos sí vel, ven cen- 
do bem. Ago ra não é só fu te bol, al me ja mos
re pre sen tar bem não só a tor ci da do Mo to,
mas o fu te bol ma ra nhen se”,  con cluiu.
(N.P)

FÓRMULA 1

Neto de Fittipaldi substituirá Grosjean

A Ha as anun ci ou que Pi e tro Fit ti pal di,
pi lo to re ser va da equi pe ame ri ca na, se rá o
subs ti tu to de Ro main Gros je an na pró xi- 
ma eta pa do ano, o GP de Sakhir. O pi lo to
fran cês não te rá con di ções de pi lo tar em
fun ção dos fe ri men tos em am bas as
mãos, sus ten ta dos no in cên dio as sus ta- 
dor pro vo ca do pe la ba ti da do seu car ro
con tra a bar rei ra de pro te ção na pri mei ra
vol ta do GP do Ba rein, no úl ti mo do min- 
go.

Pi e tro é ne to do bi cam peão Emer son
Fit ti pal di, atua co mo pi lo to re ser va do ti- 
me ame ri ca no há du as tem po ra das e se rá
o 32º bra si lei ro a dis pu tar um Gran de Prê- 
mio de Fór mu la 1. O úl ti mo pi lo to a re pre- 
sen tar o Bra sil na ca te go ria foi Fe li pe Mas- 
sa, que se apo sen tou ao fi nal da tem po ra- 
da de 2017.

O che fe da equi pe, Gunther Stei ner, ex- 
pli cou que uma vez que fi cou de ci di do
que Gros je an não po de ria cor rer a eta pa
de Sakhir, es co lher Fit ti pal di pa ra fun ção
foi uma ta re fa fá cil, já que con si de ra o pi- 
lo to pron to pa ra o de sa fio.

Fit ti pal di acom pa nhou a Ha as na mai- 
o ria das cor ri das de 2020 atu an do co mo
pi lo to de tes tes e tem em seu cur rí cu lo o
tí tu lo da Fór mu la V8 Se ri es, além de ter
dis pu ta do eta pas da Fór mu la Indy em
2019. O bra si lei ro já tes tou os dois úl ti mos
car ros da Ha as na F1 em ses sões de trei- 
nos li vres e de pré-tem po ra da.

A tem po ra da 2019 foi a que Pi e tro mais
te ve con ta to com o car ro da Ha as. Ape nas

no cir cui to de Abu Dha bi, nas ses sões de
tes tes de jo vens pi lo to após ao fim do
cam pe o na to, o bra si lei ro com ple tou 135
vol tas, o equi va len te a dois GPs e meio.
Além dis so, o pi lo to já an dou mais de dois
mil quilô me tros com um car ro de F1, to ta- 
li zan do 422 vol tas em três cir cui tos dis tin- 
tos: Yas Ma ri na, Sakhir e Bar ce lo na. “O
mais im por tan te de tu do é que Ro main
es tá se gu ro e bem. Es ta mos to dos fe li zes
que os fe ri men tos te nham si do le ves após
um aci den te as sus ta dor. Cla ro que não é
cir cuns tân cia ide al pa ra es tre ar na F1,
mas sou ex tre ma men te gra to ao Ge ne Ha- 
as e Gunther Stei ner por me co lo ca rem no
car ro nes te fim de se ma na”, afir ma o bra- 
si lei ro.

Tam bém na ma nhã de on tem, a equi pe
emi tiu um no vo co mu ni ca do pa ra ex pli- 
car o es ta do de saú de de Gros je an. Se gun- 
do a equi pe, além de o tra ta men to pa ra as
quei ma du ras em am bas as mãos es tar in- 
do bem, o pi lo to de ve rá ter al ta nes ta ter- 
ça-fei ra. “O pi lo to da Ha as Ro main Gros- 
je an con ti nua seu tra ta men to no hos pi tal
BDF no Ba rein, on de ele pas sou a noi te
após ao aci den te que so freu no GP do Ba- 
rein, nes te do min go. O tra ta men to pa ra as
quei ma du ras que Gros je an so freu nas
cos tas de am bas as mãos es tá in do bem. O
pi lo to foi vi si ta do por Gunther Stei ner,
nes ta se gun da e re ce beu a no tí cia de que
re ce be rá al ta nes ta ter ça-fei ra. No vas atu- 
a li za ções se rão da das quan do ti ver mos
mais in for ma ções”, pu bli cou a Ha as.

O fran cês es ca pou da mor te no aci den- 
te mais as sus ta dor da Fór mu la 1 nos úl ti- 
mos anos, na pri mei ra vol ta do GP do Ba- 
rein. A Ha as do fran cês ex plo diu em cha- 
mas e foi par ti da ao meio de pois de uma
ba ti da vi o len tís si ma no guard rail após
um to que com a Alpha Tau ri do rus so Da- 
ni il Kvyat.

Gros je an fi cou no cock pit em cha mas
por 29 se gun dos, mas, sem ter des mai a do
com o im pac to, con se guiu sair do que so- 
brou de seu car ro e cor reu pa ra pu lar o
guard rail en quan to sua Ha as con ti nu a va
pe gan do fo go. Na con fu são, o pi lo to saiu
cor ren do sem uma das sa pa ti lhas.

São Luís, terça-feira, 1 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Para dar maior visibilidade às discussões sobre a ampliação da representatividade de
negros e indígenas, acontece dia 5 a roda de conversa e show da rapper Enme Paixão

Ro da de con ver sa

So bre Car to la 

DEBATE

Questões étnicas em
roda de conversa

D
e pois da Áfri ca, o Bra sil é o
se gun do ter ri tó rio do mun- 
do com mai or po pu la ção
ne gra. Mais de um sé cu lo

após a abo li ção da es cra va tu ra, os
afro des cen den tes ain da en fren tam
uma gran de dis pa ri da de so ci o e conô- 
mi ca e ex clu são ra ci al. E pa ra a po pu- 
la ção in dí ge na a si tu a ção não é mui to
di fe ren te. Por es se mo ti vo, o De par ta- 
men to Na ci o nal do Sesc lan çou o pro- 
je to Iden ti da de Bra si lis, uma ini ci a ti- 
va cul tu ral que vi sa dar mai or vi si bi li- 
da de às dis cus sões so bre a am pli a ção
da re pre sen ta ti vi da de de ne gros e in- 
dí ge nas no Bra sil. No Ma ra nhão a
pro gra ma ção acon te ce rá no dia 5 de
de zem bro, no Te a tro Sesc, com a ro da
de con ver sa “Nar ra ti vas de re sis tên- 
cia, ar te e afe tos” e apre sen ta ção mu- 
si cal da rap per e drag que en En me
Pai xão.

O Ma ra nhão é o ter cei ro es ta do do
país em per cen tu al de pes so as ne gras,
apre sen tan do mais de 600 qui lom bos
em seu ter ri tó rio, sen do que cin quen- 
ta de les es tão lo ca li za dos em Al cân ta- 
ra, e é tam bém um dos que apre sen- 
tam o mai or nú me ro de ter ras in dí ge- 
nas: se te et ni as (Ka’apor, Gua já, Te ne- 
teha ra, Tim bi ra, Ka ne la, Kri ka ti e Ga- 
me la) vi vem em 31 mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses.

Co lo can do em fo co as tra di ções,
his tó ri as e con quis tas dos afro-bra si- 
lei ros e in dí ge nas em uma so ci e da de
mul ti cul tu ral e plu riét ni ca, o Sesc reu- 
niu qua tro atu an tes pes so as des ses
mo vi men tos na ro da de con ver sa
“Nar ra ti vas de re sis tên cia, ar te e afe- 

tos”: a rap per e drag que en En me Pai- 
xão, a ati vis ta nas lu tas e re sis tên cia
dos po vos in dí ge nas Ro sa Tre mem bé
(Tüny Cwe Wa zahi),  a mi li tan te do
mo vi men to de mu lhe res ne gras Lú cia
Ga to e co mo me di a do ra a pro du to ra
au di o vi su al e pes qui sa do ra de ci ne- 
ma Ca mi la Be zer ra.

A ro da de con ver sa e apre sen ta ção
mu si cal de En me Pai xão se rão re a li za- 
dos no Te a tro Sesc pa ra 118 con vi da- 
dos, no dia 5 de de zem bro, a par tir das
17h, e trans mi ti dos ao vi vo pe lo ca nal
da ins ti tui ção no YouTube
(youtube.com/Sesc Ma ra nhão). A
pro gra ma ção in te gra o pro je to na ci o- 
nal Iden ti da des Bra si lis que tem por
pro pó si to va lo ri zar e for ta le cer as cul- 
tu ras in dí ge na e ne gra por meio de
pro gra ma ções ar tís ti cas, edu ca ti vas e
cul tu rais do Sesc em to do o país. As
ações se rão de sen vol vi das a par tir dos
te mas Ar te e Cul tu ra, Me mó ri as, His- 
tó ri as e Pa trimô ni os, Mo dos de vi da e
Po lí ti cas So ci ais. Ca da con vi da da ex- 
pla na rá por 15 mi nu tos e ao fi nal das
ex po si ções o pú bli co te rá o mes mo
tem po pa ra fa zer per gun tas. 

En mer son Pai xão Go mes, co nhe- 
ci da por Em ne Pai xão, é uma ar tis ta
que er ma ra nhen se, for ma da em pu- 
bli ci da de que ini ci ou sua car rei ra pro- 
du zin do a Bad dest, um pro je to que vi- 
sa o pro ta go nis mo de jo vens ne gros
LGBTQ, on de pro du ziu o show da Ka- 
rol Con ka, Ri co Da la sam e o fes ti val
“AFROn ta men to”. Des de 2014, bus- 
can do cri ar um es pa ço de dis cus são

so ci al acer ca do ra cis mo e do pro ta go- 
nis mo ne gro e dis se mi na ção da ar te,
En me tam bém é rap per, dj, com po si- 
to ra e drag que en. 

Ma ria Lú cia Ga to de Je sus, co nhe-
ci da pe lo no me ar tís ti co Lú cia Ga to
pos sui uma lon ga tra je tó ria, é mi li tan-
te do mo vi men to de mu lhe res ne gras,
atriz, pro fes so ra, bió lo ga e in te gran te
do “Gru po de Mu lhe res Ne gras Mãe
An dre sa”. Atu al men te é re pre sen tan te
da co or de na ção exe cu ti va do Con se-
lho Es ta du al da Mu lher no Ma ra nhão
e tam bém faz par te do gru po te a tral
CO TE A TRO. Ela tam bém atua co mo
pes qui sa do ra de li te ra tu ra de au to ras
ne gras, com pon do ain da o gru po de
es tu dos Fe mi nis mos Ne gros Ma ri el le
Fran co.

Ro sa Tre mem bé/ Tüny Cwe Wa-
zahi é ati vis ta nas lu tas e re sis tên cia
dos po vos in dí ge nas, lí der dos po vos
au to de cla ra dos Tre mem bé (re co nhe- 
ci dos pe la FU NAI- MA), ar te sã, gra du-
a da em Le tras pe la Uni ver si da de Es ta- 
du al do Ma ra nhão – UE MA, Mes tra
em Car to gra fia So ci al e Po lí ti ca da
Amazô nia tam bém pe la UE MA e in te- 
gran te da Ar ti cu la ção da Teia dos Po- 
vos e Co mu ni da des Tra di ci o nais do
Ma ra nhão.

Ca mi la So a res é ro tei ris ta, pro du- 
to ra au di o vi su al pes qui sa do ra de ci- 
ne ma e re la ções ra ci ais, gra du an da
em His tó ria pe la Uni ver si da de Fe de- 
ral do Ma ra nhão – UF MA e téc ni ca em
Ci ne ma pe lo Ins ti tu to de Edu ca ção,
Ci ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão –
IE MA. Em seus tra ba lhos dá ên fa se à
atu a ção de mu lhe res ne gras.

HOMENAGEM

Quarenta anos sem Cartola

ECAD FAZ HOMENAGEM AO ARTISTA COM ESTUDO SOBRE SUAS MÚSICAS MAIS GRAVADAS E TOCADAS NOS ÚLTIMOS ANOS

Car to la nos dei xou há 40 anos, no
dia 30 de no vem bro de 1980. Can tor,
com po si tor, po e ta e vi o lo nis ta, ele
nas ceu no Rio de Ja nei ro co mo An ge- 
nor de Oli vei ra. Ga nhou o ape li do na
ju ven tu de por usar um cha péu-co co e
foi um dos fun da do res da es co la de
sam ba Es ta ção Pri mei ra de Man guei- 
ra. Em ho me na gem ao ar tis ta, que faz
par te da his tó ria do sam ba, o Ecad
(Es cri tó rio Cen tral de Ar re ca da ção e
Dis tri bui ção) fez um le van ta men to
so bre as su as obras mu si cais.

“As ro sas não fa lam” e “O mun do é
um moi nho” se des ta cam no es tu do
do Ecad co mo as pri mei ras mú si cas
do ran king das mais gra va das até ho je
e das mais to ca das nos úl ti mos cin co
anos nos prin ci pais seg men tos de
exe cu ção pú bli ca. En tre os in tér pre tes
que mais es co lhe ram as su as can ções
pa ra gra var, a li de ran ça do ran king fi- 
cou com o can tor e com po si tor El ton
Me dei ros, que fa le ceu no ano pas sa- 
do. Lo go em se gui da, a lis ta con ta com
no mes co mo Ney Ma to gros so, Nel son
Sar gen to e Te re sa Cris ti na.

Car to la tem 149 can ções e 109 gra- 
va ções ca das tra das no ban co de da- 
dos do Ecad. Nos úl ti mos cin co anos,
mais de 80% dos ren di men tos em di- 
rei tos au to rais pe la exe cu ção pú bli ca

de mú si ca des ti na dos a ele fo ram re- 
fe ren tes aos seg men tos de Mú si ca ao
Vi vo, Show e TV.

É im por tan te res sal tar que seus
her dei ros con ti nu am re ce ben do os
di rei tos au to rais pe la exe cu ção pú bli- 
ca de su as mú si cas. Es se pa ga men to é
as se gu ra do por 70 anos após a mor te
do au tor (ou do úl ti mo au tor, em ca so
de par ce ri as), con for me de ter mi na a
lei do di rei to au to ral (9.610/98).

Ran king das mú si cas de au to ria de
Car to la mais to ca das nos úl ti mos cin- 
co anos nos prin ci pais seg men tos de
exe cu ção pú bli ca (Rá dio, So no ri za ção
Am bi en tal, Ca sas de Fes ta e Di ver são,
Car na val, Fes ta Ju ni na, Show e Mú si- 
ca ao Vi vo)

En tre as mú si cas com pos ta por
Car to la e par cei ros mais to ca das são: 
“As ro sas não fa lam”;  “O mun do é um
moi nho”; “O sol nas ce rá” de El ton
Me dei ros e Car to la; “Al vo ra da” de 
Her mí nio Bel lo de Car va lho/Car to- 
la/Car los Ca cha ça; “Ti ve sim”, “Cor ra
e olhe o céu” de Dal mo Cas tel lo/Car- 
to la, “Sa la de re cep ção”, “Acon te ce”,
“Ao ama nhe cer”: “Dis far ça e cho ra” de
Dal mo Cas tel lo/Car to la.

An ge nor de Oli vei ra, mais co nhe ci- 

do co mo Car to la OMC  foi um can tor,
com po si tor, po e ta e vi o lo nis ta bra si-
lei ro. Tem co mo mai o res su ces sos as
mú si cas “As Ro sas não Fa lam”, “O
Mun do É um Moi nho” e “Pre ci so me
En con trar”.

 Com 15 anos, após a mor te de sua
mãe, aban do nou os es tu dos — ten do
ter mi na do ape nas o pri má rio. Ar ran- 
jou em pre go de ser ven te de obra e
pas sou a usar um cha péu-co co pa ra
se pro te ger do ci men to que caía de ci- 
ma. Por usar es se cha péu, ga nhou dos
co le gas de tra ba lho o ape li do “Car to-
la”. Jun to com um gru po de ami gos
sam bis tas do mor ro, Car to la cri ou o
Blo co dos Aren guei ros, cu jo nú cleo
em 1928 fun dou a Es ta ção Pri mei ra de
Man guei ra.

Em 1974, aos 66 anos, Car to la gra-
vou o pri mei ro de seus qua tro dis cos-
so lo e sua car rei ra to mou im pul so de
no vo com clás si cos ins tan tâ ne os co- 
mo “As Ro sas não Fa lam”, “O Mun do É
um Moi nho”, “Acon te ce”, “O Sol Nas- 
ce rá” (com El ton Me dei ros), “Quem
Me Vê Sor rin do” (com Car los Ca cha- 
ça), “Cor das de Aço”, “Al vo ra da” e
“Ale gria”. No fi nal da dé ca da de 1970,
mu dou-se da Man guei ra pa ra uma
ca sa em Ja ca re pa guá, on de mo rou até
a mor te, em 1980.

PA TRÍ CIA CU NHA

MÚSICA

Especial no Dia Nacional
do Samba  no Creóle Bar

CHICO CHINÊS SERÁ UMA DAS ATRAÇÕES DA RODA DE SAMBA

O Dia Na ci o nal do Sam ba não vai pas sar em bran co
no Creó le Bar (La goa da Jan sen). No pró xi mo dia 2,
quar ta-fei ra, a par tir das 19h, ha ve rá uma pro gra ma ção
es pe ci al, com uma ro da de sam ba cheia de ener gia e
mui tos par ti ci pan tes. Os in gres sos cus tam 20 re ais.
Den tre os con vi da dos es tão, Ne to Pe pe ri, Ami gos do
Sam ba, Par de Sam ba, Chi co Chi nês, Vic tor Hu go e
Neyzinho (Ar gu men to), Pe dri nho e Wal bi nho (Va mu di
Sam ba), e Thi a go Gu ter res. “Es sa se rá a nos sa ho me na- 
gem ao Dia do Sam ba, com al guns sam bis tas da nos sa
ci da de. Va mos fa zer es sa fes ta cum prin do to das as re- 
gras sa ni tá ri as e com pú bli co li mi ta dís si mo”, afir ma
Thi a go Gu ter res.

No re per tó rio da ro da de sam ba, com po si ções de
sam ba e pa go de ma ra nhen ses e na ci o nais do pas sa do e
pre sen te que mar cam es se es ti lo tão bra si lei ro. O ide a li- 
za dor  do pro je to é Thi a go Gu ter res, mú si co há 22 anos e
que já con tri bui com vá ri os es ti lo mu si cais co mo; reg- 
gae, MPB, pop, rock, tam bor de cri ou la e o sam ba em es- 
pe ci al. “O Sam ba nos Cha mou sur giu du ran te a pan de- 
mia, quan do ti ve a ideia de fa zer li ve nas re des so ci ais
du ran te o iso la men to, pa ra le var mú si ca em ca sa e reu- 
nir vá ri os ami gos do sam ba. As sim, se eter ni zou o no me,
que vai pa ra sua 3° edi ção, no es pe ci al do dia Na ci o nal
do Sam ba”, dis se o ar tis ta.

O sam ba é o gê ne ro mu si cal que mais re pre sen ta o
Bra sil. O rit mo que saiu dos mor ros e pe ri fe ri as e em ba la
o país há anos tem seu dia na ci o nal, que sur giu por ini ci- 
a ti va de um ve re a dor bai a no, Luis Mon tei ro da Cos ta,
pa ra ho me na ge ar Ary Bar ro so. Ary já ti nha com pos to
seu su ces so Na Bai xa do Sa pa tei ro, mas nun ca ha via
pos to os pés na Bahia. 2 de de zem bro foi a da ta que ele
vi si tou Sal va dor pe la pri mei ra vez. E a fes ta foi se es pa- 
lhan do pe lo Bra sil e vi rou uma co me mo ra ção na ci o nal.

FESTIVAL

Zeca Baleiro participa do
Festival Mini para infância

CANTOR  APRESENTA REPERTÓRIO DOS DISCOS ZORÓ E ZURETA

Em mais uma ini ci a ti va dos pa tro cí ni os da Pe tro bras
di re ci o na dos a cri an ças, prin ci pal men te até os 6 anos, o
Mi ni – Mú si ca e In te ra ti vi da de pa ra In fân cia es treia nes- 
ta ter ça-fei ra (1º) em for ma to on li ne e to tal men te gra- 
tui to. A pro gra ma ção tem atra ções ex clu si vas, vi vên ci as
in te ra ti vas, ci clo for ma ti vo pa ra adul tos e exi bi ções au- 
di o vi su ais, com a in ten ção de reu nir cri an ças, fa mí li as e
edu ca do res. O fes ti val vai até 6 de de zem bro, com trans- 
mis sões ao vi vo pe lo YouTube, no
www.youtube.com/mi ni fes ti va lo fi ci al.

Con du zi da pe la Pa lha ça Ru bra, a pro gra ma ção do
Mi ni reú ne ar tis tas co mo Ze ca Ba lei ro, que faz show es- 
pe ci al com re per tó rio dos ál buns “Zo ró (Bi chos Es qui si- 
tos)” e “Zu re ta”; o gru po O Te a tro Má gi co, com o pro je to
“Ex pe ri ên cia” em for ma to iné di to pa ra cri an ças, e a Or- 
ques tra de Ma la ba res, di re to da Es pa nha. A pa les tra de
aber tu ra fi ca por con ta de Lydia Hor té lio, im por tan te
edu ca do ra e mu si có lo ga bra si lei ra. A pro gra ma ção
com ple ta es tá no www.mi ni mu si ca.com.br.

O Mi ni traz ain da uma li ve com a can to ra Te re sa Cris- 
ti na e o En con trão de Fes ti vais In fan tis, um ba te-pa po
en tre ide a li za do res e cu ra do res dos prin ci pais even tos
di re ci o na dos ao pú bli co in fan til do Bra sil, pa ra te cer
diá lo gos so bre os de sa fi os de re pen sar as pro pos tas dos
even tos pa ra o uni ver so di gi tal.

Há tam bém con teú do au di o vi su al, com exi bi ções do
fil me “Tar ja Bran ca”, do cu men tá rio di ri gi do por Ca cau
Rho den, um ma ni fes to so bre a im por tân cia da ma nu- 
ten ção da cri an ça in te ri or, e o cur ta-me tra gem per nam- 
bu ca no “Sa lu e o Ca va lo Ma ri nho”, de Ce cí lia da Fon te.
Epi só di os de “Aquá ti co”, “Dj Cão e a Lo ja de Dis cos” e
“Ru bra e as Cri a tu ras” es tão na gra de da pro gra ma ção.

São Luís, terça-feira, 1 de dezembro de 2020

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

