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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉAPARTE       Transparentes         BASTIDORES
SEG 2.12.2020

03H56 ................ 0.7M

08H56 ................ 5.5M

15H54 ................ 1.1M

20H58 ................ 5.4M

A eleição de 2020 acabou e os políticos já começam a desenhar os cenários de 
2022, com o Maranhão inserido numa perspectiva nacional, com Flávio Dino 
tentando se revigorar da eleição de São Luís, enfrentando, de saída, tromba-
da do presidenciável do PDT.

Embaralhado 2022 

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  
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 o prefeito eleito de 
São Luís, Eduardo Braide   
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presidência da Câmara 
Municipal de São Luís 
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Os deputados César Pires (PV), Roberto 
Costa (MDB) e Mical Damasceno (PTB) 
parabenizaram, na sessão plenária desta 
terça-feira (1º), o novo prefeito eleito de 
São Luís, Eduardo Braide (Podemos).
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São Luís,  quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

Responsável: George Raposo
E-mail: gdinamite@hotmail.com 2

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento 
e disposição final de resíduos de serviços de saúde de classificação A, B e E, com fornecimento 
de bombonas, em regime de comodato, para atender a demanda do HOSPITAL RUTH DE AQUINO 
NOLETO, no município de Imperatriz - MA, administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DA ABERTURA: 29/12/2020, às 9h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou roberta.oliveira@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 
3235-7333.

São Luís-MA, 27 de novembro de 2020
Osmália Roberta de Oliveira Borges
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 199/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94.729/2020 - EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 020/2020-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 66-C, de 15 de agosto de 2020, torna público que o 
Pregão Presencial nº 020/2020-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de Pneus, 
Câmaras de Ar, Válvulas e Fitas Protetoras, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 16.12.2020, às 
08h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça 
Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamente, 
no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e 
seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão 
Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 30 de novembro de 2020. AMILTON FERREIRA 
GUIMARÃES – Pregoeiro

Objeto: O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS SÃO RAIMUNDO 
DAS MANGABEIRAS torna público a realização de CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020, Processo: 23249.037367.2020-23. 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, em acordo com as 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega das propostas: a partir do dia 01/12/2020 no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas até dia 
21/12/2020 às 08:00h (horário de Brasília)

Abertura das propostas: dia 21/12/2020 às 09:00 h (horário de Brasília) na Sede do IFMA-Campus 
São Raimundo das Mangabeiras.

Obtenção do Edital: O Edital e seus anexos estarão a disposição dos interessados com vista franqueada no 
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS situado na Rodovia BR 230, 
Km 319, s/n, Zona Rural, CEP 65.840-000, São Raimundo das Mangabeiras – MA, em dias úteis, no horário de 08:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas a partir do dia 01 de dezembro de 2020 e poderá ser solicitado pelo e-mail: 
licitacao.srm@ifma.edu.br e no site do IFMA: < https://portal.ifma.edu.br/licitacoes/ >.

JANIO FERNANDES E SILVA
Diretor Geral

IFMA - Campus São Raimundo das Mangabeiras

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020

MARANHÃO
Campus São Raimundo das Mangabeiras

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

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

MISSA DE SÉTIMO DIA
EDMILSON DA CRUZ LOPES

CONVITE

OS FAMILIARES DO SAUDOSO EDMILSON DA 
CRUZ LOPES,CONVIDAM PARENTES E AMIGOS 
PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA, A  REALIZAR-SE   NO 
DIA 03.12.2020 (QUINTA-FEIRA) ÀS 18.00H NA 
IGREJA DE SÃO CRISTOVÃO ( SÃO CRISTOVÃO) 
AGRADECEMOS  A TODOS QUE COMPARECEREM  A 
ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE CRISTÃ.

MISSA DE SÉTIMO DIA
 IVALDO DUARTE DOS SANTOS

CONVITE 
OS FAMILIARES DO SAUDOSO IVALDO DUARTE 
DOS SANTOS, CONVIDAM PARENTES E AMIGOS 
PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA, A REALIZAR-SE NO 
DIA 03.12.2020 ( QUINTA-FEIRA) AS 19.00H NA 
IGREJA NOSSA SENHORA DA PENHA ( ANJO DA 
GUARDA) AGRADECEMOS A TODOS QUE 
COMPARECEREM A ESTE ATO DE FÉ E SOLIDARIE-
DADE CRISTÃ.

Edital De Citação Com Prazo De 30 (Trinta) Dias Processo Nº: 0843601-11.2016.8.10.0001 Ação: Busca E Apreensão Em 
Alienação Fiduciária (81) Autor: Disal Administradora De Consorcios Ltda Reu: Maxsuell Da Silva Lima A Excelentíssima 
Senhora Jaqueline Reis Caracas, Juíza de Direito respondendo pela 9ª Vara Cível da Comarca de São Luís, Estado do 
Maranhão. Citando(a) (s): Maxsuell Da Silva Lima, CPF nº 029.388.513-32, com endereço incerto e não sabido. Finalidade: 
Citação da pessoa acima nomeada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo 
os valores apresentados pelo credor, com os seus acréscimos legais e contratuais, restituindo-se, deste modo, o bem 
apreendido, podendo ainda apresentar resposta à busca e apreensão no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que 
será nomeado curador especial em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente, o 
qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. São Luís, Terça-feira, 10 de Novembro de 2020. K-02e03/12

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

MATRÍCULA
0313770155 2020 6 00003 248 0000969 70

O Oficial de Registro Civil da Quinta Zona, Serlene da Conceição 
Campos Chaves, faz saber a quem interessar que ÁBAD SYDNEY 
REIS E SILVA FILHO e ISNARA NUNES SOEIRO. Ele brasileiro, 
solteiro, técnico em tecnologia da informação, filho de Ábad 
Sydney Reis e Silva e Neidemar Aguiar e silva. Ela, brasileira, 
solteira, técnica em tecnologia da informação, filha de Ilmar da 
Silva Soeiro e Josefa Cabral Nunes. Requerem habilitação para 
casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento 
e/ou causa suspensiva (Arts. 1.521 e 1.523 do Código Civil) 
poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, 13 de outubro de 2020
Ivonete dos Santos Baldez

Escrevente Autorizado
Cartorio 5º zona 

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2020. O 
Município de Esperantinópolis - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E SANEAMENTO, comunica a todos os interessados que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços sob o n.º 029/2020, que 
tem por objeto a futura e eventual aquisição de combustíveis automotivos e óleos 
e lubrificantes, para atender as necessidades desta Administração Pública Munici-
pal, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do 
presente edital. tipo Menor Preço por Item, com data de Abertura da Sessão para o 
dia 03/12/2020 às 10:00hs, FICA ADIADO PARA O DIA 16/12/20 ÀS 10:00hs, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, 
Centro, Esperantinópolis – MA. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, 
telefone: (99) 98508-6179 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. 
Esperantinópolis - MA, 30 de novembro de 2020. Joelson Ribeiro Bezerra Secretário 
Municipal de Saúde e Saneamento Portaria: 039/2020. 

ESPECIAL

 

 

HISTÓRIA DA PRAÇA
A Praça da Misericórdia fica em 

frente ao Hospital Santa Casa de Mi-
sericórdia, tendo sido batizada, ainda 
no século XIX, como Largo do Hospi-
tal da Misericórdia, mas um decreto 
da Câmara Municipal, em 1894, mu-
dou o nome para Praça Conselheiro 
Silva Maia. Já em 1903, alteraram para 
Praça da Caridade, mas ainda hoje o 
local é conhecido como Praça da Mi-
sericórdia.

A praça também já foi denominada 
de Afonso Saulnier de Pierrelevée, em homenagem ao primei-
ro médico cirurgião do Hospital Português e da Santa Casa 
de Misericórdia. Ele é considerado o primeiro médico cirur-
gião do Maranhão e um dos primeiros da região Nordeste a 
implantar uma prótese em membro inferior (perna) em uma 
escrava de sua propriedade.

  

Prefeito Edivaldo reinaugura 
Praça da Misericórdia, novo 
cartão-postal no Centro
Logradouro ganha nova configuração urbanística e soma-se a outras obras 
que o prefeito Edivaldo realiza no Centro da cidade, transformando a área 
em um local mais preservado, confortável e com mais acessibilidade

O 
prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior reinaugurou um dos espa-
ços mais tradicionais do Centro 
de São Luís, a Praça da Miseri-

córdia, nesta terça-feira (1º). O logradouro 
vinha se deteriorando gradativamente há 
anos por causa da ação de vândalos e da 
falta de conservação. Agora é mais uma 
praça totalmente recuperada, com nova 
arborização, bancos para descanso, quios-
ques para a venda de lanches, entre outras 
melhorias como a restauração da fonte e 
monumento histórico que ganharam ilu-
minação artística para deixar a área ainda 
mais bonita. Este é mais um investimento 
do programa São Luís em Obras por meio 
do qual a gestão do prefeito Edivaldo tem 
executado o maior volume de interven-
ções das últimas décadas para recuperar 
o patrimônio histórico e arquitetônico da 
capital. Também nesta terça-feira foram 
inauguradas duas praças no bairro Vila 
Nova, na área Itaqui-Bacanga.

“A história da Praça da Misericórdia, 
que foi fundada em 1912, se confunde 
com a história da cidade. Este local esta-
va totalmente degradado e sendo usado 
de forma irregular. Hoje estamos entre-
gando um espaço totalmente recuperado, 
com novo paisagismo, área de lazer para 
as crianças e com sua fonte e monumen-

tos restaurados, embelezando ainda mais 
a área. Também construímos quiosques 
para acomodar o comércio do entorno, 
garantindo a renda destas pessoas. Esta é 
mais uma obra que integra o maior pro-
grama de recuperação do Centro de São 
Luís, por meio do qual já entregamos a 
Praça da Bíblia, Parque do Bom Meni-
no, Praça João Lisboa, Largo do Carmo 
e Rua de Nazaré. Estamos trabalhando 
para entregar até o fim do ano o Largo 
de São João, a Praça da Saudade e a ur-
banização da Fonte do Bispo. Estamos 
devolvendo ao Centro a sua importân-
cia histórica, social, cultural e turística”, 
destacou o prefeito Edivaldo.

Acompanharam o prefeito Edivaldo a 
primeira-dama, Camila Holanda; o vice-
prefeito, Julio Pinheiro; os secretários mu-
nicipais de Projetos Especiais, Roberto 

Sousa; Turismo, Socorro Araújo; Repre-
sentação Parlamentar, Nonato Chocola-
te; Educação, Cursino Raposo; Criança e 
Assistência Social; Andréia Lauande; presi-
dente do Instituto Municipal da Paisagem 
Urbana (Impur), Fábio Henrique Carvalho; 
e o subprefeito do Centro, Jeferson Viégas.

O vice-prefeito de São Luís, Julio Pi-
nheiro, afirmou que a importância da re-
forma da Praça da Misericórdia se dá por 
ser uma das mais simbólicas da cidade. “O 
simbolismo que esta praça tem não ape-
nas para o Centro, mas para toda a cida-
de é algo muito representativo. Por isso, o 
trabalho que o prefeito Edivaldo fez aqui 
é uma revolução, assim como todos os 
investimentos que estão sendo feitos na 
região do Centro. É um trabalho que se 
destacará ainda por muitos anos no fu-
turo”, disse.

 RECUPERAÇÃO DO CHAFARIZ
O chafariz da Praça da Misericórdia estava desativado há déca-

das. Durante a reforma do espaço ele foi restaurado assim como 
o monumento que faz parte do conjunto arquitetônico. O chafa-
riz tem 108 anos, tendo sido inaugurado em 18 de maio de 1912. É 
composto por uma estátua feminina, feita de ferro fundido e, em 
seu interior, uma tubulação de água com saída no topo de sua ca-
beça. Com a restauração, o monumento ganhou nova tubulação 
hidráulica e nova iluminação artística.

Não há registro da última restauração feita no monumento, que 
também teve grande importância para o dia a dia dos moradores 
do entorno que no passado usavam o chafariz como fonte de abas-
tecimento de água.

 



oimparcial.com.br POLÍTICA Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 3

ELEIÇÕES 2020

Disputa da presidencia
da Câmara de São Luís
A

elei ção mu ni ci pal em São 
Luís ter mi nou no úl ti mo fi nal 
de se ma na com a vi tó ria de 
Edu ar do Brai de (Po de mos) 

pa ra pre fei to de São Luís. Pa ra le la- 
men te à tran si ção do exe cu ti vo mu ni- 
ci pal que já co me çou com o anun cio 
do ad vo ga do Enéas Gar cia Fer nan des 
Ne to, que co or de na rá o pro ces so, já 
co me ça ram a as ar ti cu la ções pa ra a 
dis pu ta da Me sa Di re to ra da Câ ma ra 
Mu ni ci pal de Ve re a do res de São Luís.

O atu al pre si den te, Os mar Fi lho 
(PDT), reu niu-se na úl ti ma se gun da-
fei ra (30), com dez ve re a do res elei tos 
e re e lei tos de São Luís. Em 2021, o ve- 
re a dor que foi re e lei to com 7.447 vo- 
tos de ve rá ser re con du zi do ao car go. 
No en con tro, par ti ci pa ram os ve re a- 
do res Oc tá vio So ei ro, Fran cis co Cha- 
gui nhas, Mar ci al Li ma, Ál va ro Pi res, 
Kar la Sarney, Do min gos Paz, Um be li- 
no Jú ni or, Ri bei ro Ne to, Mar cos Cas- 
tro e Gu tem berg Araú jo, que con fir- 
ma ram apoio a re e lei ção de Os mar Fi- 
lho. O atu al pre si den te da Câ ma ra de 
São Luís agra de ceu o apoio. “Agra de ço 
a to dos que es ti ve ram nes ta reu nião 
em apoio a mi nha can di da tu ra à pre- 
si dên cia da Câ ma ra Mu ni ci pal de São 
Luís. Obri ga do pe la con fi an ça. Se gui- 
re mos jun tos vi san do um par la men to 
ca da vez mais for te em fa vor da po pu- 
la ção”, afir mou Os mar Fi lho.

As con tas pa ra a re e lei ção de Os- 
mar tra zem, os se guin tes nú me ros: 18 
ve re a do res já de cli na ram apoio a con- 
ti nui da de do pe de tis ta, que tem o to- 
tal apoio do se na dor We ver ton Ro cha; 
e nes te ca so, es ta rão jun tos, os três ve- 
re a do res elei tos do PDT. os 4 ve re a do- 
res do Po de mos, o ve re a dor Um be li no 
Jú ni or, Gu tem berg Araú jo, Gua gui- 
nho e Mar qui nhos, am bos do DEM, a 
ve re a do ra Sil va Noely (PTB) e Be to 
Cas tro do Avan te.

Da ba se do pre fei to elei to Edu ar do

OSMAR FILHO   PARTICIPA DE  REUNIAO  COM VEREADORES ELEITOS E REELEITOS

Brai de veio: Oc tá vio So ei ro (Po de- 
mos) que foi elei to com 5.199 vo tos, 
Cha gui nhas, Do min gos Paz e Mar ci al 
Li ma do Po de mos; Kar la Sarney do 
PSD; Dr Gu tem berg do PSC; Ál va ro Pi- 
res, Ri bei ro Ne to e Mar cos Cas tro do 
PMN e Um be li no Jú ni or do PRTB. Os- 
mar Fi lho ain da tem ao seu la do Rai- 
mun do Pe nha e Na to Jú ni or do PDT; 
Mar qui nhos e Ed son Ga gui nho do 
DEM e Sil va Noely do PTB. A lis ta ain- 
da po de au men tar nos pró xi mos e di- 
as.

Du ran te a vol ta aos tra ba lhos le gis- 
la ti vos nes ta ter ça-fei ra (1º), após o 
se gun do tur no das elei ções, o pre si- 
den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São 
Luís, Os mar Fi lho (PDT), la men tou a 
der ro ta dos ve re a do res que não con- 
se gui ram a re e lei ção.

De acor do com o pre si den te do Le- 
gis la ti vo Mu ni ci pal, ca da par la men tar 
pres tou ser vi ço re le van te pa ra a ci da- 
de e pos su em um pa pel de gran de res- 
pon sa bi li da de a ze lar, até o fim da le- 

gis la tu ra. Os mar des ta cou que vi veu 
um mo men to se me lhan te, quan do te-
ve uma vo ta ção

ex pres si va, mas não foi elei to. “Os 
ve re a do res que não con se gui ram a re- 
e lei ção são im por tan tes pa ra São Luís. 
In fe liz men te, eles não ob ti ve ram êxi-
to, mas, a Câ ma ra cum pre um pa pel 
re le van te pa ra a ci da de, co mo um to- 
do. Até 31 de de zem bro, es ta Ca sa 
con ti nu a rá dan do sua con tri bui ção, 
pa ra que São Luís pos sa avan çar. Ca da 
um dei xa rá um gran de le ga do em fa- 
vor da ci da de e da so ci e da de”, re la tou.

Os mar apro vei tou a opor tu ni da de 
pa ra fa lar do fu tu ro e deu bo as-vin das 
aos can di da tos que fo ram elei tos ve-
re a do res da ca pi tal. “Te nho cer te za 
que os no vos par la men ta res te rão o 
mes mo com pro mis so e con ti nu a rão 
pres tan do um ex ce len te tra ba lho à 
po pu la ção de São Luís, pa ra que as 
pes so as pos sam ter, ca da vez mais, 
qua li da de de vi da”, fi na li zou

ELEIÇÕES 2020

Deputados parabenizam Eduardo Braide  na AL

DEPUTADOS CÉSAR PIRES, ROBERTO COSTA E MICAL DAMASCENO USARAM A TRIBUNA  PARABENIZA O NOVO PREFEITO.

Os de pu ta dos Cé sar Pi res (PV), Ro- 
ber to Cos ta (MDB) e Mi cal Da mas ce- 
no (PTB) pa ra be ni za ram, na ses são
ple ná ria des ta ter ça-fei ra (1º), o no vo
pre fei to elei to de São Luís, Edu ar do
Brai de (Po de mos). Os par la men ta res
de se ja ram su ces so na con du ção da
ca pi tal ma ra nhen se e des ta ca ram a
ex pec ta ti va de que, nos pró xi mos
qua tro anos, ele fa ça uma ges tão exi- 
to sa e com pro me ti da com os an sei os
dos lu do vi cen ses.

A de pu ta da Mi cal Da mas ce no pon- 
tu ou a vo ta ção ex pres si va de Brai de,
que o le vou à vi tó ria. Ela tam bém fa- 
lou so bre o apoio que deu ao can di da- 
to no se gun do tur no. “Te nho cer te za

de que ele fa rá uma bri lhan te ges tão.
Que o Se nhor Je sus pos sa usá-lo for te- 
men te con tra as de si gual da des so ci- 
ais pa ra que tra ba lhe, de ver da de, pe la
nos sa ca pi tal”, dis se.

O de pu ta do Ro ber to Cos ta des ta- 
cou o ca mi nho per cor ri do até a elei- 
ção e o ama du re ci men to po lí ti co de
Edu ar do Brai de, que, se gun do ele,
con tri buí ram pa ra a sua vi tó ria no
plei to. O par la men tar res sal tou, ain- 
da, que a As sem bleia Le gis la ti va tam- 
bém te rá um pa pel fun da men tal em
aju dar o fu tu ro pre fei to de São Luís.

“Eu fi co mui to fe liz de ter par ti ci pa- 
do da cam pa nha do de pu ta do Ne to

Evan ge lis ta, no pri mei ro tur no, e, no
se gun do tur no, com to do o nos so gru- 
po, e de ter mos em bar ca do nes se pro-
je to do de pu ta do Edu ar do Brai de,
por que era o me lhor pro je to pa ra São
Luís. Se Deus qui ser, ele fa rá uma
gran de ad mi nis tra ção”, res sal tou.

O de pu ta do Cé sar Pi res tam bém
con gra tu lou o pre fei to elei to e de se-
jou êxi to na con du ção de São Luís. “Eu
que ro de se jar ao de pu ta do Edu ar do
Brai de fe li ci da de e uma ges tão exi to- 
sa. Que ro, de igual mo do tam bém, pa-
ra be ni zar o pre fei to Edi val do Ho lan da
Jú ni or, que tam bém me re ce o meu
res pei to, co mo sem pre te ve”, con-
cluiu.
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Tran si ção

Diá lo go fran co

PT li vre

“Agro ne gó cio não tem ide o lo gia nem ban -
dei ra”

Es ca ra mu ças (1)

Es ca ra mu ças (2)

Em ba ra lha do 2022
A elei ção de 2020 aca bou e os po lí ti cos já co me çam a de se nhar

os ce ná ri os de 2022, com o Ma ra nhão in se ri do nu ma pers pec ti va
na ci o nal, com Flá vio Di no ten tan do se re vi go rar da elei ção de São
Luís, en fren tan do, de saí da, trom ba da do pre si den ciá vel do PDT,
Ci ro Go mes. 

Co mo a es quer da per deu ter re no nas elei ções mu ni ci pais pe lo
país afo ra, o cen tro-di rei ta ocu pou o imen so es pa ço aber to tan to
ele gen do pre fei tos nas ca pi tais quan to em ci da des im por tan tes
nos mu ni cí pi os-ei xos de de ter mi na das re giões. Re su mo da ópe ra:
ou os par ti dos de es quer da par tem pa ra uma co a li za ção an tes de
2022, ou vão nau fra gar.

O jo go de 2022 ain da não es tá com as car tas na me sa, mas a es- 
quer da sa be que se não unir na dis pu ta pre si den ci al – o que é um
pro je to com pli ca do – po de so frer uma der ro ca da mai or ain da. O
cen tro-di rei ta tem mais com pe tên cia e mu ni ção cu mu la das pa ra
o en fren ta men to até con tra o pre si den te Jair Bol so na ro, cas ti ga do
for te men te nas ur nas mu ni ci pais. É com o cen trão que ele te rá
que se ater no Con gres so. Mas Bol so na ro tem su as fer ra men tas de
pro du ção de vo tos e de acal mar a ba se ali a da, além da fi gu ra em- 
ble má ti ca que en car na jun to a seu fi el pú bli co que até ago ra o
con si de ra “mi to”.

Bol so na ro não ele geu pre fei tos nem nas pe que nas ci da des de
elei to ra do fá cil de con tro lar. Dos 71 can di da tos que usa ram o so- 
bre no me Bol so na ro nas ur nas, sen do seis de fa to seus pa ren tes,
ape nas um, o fi lho Car los, se ele geu. Dos que ele gra vou ví de os
apoi an do, tam bém le va ram so va de ur nas. No con tra pon to, os
par ti dos do cen trão avan ça ram mui to. Saí ram das elei ções mai o- 
res do que en tra ram. Des ta que pa ra o PP, PSD, Re pu bli ca nos, Po- 
de mos e DEM. Es ses par ti dos ga nha ram um nú me ro bem mai or
de ci da des do que em 2016.

Já o PSDB, com FHC der ra man do fa la ção qua se diá ria so bre a
con jun tu ra po lí ti ca, ho je es tá con cen tra do mais na ca pi tal pau lis- 
ta do que no Bra sil. O MDB tam bém fi cou me nor, mes mo ten do
ele gi do o mai or nu me ro de pre fei tos – mas em pe que nos mu ni cí- 
pi os. Mes mo as sim PSDB e MDB que avan ça ram em 2016, ain da
con ti nu am gran des e com for ça sig ni fi ca ti va. No Ma ra nhão, po- 
rém, não foi as sim. Os dois en co lhe ram. En quan to o PT sim ples- 
men te vi rou pó, ele gen do um úni co pre fei to (Co ro a tá) e um “ve re- 
a dor co le ti vo” na Câ ma ra de São Luís.

O pre fei to elei to de são Luís, Edu ar do Brai de (Po de mos), anun- 
ci ou on tem a tar de o pri mei ro no me da equi pe de tran si ção. O ad- 
vo ga do Enéas Gar cia Fer nan des Ne to, fi ca rá res pon sá vel tam bém
pe la co or de na ção, con for me Brai de em sua re de so ci al.

Em en tre vis tas de pois de elei to, Brai de afir mou que vai di a lo- 
gar por par ce ri as, tan to com o go ver na dor Flá vio Di no, quan to o
go ver no fe de ral, além do se tor pri va do. Em Bra sí lia ele con ta com
o apoio da ban ca da ma ra nhen se pa ra pres si o nar por in ves ti men- 
tos.

De pois do fra cas so elei to ral do PT nas elei ções des te ano, o se- 
na dor Ja ques Wag ner de fen deu a ne ces sá ria re no va ção no par ti do
com mais can di da tos jo vens. Ele quer tam bém que o PT dei xe de
ser re fém de Lu la. “Fi car re fém de le a vi da in tei ra? Não faz sen ti- 
do”, dis se.

Do pre si den te da CNA João Mar tins, em re ca do a Edu ar do Bol- 
so na ro, que vol tou a ata car a Chi na, mai or com pra dor de grãos e
car ne do país. Pa ra Mar tins, os EUA não vão di zer o que o Bra sil
de ve pro du zir e pa ra quem ven der.

 
Fi nal men te Jair Bol so na ro, pre si den te do Bra sil e Al ber- 

to Fer nán dez, da Ar gen ti na con ver sa ram na se gun da-
fei ra, des de a elei ção do ar gen ti no. Mas pa ra is so, Bol- 

so na ro re cor reu a Jo sé Sarney, fun da dor do Mer co sul
com o co le ga ar gen ti no Raúl Al fon sín

 
O en con tro te ve co mo mo te o Dia da Ami za de Ar gen ti- 

no-Bra si lei ro, que mar ca o en con tro en tre Sarney e Al- 
fon sín em Foz de Igua çu, em 1985, pa ra lan çar a ideia

da in te gra ção econô mi ca do Co ne Sul. Os dois paí ses
es ta vam, sain do de su as di ta du ras mi li ta res.

 
Se gun do o IB GE, a po pu la ção de so cu pa da no Bra sil

che gou a 13,8 mi lhões de pes so as em ou tu bro. Ta xa de
de so cu pa ção pas sou de 14,0% pa ra 14,1%. Nú me ro de

pes so as fo ra da for ça de tra ba lho che gou a 72,7 mi- 
lhões. Is so é re cu pe ra ção?

De pois de um li gei ro en tre ve ro pro vo ca do por Ci ro Go mes
con tra Flá vio Di no, lo go após o re sul ta do da elei ção, o lí der pe de- 
tis ta mu dou o tom da con ver sa. Dis se em sua re de so ci al que tem
mui ta es ti ma a res pei to por Di no.

Ci ro fa lou que Di no “pa re ce es tar fo ra da re a li da de”, e a res pos- 
ta foi ime di a ta: “Não res pon de rei a Ci ro por du as ra zões: 1 – Te nho
res pei to e apre ço por ele. 2 – E a mi nha con tri bui ção pa ra que o
cam po na ci o nal-po pu lar ca mi nhe uni do. Não me ca be acir rar
con fli tos des ne ces sá ri os”.

São Luís, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A pandemia ainda não acabou

Du zen tos e ses sen ta e

cin co di as. Trin ta e se te

se ma nas. Oi to me ses.

Es sa é a quan ti da de de

tem po des de que foi

de cre ta da a pan de mia

da co vid-19 pe la

Or ga ni za ção Mun di al da

Saú de (OMS). 

Es sa vol ta no tem po que pro po nho
é re sul ta do de uma in cre du li da de de
que ho je da mos iní cio ao úl ti mo mês
de 2020. Co mo mui tos, que ro que es se
ano ter mi ne. A pe na é que, di fe ren te- 

men te do que pre ga mos nas vi ra das,
en cer rar o ano não quer di zer, ne ces- 
sa ri a men te, aca bar com a pan de mia.

A si tu a ção atu al de man da aten ção.
No Dis tri to Fe de ral, por exem plo, os
nú me ros de ca sos do no vo co ro na ví- 
rus vol ta ram a cres cer. A Se cre ta ria de
Saú de en trou em aler ta. Con vo cou
uma co le ti va de im pren sa, on tem, em
que o se cre tá rio Os nei Oku mo to des- 
ta cou que os au men tos fo ram im pac- 
ta dos pe lo “re la xa men to por par te da
po pu la ção”.

No nos so ca so, nem po de mos “cul- 
par” as elei ções, que co lo ca ram mais
pes so as nas ru as, co mo acon te ceu em
ou tras lo ca li da des. Aqui, é no tó rio
que mui tas pes so as de ci di ram, por
con ta pró pria, de cre tar o fim da pan- 
de mia e re to mar a ro ti na an te ri or,
pro mo ven do aglo me ra ções e se li- 
vran do das más ca ras.

Mas o si nal de aler ta es tá ace so.
Não só aqui em Bra sí lia, mas no mun- 
do. A Eu ro pa já vi ve uma se gun da on- 
da, com paí ses im pon do no va men te
res tri ções. No Bra sil, ain da não sa be- 
mos ao cer to se já che ga mos a es sa
eta pa. Al go di fí cil de pre ver quan do o

país se quer dei xou a pri mei ra on da.
Os es for ços pa ra a che ga da de uma

va ci na são gran des. A far ma cêu ti ca
Pfi zer con cluiu as fa ses de tes tes e
anun ci ou que a va ci na pro du zi da por
eles é se gu ra. A fa bri can te chi ne sa Si- 
no vac mos trou-se ca paz de pro du zir
res pos ta imu ne em 97% dos ca sos. Es- 
tu do pre li mi nar da Spu ti nik V apon- 
tou efi cá cia de 91,4%. Aguar da mos,
ain da, os no vos re sul ta dos da As tra- 
Ze ne ca, que vol tou atrás em re la ção à
do sa gem efi ci en te pa ra a imu ni za ção,
que ha via de mons tra do a ne ces si da- 
de de ape nas me ta de da do se, o que
do bra ria o nú me ro de pes so as que
po de ri am ser imu ni za das.

Mes mo que os imu ni zan tes es te-
jam dis po ní veis em 2021, ain da vi ve- 
re mos mo men tos de em ba te com a
co vid-19. A ex pec ta ti va é de que par te
da po pu la ção se ja va ci na da. Di an te
de tan tas si tu a ções ain da in de fi ni das,
o mo men to é de cau te la, de re for çar
os cui da dos hi gi ê ni cos e evi tar aglo- 
me ra ções. Es ta mos to dos can sa dos
da pan de mia, só que é sem pre bom
lem brar que a cri se sa ni tá ria ain da
não ter mi nou.

Pensamento criativo e educação no século 21

“A cri a ti vi da de é, ago ra,

tão im por tan te quan to a

al fa be ti za ção”. A fra se é

de Ken Ro bin son,

es cri tor que mor reu em

agos to des te ano, após

lu tar con tra um cân cer. 

Seu ví deo do TED (Es co las ma tam a
cri a ti vi da de?) é o mais vis to da sé rie,
com mais de 66 mi lhões de exi bi ções.
Ne le, Ro bin son lan ça uma re fle xão
im por tan te: co mo o en si no po de pro- 
mo ver a cri a ti vi da de e dar aten ção aos
in te res ses in di vi du ais de ca da alu no
ao mes mo tem po?

O que se en ten de por cri a ti vi da de
vem mu dan do ao lon go dos anos. Du- 
ran te mui to tem po, acre di ta va-se que
a cri a ti vi da de era uma ca rac te rís ti ca
ina ta de in di ví du os ge ni ais. Mais re- 
cen te men te, no en tan to, as pes qui sas
mos tram que to dos os in di ví du os têm
po ten ci al cri a ti vo e que ele po de ser
exer ci do em di ver sas áre as, não es- 
tan do con fi na do a áre as ar tís ti cas ou
ci en tí fi cas.

Di ver sas ra zões ex pli cam por que
um nú me ro ca da vez mai or de paí ses
es tá in cluin do a cri a ti vi da de no cur rí- 
cu lo es co lar: ela im pul si o na o de sen- 
vol vi men to cul tu ral; a glo ba li za ção,
os avan ços de no vas tec no lo gi as, pan- 
de mi as e ou tras cri ses fa zem da ca pa- 
ci da de de cri ar so lu ções ino va do ras
pa ra pro ble mas com ple xos uma das
prin ci pais com pe tên ci as pa ra o fu tu- 
ro da vi da e do tra ba lho; é fun da men- 
tal pa ra que os jo vens pos sam ser fe li- 

zes em um mun do em rá pi da trans- 
for ma ção, en fren tan do in cer te zas.
Sob a pers pec ti va econô mi ca, a cri a ti- 
vi da de é um ati vo es sen ci al pa ra que
os paí ses se tor nem mais com pe ti ti- 
vos, ge rem mais em pre gos e ace le rem
seu de sen vol vi men to econô mi co.

Vá ri os paí ses es tão se es for çan do
pa ra com bi nar cri a ti vi da de e co nhe- 
ci men to des de a edu ca ção in fan til até
o en si no su pe ri or. Cin ga pu ra e Co reia
do Sul são bons exem plos de paí ses
que en fa ti zam a cri a ti vi da de, o pen sa- 
men to crí ti co e a for ma ção do ca rá ter
em seus cur rí cu los. Na Co reia do Sul,
as es co las de di cam 10% do tem po to- 
tal da es co la a pro je tos e ou tras ati vi- 
da des trans ver sais que es ti mu lem a
cri a ti vi da de. Nas es co las da Cin ga pu- 
ra, cri a ti vi da de e ino va ção es tão no
cen tro do pro je to pe da gó gi co. Os pro- 
fes so res de sen vol vem cri té ri os co- 
muns pa ra mo ni to rar o pro gres so dos
alu nos em pen sa men to crí ti co, cri a ti- 
vo e in ven ti vo. Os alu nos ava li am a si
mes mos e a seus co le gas, res pon den- 
do a per gun tas co mo “Sou ca paz de
cri ar vá ri as res pos tas pa ra che gar à
so lu ção de um pro ble ma?” (pen sa- 
men to crí ti co) ou “Sou ca paz de co- 
nec tar idei as de uma ma nei ra in te res- 
san te e cri a ti va pa ra cri ar uma ideia
úni ca?” (pen sa men to cri a ti vo).

No Bra sil, uma das com pe tên ci as
ge rais da BNCC é “Pen sa men to ci en tí- 
fi co, crí ti co e cri a ti vo”, que é des cri ta
co mo “Exer ci tar a cu ri o si da de in te- 
lec tu al e re cor rer à abor da gem pró- 
pria das ci ên ci as, in cluin do a in ves ti- 
ga ção, a re fle xão, a aná li se crí ti ca, a
ima gi na ção e a cri a ti vi da de, pa ra in- 
ves ti gar cau sas, ela bo rar e tes tar hi pó- 
te ses, for mu lar e re sol ver pro ble mas e
cri ar so lu ções (in clu si ve tec no ló gi cas)
com ba se nos co nhe ci men tos das di- 
fe ren tes áre as”.

Es te é, cer ta men te, um pon to de
par ti da im por tan te, mas in su fi ci en te
pa ra ga ran tir o de sen vol vi men to do
po ten ci al cri a ti vo de cri an ças e jo- 
vens. Pes qui sas na ci o nais re ve lam

que o pro fes sor bra si lei ro pre ci sa de
mais for ma ção e quer ter ma te ri ais e
me to do lo gi as que le vem a es te fim à
sua dis po si ção. Ele tem di fi cul da de
em li dar com a di ver si da de dos alu- 
nos, des co nhe ce es tra té gi as de es tí- 
mu lo ao pen sa men to cri a ti vo e se
sen te des mo ti va do fren te às con di- 
ções ins ti tu ci o nais de seu am bi en te
de tra ba lho. Pa ra avan çar mais ra pi- 
da men te no de sen vol vi men to da cri a- 
ti vi da de dos alu nos nas es co las bra si-
lei ras, há di ver sas po lí ti cas a se rem
im ple men ta das, co mo in ves tir na for- 
ma ção dos pro fes so res e na cri a ção de
no vas for mas de ava li a ção dos es tu-
dan tes, es ti mu lar cul tu ras de cri a ti vi- 
da de e ino va ção nas es co las, ado tar
me to do lo gi as e prá ti cas al ter na ti vas
que pro mo vam a co la bo ra ção e a au-
to no mia dos alu nos, uti li zar o po ten- 
ci al das no vas tec no lo gi as di gi tais, en- 
si nar ar tes e mes mo re de se nhar es pa-
ços e am bi en tes fí si cos da es co la, pa ra
que fa vo re çam cri a ção au to ral dos
alu nos e pro to ti pa ção de so lu ções pa- 
ra pro ble mas abor da dos em au la.

O de sen vol vi men to do po ten ci al
cri a ti vo é al go es sen ci al pa ra a vi da e o
tra ba lho no sé cu lo 21. In cluir cri a ti vi- 
da de na Ba se Na ci o nal Co mum Cur ri-
cu lar é um pon to de par ti da pa ra que
o as sun to se ja le va do a sé rio na es co- 
la, mas, pa ra que ele se efe ti ve, de ve rá
ser acom pa nha do por for ma ção ade-
qua da dos pro fes so res, ma te ri ais e
me to do lo gi as e por ava li a ção des tas
ha bi li da des. Aliás, há al guns anos a
OC DE in tro du ziu no Pi sa uma pro va
vol ta da à cri a ti vi da de. Por si nal, o Bra- 
sil não tem se saí do bem na ava li a ção.

O FGV/CEI PE lan ça rá o do cu men- 
to pa ra ori en ta ções de po lí ti cas pú bli- 
cas edu ca ci o nais Cri a ti vi da de na edu- 
ca ção em um even to no dia 4 de de- 
zem bro, que con ta rá com a par ti ci pa- 
ção de Clau dia Cos tin, Ra fa el Pa ren te,
Dé bo ra Ga ró fa lo e Lu ci a no Mei ra. As
ins cri ções po dem ser fei tas a par tir da
pá gi na de in ter net do CEI PE:
https://cei pe.fgv.br/.

SÉR GIO G. FREI RE
Jor na lis ta

Ma ra do na, o mais
ar gen ti no dos
jo ga do res

Ao ver as ru as de Bu e nos Ai res lo ta das em des pe di da a
Ma ra do na, o pri mei ro pen sa men to que po de sur gir aos
de sa vi sa dos é achar que o mi to em sua are na fu te bo lís ti- 
ca ha via aju da do os me nos fa vo re ci dos a su por tar as
tan tas frus tra ções de um co ti di a no ári do.

Nos pés do cra que, a per so ni fi ca ção de tu do o que
gos ta ri am de ser, co mo país e ci da dãos. Em re tri bui ção
ao so nho que lhes foi aca len ta do, sur giu o lu to co le ti vo
ma ni fes ta do da mais pu ra for ma la ti na, co mo ou tras ve- 
zes já se vi ra ao Sul das Amé ri cas.

A ma ni fes ta ção por te nha e a Ar gen ti na me re cem
mui to mais que uma aná li se a ti ra co lo, com al gu mas
adap ta ções su per fi ci ais. Ma ra do na e seu país pos su em
uma li ga ção com ma ti zes pe cu li a res, vin cu la dos à tra gé- 
dia e a um cer to ro man tis mo de sen cai xa do dos tem pos
atu ais. Fa ço re fe rên cia aqui à tra gé dia pen sa da pe la óti- 
ca dos clás si cos gre gos, em que, ao ca mi nho da gló ria,
se guem-se as di fi cul da des tan tas ve zes in con tor ná veis.
Pa ra os an ti gos gre gos, a vi da se de fi nia pe lo fi nal ab sur- 
do e sem ex pli ca ção. Ma ra do na fez do cam po seu te a tro
clás si co, com pro ta go nis mo ini gua lá vel en tre seus con- 
tem po râ ne os. Ain da nos pal cos de céu aber to, não vi rou
co ad ju van te, mas era ní ti do que, aos pou cos, vi veu mais
do mi to que da per for man ce nos gra ma dos. Deus na
Na po li e na se le ção; íco ne do pas sa do no Se vi lha e Bo ca
Ju ni or, em sua se gun da pas sa gem.

A Ar gen ti na tam bém vi veu seu au ge, nas du as pri mei- 
ras dé ca das do sé cu lo 20, quan do pos suía uma das mai- 
o res ren das per ca pi tas do mun do, ain da que hou ves se
de si gual da de so ci al. O país era um dos mai o res pro du- 
to res agrí co las do mun do e o prin ci pal ex por ta dor de
car ne. A pu jan ça des se pe río do se apa gou gra da ti va- 
men te ao lon go de qua se um sé cu lo. A de cep ção su ce- 
deu o mi to de que pa drões eu ro peus se ri am o fu tu ro.

Um sen ti men to ro mân ti co em re la ção a es se pas sa do
pa re ce ain da se per pe tu ar na Ar gen ti na. Um sau do sis- 
mo mar ca do pe la pas si o na li da de e pe lo in con for mis- 
mo. E, nis so, a per so na li da de de Ma ra do na, seus ex ces- 
sos, su as dis pu tas po lí ti cas e sua re tó ri ca irô ni ca e in fla- 
ma da unem-se ao jei to de ser ar gen ti no. Co me di men to
pa re ce não fa zer par te da al ma des se país. A in ten si da de
mar ca seus he róis: Gar del, Evi ta Pe rón e, ago ra, Ma ra do- 
na, ca da vez mais. Di go até que o es ti lo de jo go de Ma ra- 
do na, com sua de sen vol tu ra e ga lhar dia, ema na va ro- 
man tis mo, sen ti men tos exal ta dos de di vi na be le za. Um
tan go po de com por per fei ta men te o pa no de fun do de
uma se le ção de gols do cra que. E não se afir me que ser ve
pa ra qual quer jo ga dor ar gen ti no.

Com Mes si, por exem plo, não há co mo se pen sar no
rit mo de Gar del. É jo ga dor de ou tra be le za. Ma ra do na é
o clás si co. Di e go é Ra fa el e Mi che lan ge lo, jo ga va co mo
quem pin ta va tra ços de es plen dor que nos fa zi am en- 
xer gar além da re a li da de. Mes si é o mi ni ma lis ta de jo go
ob je ti vo. Es ta ria mais pa ra pin ce la das um tan to con ti- 
das de Mi ró ou mes mo mais pró xi mo de ar tis tas con cre- 
tos. Ma ra do na se ria um Vic tor Hu go, em que re li gi o si da- 
de e mis são se unem pa ra for mar os Mi se rá veis. Mes si
pa re ce mais com Flau bert ou Er nest Hemingway, com
tex to en xu to e ob je ti vo, em que a cru e za le va à qua li da- 
de li te rá ria. Os mi tos per ma ne cem. É da sua na tu re za. O
que mu dam são as for mas co mo as so ci e da des os in ter- 
pre tam, jul gam e os as si mi lam ao lon go do tem po. As
ima gens do lu to co le ti vo ma ni fes tam ple na men te o
sím bo lo Ma ra do na, ho je, em uma Ar gen ti na que pas sa
por mais uma de su as tan tas cri ses, com in fla ção, de- 
sem pre go e cre do res ex ter nos a sal dar, le van do as clas- 
ses mé di as a ha bi tar pe ri fe ri as.

Pe ro nis tas e li be rais se re ve za ram no po der nas úl ti- 
mas dé ca das, sem im pe dir a que da dos ní veis so ci ais e
econô mi cos. Ex pec ta ti vas frus tra das. A Ar gen ti na pa re- 
ce vi ver em con tí nua tur bu lên cia. Na da mais pro pí cio
pa ra um mi to aves so a con ven ções e pró di go em pai- 
xões, que con so mem e eter ni zam. A mi to lo gia ex tra va sa
o fu te bol e as su me ou tros cam pos do ima gi ná rio ar gen- 
ti no. O país não tem mais o cra que a con fla grar dis pu tas
fo ra do gra ma do. Fi cou o sím bo lo, o mi to, quem sa be a
ins pi rar ca mi nhos ou a di ge rir o pas sa do.

São Luís, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SOLENIDADE DE POSSE Nº 002, de 30 de novembro de 2020 - Edital do Concurso Público nº 001, de 08 de novembro de 2019.

Convoca candidatos que atenderam as disposições contidas no Edital de Convocação nº 002/2020 e que estão aptos para posse, bem como divulga a relação de inaptos.
A PREFEITA DE SANTA INÊS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público objeto do Edital nº 001/2019, realizada através do Decreto nº 40/2020, de 28 de julho de 2020. 
CONSIDERANDO a análise da documentação apresentada pelos candidatos convocados no prazo previsto no Edital de Convocação nº 002/2020.
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam convocados os candidatos classificados no concurso público e que atenderam ao chamado e disposições contidas no Edital de Convocação nº 002/2020, relacionados no Anexo I deste Edital, para comparecerem, pessoalmente ou por procurador munido de instrumento de procuração, na Solenidade 
de Posse a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2020, às 09h00 na sede Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua 07 de setembro, Centro, Santa Inês - MA, para proceder à aceitação expressa das atribuições, encontra-se discriminada no Anexo Único deste Edital, por Nome e Cargo objeto 
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, no qual assume, também, o compromisso de bem servir.
Parágrafo Único - A relação de candidatos convocados para solenidade de posse encontra-se discriminada no Anexo I deste Edital, por Nome e Cargo objeto do concurso público. 
Art. 2º - Quando do comparecimento, os candidatos deverão apresentar-se para assinar o competente Termo de Posse, contendo atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, no qual assume, bem como prestar compromisso de bem servir. 
Art. 3º - Após o dia da solenidade de posse, os referidos atos de nomeação ficarão disponíveis na Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde do Município de Santa Inês pelo prazo legal, de acordo com os cargos vinculados a cada Secretaria. 
Art. 4º. Fica divulgada a relação dos candidatos inaptos para a posse, conforme constante no anexo II do presente edital, bem como a motivação.
Art. 5º - Conforme previsto no Edital 001/2019, a qualquer tempo, poder-se-á anular nomeação do candidato, desde que constatada falsidade de declaração ou nos documentos apresentados.

Santa Inês, 30 de novembro de 2020.
MARIA VIANEY PINHEIRO BRINGEL

Prefeita Municipal

ANEXO I - Relação dos aptos por ordem de classificação 
A) Pessoas com deficiência
CARGO 210 - ASSISTENTE DE CUIDADOR ESCOLAR

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º BRUNNA LANNA BASTO CHAVES 4140725 SSP MA 45,0
2 2º TAYNA CRISTINA VELOSO 0292353120055 SSP MA 42,5

CARGO 323 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º JOSUE COSTA CARVALHO 208812720028 SSP MA 67,0
2 2º ELLEN SUDARIO ALVES 0403108120100 SSP MA 67,0
3 3º LINDALVA SANTOS RIBEIRO 0657009920183 SSPMA MA 65,0
4 4º EDVALDO ANTUNES 0613345020172 Sesp MA 64,5

CARGO 324 - PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º JOSE DOMINGOS BARBOSA CRUZ 189490820019 SSP MA 52,0
2 2º WANDERLY SOUSA CAVALCANTE 0307026020069 SSP MA 52,0

CARGO 329 - PROFESSOR SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º FERNANDO DE SOUSA SANTOS 5001338 SSP PI 75,0

B) AMPLA CONCORRÊNCIA
CARGO: 101 - AOSG / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 26º ALDA DA SILVA FREITAS 600951893 SSP MA 45,0
2 27º MARIZELMA RAMOS PINHEIRO 0300456120054 GESP MA 45,0
3 28º RAYLSON SANTOS PINTO 0501062920130 SSP-MA MA 45,0
4 30º PAULO SERGIO DE CARVALHO LIMA 7578071 PC PA 45,0
5 31º FRANCISCO LINHARES SOUSA 0558412920156 SSP MA 45,0
6 32º NADIANE SANTOS MATOS 062920232017-8 SSP MA 42,5
7 33º IVELTA DOS SANTOS AGUIAR BRANDÃO 0231884020026 SSP/MA MA 42,5
8 34º GEOVANA FREITAS DA SILVA 0446854920127 SSP MA 42,5
9 35º ANA PAULA CUTRIM SANTOS 0440989020129 ssp MA 42,5

10 36º CARLA DE SOUSA VIEIRA ALVES 054869912014-2 SSP MA 42,5
11 37º FRANCISCA LIMA DA SILVA 0586491120164 sspma MA 42,5
12 39º ALANA DEBORA MARTINS DA SILVA 0515251620145 SSP MA 42,5
13 40º LARISSA CARINNE DE SOUZA COELHO FEITOSA 042736162011-9 SESEC MA 42,5
14 41º DELMA GOMES OLIVEIRA SILVA 0197410320027 SSP MA 42,5
15 42º IZANA LIMA DE SOUSA 0321539620063 SSP MA 42,5
16 44º ANTONIO SANTOS SOUSA 192993420010 SSP/MA 42,5
17 45º ELISA VITÓRIA PATRÍCIO SAMPAIO 057444032015-6 SSP MA 40,0
18 46º NARA NATIELLE SOARES MOREIRA 0000946458987 SSP MA 40,0
19 47º ISABELA SANTOS DE MELO 0465787320126 SSP MA 40,0
20 49º RISOBERTA AMARAL PINHEIRO 0270274220047 Ssp MA 40,0
21 50º TAILÂNDIA SOARES BARBOSA 0413013620105 SSP MA 40,0
22 51º JOCINEIDE AIRES SANTOS 0334984020070 SSP MA 40,0
23 53º MARIA SOUSA SILVA LINHARES 1105394996 SSP MA 40,0
24 54º MARISA CARDOSO CARNEIRO 0142525920008 SSP MA 40,0
25 55º ELESSANDRA SANTOS REIS 043166472011-4 SSP MA 40,0

CARGO: 103 - MOTORISTA - AMBULÂNCIA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 4º JULIO CESAR SILVA CARVALHO 36380813-9 SSP SP 55,0
2 5º RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO 636736962 SSP MA 55,0
3 6º OSVAN DA CONCEICAO SUPRIANO 225615920021 SSP MA 52,5
4 7º STENIO JEILSON AIRES MINGUINS 169827220018 GEJUSPC MA 50,0

CARGO: 104 - MOTORISTA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 5º EVANDRO MATOS DOS SANTOS 0271097620049 SSP MA 52,5
2 6º JEORDVANNE SA MACHADO 1741936 SSP MA 50,0
3 9º ELSON PEREIRA DA SILVA 186869820010 GEJSPCMA MA 50,0
4 10º LUAN PEREIRA CAVALCANTE 0342773420076 SSP/MA MA 50,0

 CARGO: 105 - VIGIA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 34º CLEUTON PINHEIRO DE MOURA 0340931720073 SSP MA 50,0
2 35º LUCAS SOARES DOS SANTOS E SILVA 3528734 ssp PI 50,0
3 36º FELIPE LEITE AGUIAR 0364054120088 SESP MA 50,0
4 38º RENATO FREITAS DOS SANTOS 0336034320075 SSP MA 50,0
5 39º ADEILSON DE SOUZA NEVES 0462389120124 p200 MA 50,0
6 42º BRUNO WLDSON DE SOUSA SILVA 0329540620079 SSP MA 50,0
7 43º ANTONIO SÁBIO SILVA DE SOUSA 0500720420130 SSP MA 50,0
8 44º CHARLES DARWIN FERREIRA CRUZ 0353655120081 SESP MA 50,0
9 46º RONALDO CARDOSO DUARTE 046239672012-3 secretaria de e 50,0

10 48º FRANCISCO ALVES MELO 200082720023 Gejuspc MA 50,0
11 49º RODRIERE GUIA 1011172981 SSP MA 50,0
12 52º WADSON LOPES AMARAL 0416582720115 SSP MA 50,0
13 53º JUAN ALESSANDRO SILVA RAMOS 0347766820085 Ssp MA 50,0
14 54º ROGERIO DA SILVA DE ALMEIDA 0466232020122 sspma MA 50,0
15 56º VIDILSON BRAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR 0452985520129 Secretaria de E 47,5
16 57º CELEMIAS MACIEL DA SILVA 0343404420076 SSP MA 47,5
17 59º JANDERSON ABREU COSTA 0433754720115 SSP MA 47,5
18 60º ROSIVALDO SEBASTIÃO FERREIRA SANTOS FILHO 0426985520114 SSP MA 47,5
19 61º IRAN SILVA SANTOS 0134463620006 SSP MA 47,5
20 62º ACLEITON DO PRADO DE SOUZA 0335977220078 ssp MA 47,5
21 63º WALISSON SOUSA COLINS 047399152013-6 SSP-MA MA 47,5
22 65º JOSE RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS 0276995220044 SSMA MA 47,5
23 66º ANGELO SILVA LIMA 0397586720104 ssp/ma MA 47,5
24 67º SIMÃO ALVES DE CARVALHO 0439436420113 SSP MA 47,5
25 68º GUSTAVO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 0155274920004 SSP MA 47,5
26 70º JOTHAGA DA SILVA NASCIMENTO 0287953820052 SSP MA 47,5
27 71º WILLIAN CORREA DE SOUZA 045286002012 SSP MA 47,5

CARGO: 106 - AOSG / EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º GUILHERME FERREIRA PINHEIRO 0417349820111 SSP MA 57,5
2 2º NILDIANE COSTA FONSECA 0421173820119 SSP MA 55,0
3 3º TÂNIA OLIVEIRA LUZ AZEVEDO 0287513220057 SSP MA 52,5
4 5º MARIA DE JESUS DA CONCEICAO REGO 0443340020127 SESP MA 50,0
5 6º THAMIRES DO NASCIMENTO OLIVEIRA PEREIRA 035083942008-5 SSP/MA MA 50,0
6 7º SYLMARA DE SOUSA ANDRADE DO NASCIMENTO 423808 PTC AP 47,5
7 9º MILENE ROCHA RAMALHO 0209571720026 SSP MA 47,5
8 10º CLAUDEMILSON MORAIS SOARES 0000895688980 SSP MA 47,5
9 11º ADRIANA CARDOSO COSTA 0126935319992 SSP/MA MA 45,0

10 13º JEFERSON JANSEN HEVERTON 0384965320098 SSP MA 45,0
11 15º VERA CLEIDE SILVA DE BRITO 0257081420032 ssp-ma MA 45,0
12 16º ISAILMA RAPOSO BASTOS 043064802011-0 SSP MA 45,0
13 17º VALBENE NEGREIROS DA SIVA LIMA 01694550220019 SSP MA 45,0
14 18º HILDENICE DE FATIMA SILVA CUTRIM 040336692010-9 SSP MA 45,0
15 19º ELEN CRISTINA FURTADO SILVA 191174020010 SSP MA 45,0
16 20º SEBASTIAO SALAZAR CARIMAN 0128839937 GEJUSPC MA 45,0
17 21º EDSON REIS PINHEIRO 0445070520124 ssp MA 45,0
18 22º ALANA SOFIA ALMEIDA MENDONÇA 0541067120140 SSP MA 42,5
19 23º RAISLAN GOMES COSTA 0472925520130 SSP MA 42,5
20 24º ANA PAULA MORAES NASCIMENTO 198313720028 SSP MA 42,5
21 25º GEICIANA DE JESUS SILVA 0426079320110 SSP MA 42,5
22 26º FRANCISCA VERA DO CARMO 0321331720065 Ssp MA 42,5
23 27º ANA KARINELY DOS SANTOS DE CARVALHO 0385698620096 SSP MA 42,5
24 28º ERICA SILVA DOS SANTOS 0342069520077 SSP MA 42,5

CARGO: 107 - VIGIA / EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 2º AGEU DEGAR SILVA OLIVEIRA 3697901 SSP PI 62,5
2 3º CUSTODIO CLOTILDE CARDOSO 0434686720110 SSP MA 62,5
3 7º VALDEIR SILVA FRANCA 223319620025 SSP MA 57,5
4 9º RAYLLEFHER VIEIRA DA SILVA 0232407720020 SSP MA 52,5
5 11º CHRISTIAN REIS BRANDÃO 0434489220114 Ssp MA 52,5
6 12º JANILSON PINHEIRO SANTOS 136378420007 SSP MA 52,5
7 14º JOCIMAR FREIRE FONTINELE 0364419120082 SSP MA 52,5
8 16º GLADSON VARÃO PEREIRA 0593316520164 SSP MA 50,0
9 17º SAMUEL DA CRUZ LOPES 137053520009 SESP MA 50,0

10 18º CLEYTON MENDES SANTOS 0439618120115 SESP-MA MA 50,0
11 19º MARCOS VINICIOS RIBEIRO DA SILVA 036402552008-1 CRASS MA 50,0

CARGO: 201 - AGENTE ADMINISTRATIVO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 14º ERICK AUGUSTTO RODRIGUES DOS SANTOS 040938852010-9 SSP MA 70,0
2 15º FRANCISCO RIBEIRO VERAS JUNIOR 050285702013-0 SSP MA 70,0
3 17º JOCILENE DOS SANTOS ROCHA 0577403420153 ssp MA 67,5
4 19º ARTHUR MARIO ESCORCIO COSTA 0446687620129 Secretária de S 67,5
5 20º ERIVELTON GARCIA TEIXEIRA 0303343020057 SSP MA 67,5
6 21º ANTONIO OVIDIO DE SOUSA NETO 0440924120129 SP/MA MA 67,5
7 22º SARA DE BARROS BANDEIRA 0459923520121 SESP MA 67,5
8 23º THALITA ARAUJO VIEIRA 0563137820155 SSP MA 67,5
9 24º ANDRÉ HENRIQUE SOUSA ALMEIDA 0453743220124 SSP-MA MA 67,5

10 25º FRANCISCO MATHEUS DE LIMA PEREIRA 028613692005-7 SSPMA MA 67,5
11 26º RAFAEL DO NASCIMENTO GONÇALVES 271102420049 ssp MA 65,0
12 27º BRUNA DOS SANTOS NEPOMUCENO LIMA 0363631320080 SSP MA 65,0
13 28º VICTORIA PONTE BARBOSA PAULINO 0443512320123 SSP  MA 65,0
14 29º GEIZA ADRIANA DOS REIS GARCIA COSTA 0471188220139 Ssp MA 65,0
15 30º PEDRO RAFAEL BARBOSA VENTURA 036254122008-6 SSP MA 65,0
16 31º MARCOS DA SILVA COELHO 036568392009-9 SSP MA 65,0
17 32º JAÍNE FREIRE FONTINELE 0453749520120 SSP MA 65,0

CARGO: 203 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 5º HELENA SANTOS CRUZ 2101418 SSP PI 52,5

2 6º DIEGO SILVA LIMA 0327438020074 SESP MA 52,5
3 7º JOSE HENRIQUE LAUANDES SANTOS COSTA 0147199620001 SSP MA 52,5
4 8º HELLEN CRISTINA DE FREITAS CUNHA 0434515020113 SSP  MA 52,5
5 9º JOSIVANE DA SILVA SOUZA 17782212001-0 17782212001-0 MA 50,0

CARGO 204 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 13º BEATRIZ GONÇALVES DA SILVA 0481780620139 SSP MA 47,5
2 15º CONCEIÇÃO DE MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES 0506735720130 ssp MA 47,5
3 16º NEICE MORAES OLIVEIRA 024525512003-7 SSP-MA MA 47,5
4 17º ILDEMAGILA ARAÚJO DOS SANTOS GOMES 0350114420089 Ssp/ma MA 47,5
5 18º RAFAIANA DA SILVA XAVIER 0410057220100 ssp MA 47,5
6 19º JERRY ADRIANO FREITAS MORENO 0491844520130 republica feder 47,5
7 20º CINTHIA ASCENÇÃO PINHEIRO 0485685120136 Secretaria de S 47,5
8 21º RAIMUNDA DOS SANTOS CANDIDO 0134447319996 Ssp MA 45,0
9 22º SARA CRISTINA VITALINO PEREIRA 0478918720133 sspma MA 45,0
10 23º POLIANA SILVA SOUSA 048720322013-6 SSSP MA 45,0
11 24º MARIA LIMA FERNANDES 0441767420121 0441767420121 MA 45,0
12 25º ALANY ALVES DIAS 198367520020 SMA MA 45,0

CARGO 205 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 32º HILTON SOUSA BRITO JÚNIOR 0433403920111 Ssp MA 55,0
2 33º LEANE SOARES GUIMARAES 207439920020 SSP MA 55,0
3 34º BÁRBARA DOS SANTOS BEZERRA 0355442320085 SSP  MA 55,0
4 35º MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA 031114902006-1 ssp MA 55,0
5 37º DAYANE RIBEIRO CARLOS DE OLIVEIRA 0129163419990 SSP MA 55,0
6 38º MARIA RAURITANIA TRINDADE DA SILVA CRUZ 195860320029 SSP MA 55,0
7 39º GLEYCIANE TRAVASSOS DA SILVA 0297831120056 SSP MA 55,0
8 40º MONALISA DOS SANTOS VITAL DE OLIVEIRA 0219567820020 sspma MA 55,0
9 41º RODRIGO BORGES MELO 0364025120083 SSP MA 55,0

10 42º MARCIA MAYRA ALVES VIEIRA 2839858 ssp PI 55,0
11 43º NATHALIA EVELLY MORAIS ROCHA 0389717820109 SSP MA 55,0
12 45º CYNTHIA GABRIELLA DE CARVALHO DUARTE 040087212010-7 SSP MA 55,0
13 46º ANA CAROLINA DOS REIS DIAS 046256762012 P-30 MA 55,0
14 47º ANTONIA SALES SILVA 470047950 SSP MA  MA 52,5
15 48º FRANCISCA SANTOS DE MELO 0468052720128 SSP MA 52,5
16 49º TEREZA DE JESUS TOMAZ DA CRUZ 236206520028 SSP MA 52,5
17 52º FABRINA FERNANDES DUTRA 0421032020116 SESP MA 52,5
18 53º DENYS CRISTIANO ALVES DA SILVA 178934720010 SSA MA 52,5
19 54º JORGE PAULO BEZERRA SANTOS 0365420920098  Ssp MA 52,5
20 58º MARIA IRISDALVA ARAÚJO SILVA 3850427 ssp PI 52,5
21 59º MARYCEA MARTINS DOS SANTOS 61497932 SSP MA 52,5
22 61º PAULO DOMINGOS MATOS FILHO 0338600920072 SSP MA 52,5
23 62º LEONILCO CAMILO DE OLIVEIRA 0508637820132 SSP MA 52,5
24 63º EVA SOUZA SILVA 000093773935 SSP MA 52,5

CARGO 207 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 6º AKILA ANNE GOMES COSTA 0212405320025 SSP MA 40,0

CARGO 208 - TÉCNICO DE RAIO X / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 3º CLEUVIS DE ANDRADE ALMEIDA 0435419820113 SSP MA 65,0
2 4º LAURILENE MARTINS DE JESUS 0350604620084 SSP MA 62,5

CARGO 209 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULIDOS / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 2º RODOLFO RODRIGO SANTOS DE SOUSA 0317819020061 SSP MA 55,0

CARGO 210 - ASSISTENTE DE CUIDADOR ESCOLAR

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ALAN ALVES CATARINO 1017986980 SEJUSP MA 80,0
2 3º JÚLIA CRISTHINA CORRÊA FERREIRA 045252352012-8 SSP MA 72,5
3 7º ALEXANDRE JOSÉ NICÁCIO MENEZES 0264369220030 SSP MA 70,0
4 8º MISAEL MELONIO MENDES 0524727320143 SSP MA 70,0
5 9º LUIS FELIPE BRANDÃO CAMPOS 0000965241980 SSP MA 70,0
6 12º JACQUELINE MELONIO REIS 0393960220108 SSP MA 67,5
7 13º FRANCISCO MANOEL MAGALHAES GOMES DA SILVA 0187513320015 GEJUSP MA 67,5
8 14º ANDRE OLIVEIRA LIMA 0421959320117 SSP MA 67,5
9 15º VALDILENE SILVA SOEIRO 15924092000 SSP MA 67,5

10 18º JILVAN ALMEIDA NASCIMENTO 23601502002-0 SSP/MA MA 65,0
11 21º REBECA PASSOS GUIMARÃES 0466755020128 SSP-MA MA 65,0
12 24º LEONARDO ALESSANDRO TEIXEIRA DA SILVA 5605080 SSPMG MG 65,0
13 25º WESLEY FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 0425903120116 SSPMA MA 65,0
14 26º KHADJA ALIX MAFRA COSTA 0247207920039 SSP MA 62,5
15 27º IRISMAR MARQUES DA CUNHA SOUSA 0282487420045 SSP MA 62,5
16 28º RAIMUNDO NONATO SOUSA SILVA 0318625920068 SSP MA 62,5

CARGO 302 - ASSISTENTE SOCIAL - SAE/CTA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 2º RENATA AROUCHA SERRA 0335281620074 SSP MA 77,5

CARGO 303 - EDUCADOR FÍSICO - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 4º PAULO RAPOSO DOS SANTOS JUNIOR 883804980 SSP MA 40,0

CARGO 304 - ENFERMEIRO PLANTONISTA - HOSPITAL / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 7º EDNA RAYANE BORGES SERRA 0259085720032 SSP MA 85,0
2 9º NATANY SAMPAIO SANTOS DIAS 033867092007-1 SSP MA 84,5
3 10º FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO DE MORAES 137048020000 SSP MA 84,5
4 11º CLAUDINEY PEREIRA DA SILVA 0247419520034 SSP MA 84,5
5 12º VALERIA SILVA PENHA 0363788220087 SSP MA 84,5

CARGO 306 - ENFERMEIRO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Inscrição Nome Documento Total de Pontos
1 6º ELYS REGINA ARRUDA MARTINS 209903420028 SSP MA 79,5
2 7º GEANNINY MARTINS POUBEL 139757820000 SSP MA 79,5
3 8º KAROLINNE MELO MARQUES 496152963 SSP MA 77,0
4 9º KIVIA MARISSA CHAVES DE CARVALHO 3046546 SPP PI 77,0
5 10º TATIARIA RAMOS DE MATOS 129125419993 SJSP MA 77,0
6 11º WALANA ÉRIKA AMÂNCIO SOUSA 038444042009-0 SSP MA 75,0

CARGO 311 - FISIOTERAPEUTA - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 4º LETÍCIA CUTRIM DOS SANTOS 0444560320120 SSP MA 70,0
2 5º JESSICA DE SOUZA SILVA 030984582006-3 SSP MA 67,5

 
CARGO 313 - FONOAUDIOLÓGO - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 3º LOUISE DE FATIMA SOARES MARINHO 146457220005 SSP MA 65,0
2 4º ANNA KATHERINE VASCONCELOS LIMA 0169496120013 SSP MA 62,0

 
CARGO 314 - FONOAUDIOLÓGO - / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 2º ADRIANA GOMES CASTRO 0401828420100 SSP/MA MA 64,5

CARGO 315 - MÉDICO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 8º CLAUDIANY FERREIRA CRUZ MENDES 983751986 SSP MA 65,0

 
CARGO 316 - NUTRICIONISTA - NASF / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
3 3º DÉBORA KELLEN DE OLIVEIRA DIAS 019444152002-0 SSP-MA MA 64,5
4 4º MARIANNE GOMES DA SILVA ARAUJO 230124720028 SSP MA 62,5

CARGO 318 - ODONTÓLOGO - ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 4º PALOMA DOURADO BRASIL DUARTE 0137245920008 SSP MA 62,5
2 5º CRISTINE OLIVEIRA ROCHA 0184929020010 SSP MA 62,5

CARGO: 323 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º PÂMELLA DAYANE DA SILVA ROCHA FENELON 0451969520127 SSP MA 90,0
2 2º FRANCISCA DE ARAÚJO SILVA 0395752320105 SSP MA 87,0
3 3º LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS 031880182006-7 Secretaria de s 85,0
4 4º MARIANA MELO FRANCO 0399775320105 SSP/MA MA 85,0
5 5º ALESSANDRA OLIVEIRA ALCOBACA 0459911020129 SSP MA 82,5
6 6º EUGENIO SOUSA DE JESUS 0302228820053 SSP MA 82,5
7 7º FRANCIELSON SOUSA DOS SANTOS 0000726119970 SSP MA 82,5
8 8º RAMON DE OLIVEIRA SOUSA 0471026120139 SSP MA 80,0
9 9º MARTA COELHO DE SOUSA 0426714320119 SESEC MA 80,0
10 10º WEMESON DO NASCIMENTO SILVA 0386653620101 SSP MA 80,0
11 11º JANAÍNA SILVA ARAÚJO 3354473 SSP PI 80,0
12 12º DANILO JEFFERSON DO NASCIMENTO SIVA 0461582620124 SSP MA 80,0
13 13º MARIA DO ROSARIO TEIXEIRA COSTA 1478720 SSP PI 79,5
14 14º WENNAS OLIVEIRA LOPES 0457873520121 SSP MA 79,5
15 16º KAYRA MICHELLY SILVA 0307755420064 P200 MA 77,5
16 17º MÁRCIA CRISTINA AROUCHA ROCHA RODRIGUES 0204931820022 SSP MA 77,5
17 18º BRENDA LORENA DE JESUS SANTANA 0342382220079 SSP MA 77,5
18 19º MARIA EDUARDA FONSECA DE CASTRO 0439331720117 Secretaria de E 77,5
19 20º ROSEN KELLY SOARES E SILVA 2042614 SSP PI 77,5
20 21º VERENA CRISTINA MONTEIRO MORAES 4868346 polícia civil PA 77,5
21 22º JORDANE DE LIMA DOS SANTOS MACHADO 172863120010 SSP MA 77,0
22 23º VALDONIR DOS SANTOS NOGUEIRA 0349960620080 SSP MA 77,0
23 24º JANETE PEREIRA NEVES 2295668 SSPI PI 77,0
24 25º LEDIANE APARECIDA OPOLICARPO DA SILVA 1570657 SSP TO 77,0
25 27º RAYANE DE SOUSA OLIVEIRA 0440871320129 SSP MA 75,0
26 28º ERINALVA COSTA BANDEIRA 0202265020029 SSP MA 75,0
27 29º GILVANIA REGO LIMA 2363235 SSP PI 75,0
28 30º ELISSANDRA GUIMARAES COSTA OLIVEIRA 246772320030 SSP MA 75,0
29 31º GRICIANE BATISTA CABRAL 0283296920044 SSP/MA MA 75,0
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30 32º ETALITA DIAS DOS SANTOS TEIXEIRA 207614920020 SSP MA 75,0

31 33º ANDRÉIA GABRIELE ARAUJO LIMA 3457754 SSP PI 75,0

32 34º BÁRBARA ARYELE DA SILVA E SILVA 0335012020078 SSPMA MA 75,0

33 35º ANGELA VIRGINIA ALVES SOARES REIS 2907953 SSPI PI 75,0

34 36º HELAYNE LIRA MACÊDO 370705130 ssp/sp SP 74,5

35 37º MARIA EVALDONIRA ALVES OLIVEIRA 1382413 Teresina-Piaui PI 74,5

36 38º MARIA ELZA SOARES DAMASCENO 1189872 SSP-PI PI 74,5

37 39º FRANCISCO WERLYS PEREIRA DA SILVA 0239127620030 SSP MA 74,5

38 40º NOEME MORAIS MACHADO BEZERRA 0260889520034 SSP MA 74,5

39 41º SUZELE DA PAZ ALVES 012575611999-4 SSP MA 74,5

40 42º JOSEANE CARDOSO DE FRANÇA 0551828820157 SSP MA 72,5

41 43º LUCIENE DE SALES AIRES 0153133620002 SSP MA 72,5

42 44º BIANCA SILVA MORAES CUTRIM 80675997 SSP MA 72,5

43 45º TAYNA DA CUNHA SARAIVA 3412713 SSP PI 72,5

44 46º LENILDA MENESES SOUSA 0313698320066 SSP MA 72,5

45 47º ISLAINE QUESLY NOGUEIRA FONSECA 0391509520109 SSP MA 72,5

46 49º EVANILTON DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS 0281945120041 SSP MA 72,5

47 50º ISAQUE DE SOUSA DE FREITAS 0303974120054 SSP MA 72,5

48 51º MARIA CRISTINA GONÇALVES 5047609 Segup PA 72,0

49 52º ADRIANE CORREIA MOREIRA 033407212007-8 SSP MA 72,0

50 53º FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA 8207625 governo do esta PA 72,0

51 54º RISOCREIA DE SOUSA NUNES 0362785020086 SSP MA 72,0

52 55º RAVANELLE VIDAL SOUSA 0402116020100 SSP MA 72,0

53 56º DENYGLESIA LIMA CHAVES 2381266220036 SSP MA 72,0

54 57º MARIA ROSANGELA LOPES DE SALES 0136328820000 SSP MA 72,0

55 58º JOSELMA DA COSTA 0294343520052 SSP MA 72,0

56 59º LUCEMILIA BIZERRA COSTA 249728220037 GEJUSPC MA 72,0

57 60º SOLANGE MARIA ALVES 5033939 SSSPI PI 72,0

58 61º MARCIA DUARTE VIANA DE LIMA 0307287120067 SSP MA 72,0

59 62º LUIS ERNANDES DE OLIVEIRA DA SILVA 0396554520109 SSP MA 72,0

60 63º NUBIRAGINA SALASAR DOS REIS 252361620037 SSP MA 72,0

61 64º MARCELO DE JESUS DE ARAUJO 0463429120120 SSP MA 72,0

62 65º FLAVIO EMANUEL DE SOUSA FREITAS 3618656 SSP PI 72,0

63 66º MARIA ROSANIA FERREIRA SOUSA 033034062007-7 SSP MA 70,0

64 67º DAIANE LOPES DE ALENCAR 0369932320093 SSP MA 70,0

65 68º MAYKELENY DE JESUS SILVA BASTOS 0445711720123 MA MA 70,0

66 70º ÉVILLA MILLENA OLIVEIRA DA SILVA 026941962003-0 SSP MA 70,0

67 71º JOSILENE CHAVES NUNES 0376366820095 SSP MA 70,0

68 73º RITA COSTA GALVÃO 740410962 SSP MA 70,0

69 74º ADALMIR OLIVEIRA BEZERRA 037882722009-1 SSP MA 70,0

70 75º PAULA ELPIDIO DA SILVA 1205321990 SSP MA 70,0

71 77º VANESSA DE ARAUJO SOUSA 0239045420038 SSP MA 70,0

72 78º ANA CARLA CANDIDO ALMEIDA 0353856320088 ssp MA 70,0

73 79º KEYLIANA RIBEIRO LIMA 0400677320100 SSP MA 70,0

74 80º ELINALVA RODRIGUES SILVA 6219098 Go GO 70,0

CARGO: 324 - PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS/ EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 1º ANTONIO OSVALDO CANTANHEDE DA SILVA FILHO 246132320039 SSP MA 84,5
2 2º DIOCLECIO KASSIO BENTO MORAIS 012574281999-2 SSP MA 82,0
3 3º ADENILSON BARBOSA DE OLIVEIRA 045954822012-4 SSP-MA MA 80,0
4 4º JAQUELINE SANDES OLIVEIRA 990013987 SSP MA 77,5
5 6º FRANCISCO SILVA SOUZA 192696120017 SSP MA 75,0
6 7º ELIAS DA SILVA MENDES 3312054 SSP PA 72,5
7 9º RAFAELA CASTRO ROCHA 0342047720073 SSP MA 72,0
8 10º GERALDO BARBOSA SOUSA NETO 0362273720089 SSP MA 72,0
9 11º ALFRED RINALD RIBEIRO TORRES 191945520012 SSP MA 72,0

10 12º PAULO VICTOR SOUSA JANSEN 355268920086 ssp MA 72,0
11 13º VALDEAN DA SILVA RODRIGUES 0257135320030 SSP MA 70,0
12 14º JACIMA NEILLA SARGES COSTA 0365444720099 SSP MA 70,0
13 15º ANTONIO DE JESUS FREITAS FERNANDES 139244320000 SSP MA 70,0
14 16º ANDERSON LIMA SILVEIRA 0179372620012 SEJUSP MA 70,0
15 18º LUCIANA DA SILVA SOUSA 0385224120092 SSP MA 70,0
16 20º LINDEMBERGUE BARBOSA SILVA  035014172008-0 SSP MA 67,5
17 22º LEANDRO MARQUES DA SILVA 0441674920124 SSP MA 67,5
18 23º BENEILTON CARDOSO PADILHA 0351727920087 SSP MA 67,0
19 24º JOÃO BATISTA COSTA SILVA FILHO 0299745520051 SSP-MA MA 65,0
20 26º RAELSON DA CONCEICAO SILVA 0229825520023 SSP MA 65,0
21 29º VALDEMAR DE FRANCA BARROSO DOS SANTOS MELO 0254108420035 SSP MA 65,0
22 30º MARCIO ALAN MENDONCA FURTADO 160466220001 SSP MA 64,5
23 31º PAULO HENRIQUE VIEIRA DE MACEDO 0275347320040 SESP MA 64,5
24 32º CLAUDENILSON DA SILVA DOS SANTOS 0351256620089 SSP MA 64,5
25 33º ERMESON SANTOS RODRIGUES 3334482 SSP PI 64,5
26 34º DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 212004620028 SSP MA 62,5
28 36º ELIELTON GONÇALVES RODRIGUES 0379606620098 SSP MA 62,5
29 37º MARCELO DE SOUSA 0297056620058 GESP MA MA 62,5
30 38º TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA 0389488620107 SSP MA 62,5
31 39º GILBERTO ARAUJO DOS SANTOS 0538616620142 SSP MA 62,0
32 40º JOSE RAFAEL VERAS ROCHA 156769020000 SSP MA 62,0
33 41º ARTHUR BRITO DE OLIVEIRA MELO 0384907020095 SSP  MA 62,0
34 42º ANTONIO NILSON VIEIRA FELIX 254512820031 SSP MA 62,0
35 43º CELIJANE MOREIRA DO NASCIMENTO 6416435 SSP PA 62,0

CARGO: 325 - PROFESSOR DAS SÉRIES FINAIS - CIÊNCIAS/EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ROMARIO DE JESUS OLIVEIRA SOUSA 254560320035 SSP MA 92,5
2 2º RENATO JUVINO DE ARAGAO MENDES 0285572320044 SSP MA 85,0
3 3º JOANDSON BATA DOS SANTOS 0441476120121 SSP MA 84,5

CARGO: 327 - PROFESSOR DAS SÉRIES FINAIS - GEOGRAFIA/EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ALINE CAMILO BARBOSA 5032390 SSP PI 75,0
2 2º ORLEANDO LEITE DE CARVALHO DIAS 017675992001-7 SSP MA 70,5

CARGO: 328 - PROFESSOR DAS SÉRIES FINAIS - HISTÓRIA/EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º ROMARIO CHAVES OLIVEIRA 0334730220077 SSP MA 87,0
2 2º WENDELL EMMANUEL BRITO DE SOUSA 022313542002-3 SSP MA 85,5

CARGO: 329 - PROFESSOR DAS SÉRIES FINAIS - LÍNGUA INGLESA/EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 1º JUSCIARA DOS SANTOS SOUSA 042571612011-6 SSP MA 92,5
2 2º THIAGO WANDERSON MAGALHAES 3065233 SSP PI 85,0
3 3º MOISES DE ALMEIDA CERQUEIRA 953390608 SSP BA 85,0
4 4º FRANCISCO SILVA VIEIRA 2768836 SSP PI 85,0
5 5º JOSE RAIMUNDO COUTINHO BASTOS JUNIOR 0606374620169 SESP/MA 84,5
6 6º CLEONE SILVA DOS SANTOS 3407844 SSP PI 84,5

CARGO: 330 - PROFESSOR DAS SÉRIES FINAIS - LÍNGUA PORTUGUESA/EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos

1 5º ROSIANE DA SILVA 235494720027 SSP MA 82,5

2 6º NAYARA DOS SANTOS AGUIAR 0236839320037 SSP MA 82,5

3 7º JOSIEL MARINHO CARDOSO 2845307 SSP PI 79,5

4 8º JHONATHAN SANTOS SOUSA 034358792007-3 SSP MA 79,5

5 9º FABIANE OLIVEIRA MARQUES 0327842920073 SSP MA 79,5

6 10º MAYANNE FARIAS DE SOUSA ANDRADE 056754542015-3 SSP MA 79,5

7 11º GERSON DE ARAUJO REIS 0317441320067 SSP MA 79,5

CARGO: 331 - PROFESSOR DAS SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA/EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos

1 1º ANA PAULA FERREIRA SANTOS 260281020031 SSP MA 87,5

2 2º JÚLIO CÉSAR LIMA DA SILVA 5562505 SSP PA 87,0

3 3º FRANCISCO RODRIGUES SILVA 253799120030 SSP MA 85,0

4 4º RODRIGO DOS SANTOS NERI DA SILVA 3407940 ssp PI 82,5

5 6º JOAO CARLOS SOUSA DE ASSUNCAO 327609928 SSP SP 82,5

6 7º LUIS RICARDO JOSINO SOARES 2001010527400 SSP CE 82,0

7 8º DAVISON MACHADO MEDEIROS 0397676720103 SSP MA 82,0

8 9º ANTONIO SANTOS BARROSO 1560119 SSP PI 80,0

9 10º DENISON MORENO COELHO 202495420025 SSP/MA MA 80,0

10 11º PAULO IRAN GONÇALVES CLEMENTINO 0707463620198 SSP/MA MA 77,0

ANEXO II - RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INAPTOS

CARGO: 101 - AOSG / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 29º EDILENE SILVA MACHADO 0297439520056 ssp MA AUSÊNCIA

2 38º CARLEANE DE ARAÚJO BRITO 0588892420160 SSP MA AUSÊNCIA

3 43º MAURO SÉRGIO DO NASCIMENTO SILVA 0166341820016 SSP MA AUSÊNCIA

4 48º FRANKKYLENE TRINDADE SILVA 5172531 SSP MA AUSÊNCIA

5 52º SUELDO SANTANA PEREIRA 0430033820115 sesp MA AUSÊNCIA

6 56º LENNYA COSTA BEZERRA 0578314220168 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO: 104 - MOTORISTA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 7º WILLIAM DA SILVA TEIXEIRA 135856620005 ESTADO DO MARAN M AUSÊNCIA

2 8º RONILDO DA SILVA XAVIER 142197220001 SEGUP MA AUSÊNCIA

 CARGO: 105 - VIGIA / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento Total de Pontos
1 37º MARCON SILVA DE LIMA FLOR 0356023120088 SSP-MA MA AUSÊNCIA
2 40º GUSTAVO ARAÚJO MORAIS 0428843520116 SSP MA AUSÊNCIA
3 41º SERGIO MELO DA SILVA 0000528601962 SSP MA AUSÊNCIA
4 45º ELIAS RICARDO DA SILVA TORRES 82926930 Ssp MA AUSÊNCIA
5 47º ALLAN KARDEC DA SILVA CARVALHO 043459172011-2 SSP MA AUSÊNCIA
6 50º EVANDRO RIBEIRO DA SILVA 2860207 Ssppa PA AUSÊNCIA
7 51º ANTONIO DE SOUSA 151903820005 SSP MA AUSÊNCIA
8 55º PEDRO DE ALCANTARA ALMEIDA SOUSA FILHO 16133520017 SSP MA AUSÊNCIA
9 58º MARCELO DE JESUS DE ARAUJO 0463429120120 SSP MA AUSÊNCIA
10 64º FABIANO SOUZA SALES 0300922120050 SSP MA AUSÊNCIA
11 69º LEANDRO OLIVEIRA SOUSA 058646042016-6 Secretaria do E AUSÊNCIA

CARGO: 106 - AOSG / EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 4º JAÍNE FREIRE FONTINELE 0453749520120 SSP MA AUSÊNCIA
2 8º MIQUEIAS RAMOS NASCIMENTO 0383743620094 SSP MA AUSÊNCIA
3 12º NATALIA SILVA DE ALMEIDA FERREIRA 035603172008-0 SSP/MA MA AUSÊNCIA
4 14º SILVYA MENDES DE SOUSA 0337846720079 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO 107 - VIGIA - DEFICIÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 1º WANDERLY SOUSA CAVALCANTE 0307026020069 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO: 107 - VIGIA / EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 1º WANDERLY SOUSA CAVALCANTE 0307026020069 SSP MA AUSÊNCIA
2 4º LINDSON JOSÉ DA SILVA 35318937 SSP MA AUSÊNCIA
3 5º FRANCISCO SOUSA SARAIVA 1062405983 SSP MA AUSÊNCIA
4 6º HILTON CEZAR SERRA ANDRADE 0332832520078 SSP MA AUSÊNCIA
5 8º DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO 212004620028 SSP MA AUSÊNCIA
6 10º LUIS EDUARDO CUNHA RIOS 223791620025 SSP MA AUSÊNCIA
7 13º WENDERSON MATIAS GOMES 1219388995 SSP MA AUSÊNCIA
8 15º SEBASTIAO SANTOS GUIMARAES 0000265921945 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO: 201 - AGENTE ADMINISTRATIVO / SAÚDE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 16º THIAGO ALVES TEIXEIRA 242486620032 gejuspc MA AUSÊNCIA
2 18º KANANDA FENELON RODRIGUES 0351862220080 ssp MA AUSÊNCIA
3 33º KALEB TOMAZ LIMA SILVA 0254047820039 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO 204 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 14º MAYARA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA 0426843120116 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO 205 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 36º RAIMUNDA NONATA LIMA DOS SANTOS 5547341 SSP MA AUSÊNCIA
2 44º MILCA SALES FERREIRA DOS SANTOS 0317661620060 SSPMA  MA AUSÊNCIA
3 50º JELZIANE DA SILVA LOURENCO 164902120015 GEJSP MA AUSÊNCIA
4 51º RENATA ARAÚJO TRANCOSO 0288776420058 SSP MA AUSÊNCIA
5 55º EDINALVA FERREIRA DA SILVA SOUSA 0106883933 SSP MA AUSÊNCIA
6 56º JOSE LANDRIM DA SILVA 1035260988 SSP MA AUSÊNCIA
7 57º KEILAINE CRISTINA ARAUJO SANTOS 0193698720019 SSP MA AUSÊNCIA
8 60º CLEANE MARIA DA SILVA 238628020027 SSP MA AUSÊNCIA
9 64º THALITA CUNHA MENDES 0440578020125 SSP MA AUSÊNCIA
10 65º MARIA CREUZA SOUZA 471905950 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO 210 - ASSISTENTE DE CUIDADOR ESCOLAR

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 2º REGINALDO COSTA DA SILVA 171116420015 SSP MA AUSÊNCIA

2 4º ANTONIA TEIXEIRA DA SILVA 1520627424 ssp BA AUSÊNCIA

3 5º EDUARDO BRITO DA SILVA OLIVEIRA 3633257 SSP PI AUSÊNCIA

4 6º ADALMIR OLIVEIRA BEZERRA 037882722009-1 SSP MA AUSÊNCIA

5 10º SAMUEL BORGES NERES 0533586920149 SSP MA AUSÊNCIA

6 11º JORGE FERNANDO CARVALHO SANTOS 0345218020081 SSP MA AUSÊNCIA

7 16º MARTA COELHO DE SOUSA 0426714320119 SESEC MA AUSÊNCIA

8 17º LINDOMAR MACHADO DE SOUSA ARAUJO 965033 SSP PI AUSÊNCIA

9 19º DEANNE PEREIRA RIBEIRO RODRIGUES 0209987420024 SSP MA AUSÊNCIA

10 20º CARMEM SILVA NASCIMENTO 0344290320079 SSP/MA MA AUSÊNCIA

11 22º KATILENE LIMA DA SILVA 167888320011 SSP MA AUSÊNCIA

12 23º FRANCISCA DE ARAÚJO SILVA 0395752320105 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO 304 - ENFERMEIRO PLANTONISTA - HOSPITAL / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 8º GYSLLAYNE FERNANDES DE SOUSA GONÇALVES 0268744520030 SECRETÁRIA DE S AUSÊNCIA

CARGO 312 - FISIOTERAPEUTA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 3º JEAN CARLOS CARNEIRO DE ARAUJO 0563848220157 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO 314 - FONOAUDIOLÓGO - / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA INAPTIDÃO
1 3º ALICE WINNY LUCINDO SILVA 0422509420111 SSP MA Não possuir e/ou não ter apresentado no ato da 

convocação a comprovação de preencher os 
requisitos mínimos (não apresentação de Diploma de 

Licenciatura). A candidata solicitou prorrogação do 
prazo para apresentação de documentos. Contudo, 
INDEFIRO o pedido de prorrogação, tendo em vista 
que os requisitos previstos no edital deveriam ser 

cumpridos quando da convocação.

CARGO 315 - MÉDICO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 7º JORGE LUIS MENDES MONTOYA 0252669920035 SSP MA AUSÊNCIA
2 9º AMANDA CASTRO BARROSO 219541820022 SSP MA MA AUSÊNCIA
3 10º RAPHAEL OLIVEIRA LIMA SILVA 0194661120021 SSP MA AUSÊNCIA

 
CARGO: 323 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 15º ISAAC DOMINGUES DE SOUSA NETO 0334023120078 SSP MA AUSÊNCIA

2 26º ALFRED RINALD RIBEIRO TORRES 191945520012 SSP MA AUSÊNCIA

3 48º JOZIELIA FERREIRA COSTA MARQUES 0180585420015 SSP MA AUSÊNCIA

4 69º JOSE RONILTON DE SALES SOUSA 222875920029 SSP MA

DESISTÊNCIA - 
SOLICITAÇÃO DE 
DEVOLUÇÃO DE 
DOCUMENTOS

5 72º MERCIA GABRIELY LINHARES TELES 733615970 SSP MA AUSÊNCIA

6 76º IZAEL PEREIRA OLIVEIRA 7826793-5 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO: 324 - PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS/ EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 5º MARIANA MELO FRANCO 0399775320105 SSP/MA MA AUSÊNCIA

2 8º ALINE MAYARA SANTOS COSTA 0382043920094 Secretaria de S AUSÊNCIA

3 17º OCIDIO FREITAS DO NASCIMENTO 361399952 SSP MA AUSÊNCIA

4 19º GRACILDA DE SOUSA PONTES PAVAO 1239241990 SSP MA MA AUSÊNCIA

5 21º ELIONAY FARIAS SOUSA 0362188120080 SSP MA AUSÊNCIA

6 25º EROMILTON SOUZA CARVALHO 000084720997-0 SSP MA AUSÊNCIA

7 27º NIEDSON BRENDON RIBEIRO DOURADO 0370945620092 SSP MA AUSÊNCIA

8 28º KLEYTON RIBEIRO LIMA 0317596420065 SSP/MA AUSÊNCIA

9 35º JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUSA 0173797720013 SSP MA AUSÊNCIA

CARGO 329 - PROFESSOR SÉRIES FINAIS - LINGUA INGLESA - DEFICIENTE

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA INAPTIDÃO
1 1º AURICELIA MARIA ALVES DE 

ASSIS
2.293.686 SSP PI Não possuir e/ou não ter apresentado no ato da 

convocação a comprovação de preencher os 
requisitos mínimos (não apresentação de Diploma de 

Licenciatura). A candidata apresentou decisão judicial do 
Mandado de Segurança nº 1030898-41.2020.4.01.4000 
contra o ato do Reitor, que autorizou a defesa de TCC, 

mas não serviu como diploma.

CARGO: 330 - PROFESSOR DAS SÉRIES FINAIS - LÍNGUA PORTUGUESA/EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA INAPTIDÃO

1 1º JOSUÉ ARTAXERXES DOS 
SANTOS GRANGEIRO

2008146718 Sspce CE Não possuir e/ou não ter apresentado no ato da 
convocação a comprovação de preencher os 

requisitos mínimos (não apresentação de Diploma de 
Licenciatura)

2 2º ALAN VICTOR FLOR DA SILVA 5624290 POLÍCIA CIVIL PA AUSÊNCIA

3 3º PERLA ALVES SILVA 0159491220000 SSP MA AUSÊNCIA

4 4º JONILSON PINHEIRO MORAES 7030910 SEGUP PA AUSÊNCIA

CARGO: 331 - PROFESSOR DAS SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA/EDUCAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Ord. Classificação Nome Documento MOTIVO DA 
INAPTIDÃO

1 5º RICARDO SILVA CARVALHO 0202224320024 SSP MA AUSÊNCIA
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Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES) registram ainda que neste ano 263
pessoas morreram em decorrência da doença

PA TRÍ CIA CU NHA

Apli ca ti vo

DEZEMBRO VERMELHO

Mortes por Aids caem
38% no Maranhão

A
té o mo men to, a Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de re gis trou 263
mor tes em de cor rên cia de
HIV/Aids no Ma ra nhão e re- 

gis trou 1.474 ca sos. No ano de 2019 fo- 
ram 430 óbi tos e 2.448 ca sos, o que re- 
pre sen ta po si ti va men te, uma re du ção
de 38,8% nos óbi tos e 39,7% no nú me- 
ro de ca sos. No Ma ra nhão, de acor do
com a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES/MA), des de 1985 até ou tu bro de
2018, mais de 19 mil pes so as fo ram
de tec ta das com o ví rus HIV no es ta do
do Ma ra nhão com 62% dos ca sos sen- 
do ho mens e 38% são mu lhe res.

De acor do com Pau lo Ri bei ro, pre- 
si den te da Ca sa de Apoio Aco lher (que
faz aco lhi men to de pes so as que vi- 
vem e con vi vem com HIV e AIDS no
es ta do do Ma ra nhão), mais de 21 mil
pes so as con vi vem com HIV/AIDS, e
em São Luís são mais de 7 mil. Mui tos
ain da nem sa bem que es tão com a do- 
en ça. É pre ci so cons ci en ti zar. “A po- 
pu la ção pre ci sa sa ber da im por tân cia
de con ver sar so bre o as sun to. A do en- 
ça é pro vo ca da pe lo ví rus HIV que ata- 
ca o sis te ma imu no ló gi co. A pre ven- 
ção ain da é a me lhor ma nei ra de lu tar
con tra a a AIDS. O pre con cei to con tra
pes so as que vi vem com HIV é tan to
que a dis cri mi na ção foi de fi ni da co- 
mo cri me atra vés da Lei n° 12.984, de
2014, e po de le var à pri são por 1 a 4
anos e mul ta. Aqui no Ma ra nhão tem
Amor e Aco lhi men to pa ra pes so as
com HIV/AIDS”, dis se.

Nes ta se ma na de lu ta con tra a Aids,
im por tan te res sal tar as po lí ti cas pú- 

bli cas e de ini ci a ti va pri va da de com- 
ba te à do en ça. Nes te ano as cam pa- 
nhas in cen ti vam te mas co mo so li da- 
ri e da de e res pon sa bi li da de com par ti- 
lha da. Com a aten ção mun di al vol ta- 
da pa ra a cri se da CO VID-19, o Dia
Mun di al con tra a AIDS é um lem bre te
da ne ces si da de de man ter o fo co em
ou tra pan de mia glo bal que ain da en- 
tre nós qua se 40 anos após seu iní cio.

A pre ven ção ain da é a

me lhor ma nei ra de lu tar

con tra a a AIDS

Pa ra Pau lo Ri bei ro, é im por tan te
que ha ja um di re ci o na men to de po lí- 
ti cas pú bli cas pa ra um tra ta men to
ade qua do e efi caz pa ra as pes so as que
vi vem e con vi vem com HIV/Aids no
Ma ra nhão. “O quan to é gran di o so que
os nos sos re pre sen tan tes pos sam
apli car po lí ti cas que se jam ca bí veis
pa ra as pes so as que vi vem com es se
tor men to. Sa be mos da im por tân cia
que tem a gen te tra ba lhar a ques tão
dos es tig mas, dos pre con cei tos e é tu- 
do is so que fa ze mos en quan to ins ti- 
tui ção pa ra que a ca da dia a pes soa se
sin ta mais va lo ri za da, aco lhi da, se
ame mais, que bus que seus so nhos
pa ra que di as me lho res ve nham, de
acor do com seu tra ta men to. Nós te- 
mos o me lhor tra ta men to do mun do
na ques tão dos re tro vi rais, mas per ce- 
bo que ain da fal ta mui to o que fa zer
pa ra que ha ja me lho ria da qua li da de

de vi da pa ra as pes so as que vi vem e
con vi vem com HIV/Aids”, ar gu men- 
tou Pau lo.

De acor do com a SES, o es ta do
avan ça no com ba te às ISTs/Aids.
“Des ta ca-se a des cen tra li za ção dos
tes tes rá pi do pa ra 19 re giões de saú de
em con so nân cia pa ra os 217 mu ni cí- 
pi os, sen do ofer ta do pe lo Go ver no do
Es ta do, bem co mo ofer ta do tra ta-
men to com an tir re tro vi rais nos ser vi- 
ços de re fe rên cia – fo ram dis tri buí dos
qua se 7 mi lhões em 2019 e pou co
mais de 3 mi lhões nes te ano.  Além
dis so, a Se cre ta ria re a li za cam pa nhas
edu ca ti vas e dis tri bui ção de pre ser va- 
ti vos, bem co mo a re es tru tu ra ção da
re de de Aten ção à Saú de das Pes so as
Vi ven do com HIV (PVHIV) ou pes so as
com sus cep ti bi li da de de in fec ção ao
HIV e ou tras ISTs”.

Ape sar das con quis tas im por tan-
tes, a emer gên cia da AIDS não ter mi- 
nou. O HIV con ti nua a in fec tar 1,7 mi- 
lhão de pes so as a ca da ano e ma ta cer- 
ca de 690.000 no mun do. A Aids é uma
do en ça que ain da não pos sui cu ra. O
pa ci en te que for iden ti fi ca do com a
do en ça ini cia seu tra ta men to com os
me di ca men tos an tir re tro vi rais, que
aju dam ini bir a mul ti pli ca ção do ví rus
HIV e evi tam o en fra que ci men to do
sis te ma imu no ló gi co.

No Ma ra nhão, a do en ça po de ser
ra pi da men te iden ti fi ca da após a re a li-
za ção de um tes te de san gue, que po- 
de ser fei to nas Uni da des Bá si cas de
Saú de (UBSs) e nos Cen tros de Tes ta- 
gem e Acon se lha men to (CTA). O exa- 
me tam bém ve ri fi ca se a pes soa tam- 
bém é por ta do ra de sí fi lis ou das he- 
pa ti tes B ou C.

Diagnóstico precoce, apoio psicológico e social

Com 2 anos de fun ci o na men to, a
Ca sa, que re ce be e aco lhe pa ci en tes e
seus acom pa nhan tes que vi vem e
con vi vem com HIV/Aids no Ma ra- 
nhão, já aten deu cer ca de 4.500 pes so- 
as e fun ci o na com apoio psi co ló gi co,
ju rí di co, so ci al, nu tri ci o nal, além de
for ne cer re fei ções. Pa ra con ti nu ar
fun ci o nan do e aten den do a es se pú- 
bli co, con ta com do a ções e a ren da
ob ti da na ven da da bo ne ca Aco lher,
que é pro du zi da pe la pró pria Ca- 
sa. “Ho je te mos uma cam pa nha cha- 
ma da Pon tos So li dá ri os, on de sen si- 
bi li za mos nos so em pre sa ri a do lo cal a
ven der as bo ne cas e fa zer es sa par ce- 
ria do bem, aju dan do a man ter as por- 
tas da Ca sa Aco lher aber tas”, dis se
Pau lo Ri bei ro. A cam pa nha cri a da
pro põe que a ca da bo ne co ven di do, a
ren da se ja do a da pa ra o tra ba lho de
aco lhi men to pa ra por ta do res de
HIV/AIDS, e pa ra aju dar nos gas tos
com ali men ta ção.

A Ca sa tam bém cri ou o apli ca ti vo
Xo vê pa ra con tri buir pa ra a di mi nui- 
ção do cres ci men to de sor de na do de

In fec ções Se xu al men te Trans mis sí- 
veis/HIV no es ta do, com di cas de pre- 
ven ções, den tre ou tros ser vi ços.

O apli ca ti vo, dis po ní vel na pla ta- 
for ma An droid, agru pa in for ma ções
so bre o te ma e in for ma lo cais de exa- 
mes e tra ta men tos no mu ni cí pio de
São Luís. Por meio do GPS, por exem- 
plo, o App mos tra os en de re ços mais
pró xi mos on de a pes soa po de bus car
es se tra ta men to e ain da a re la ção das

uni da des mu ni ci pais e es ta du ais que
ofe re cem tes tes rá pi dos, dis tri bui ção
de pre ser va ti vos, lo cais de tra ta men- 
tos pa ra ISTs/HIV/AIDS.

Se gun do Pau lo Ri bei ro, quan do os
es for ços são des ti na dos a tu do que se
faz, in cluin do o ze lo pa ra com ou tras
pes so as, tu do se tor na mais prós pe ro.
“Ide a li zar o apli ca ti vo Xo vê faz par te
dis so, que é tan to pa ra in for mar co mo
unir for ças pa ra re du zir ín di ces de
pes so as com HIV/Aids, le van do cons- 
ci en ti za ção so bre a pre ven ção”.

Cau sa das por ví rus, bac té ri as e ou- 
tros mi cror ga nis mos, as In fec ções Se-
xu al men te Trans mis sí veis (IST) são
um gra ve pro ble ma de saú de pú bli ca.
Ho je em dia, os tra ta men tos já per mi- 
tem cu rar ou con tro lar mui tos des ses
ma les, po rém, a prin ci pal ma nei ra de
com ba tê-los se gue sen do a pre ven- 
ção. Quan to mais pre co ce men te a
pes soa se des co brir so ro po si ti va e ini-
ci ar o tra ta men to ade qua do, me nor o
da no cau sa do pe lo HIV ao sis te ma
imu no ló gi co. Além dis so, o tra ta men- 
to apro pri a do le va a uma que da de
96% na pos si bi li da de da trans mis são
do ví rus.

Di fe ren ça en tre HIV e AIDS

Pre ven ção

Mi tos so bre a trans mis são do HIV

Cu ri o si da des so bre
a do en ça, mi tos e
pre ven ção

O HIV é a si gla em in glês do Ví rus da Imu no de fi ci ên- 
cia Hu ma na (HIV), que é o cau sa dor da Aids. Por sua
vez, a Aids se tra ta do es tá gio mais avan ça do da in fec ção
por HIV.

O HIV é uma do en ça se xu al men te trans mi ti da que
não tem cu ra, mas tem con tro le. En tão se as pes so as to- 
ma rem as me di ca ções e se gui rem o tra ta men to cor re to,
elas não pro gri dem pa ra a pi or fa se, que é a Aids.

O HIV é uma in fec ção se xu al men te trans mis sí vel, que
tam bém po de ser con traí da pe lo con ta to com o san gue
in fec ta do e de for ma ver ti cal, ou se ja, a mu lher que é
por ta do ra do ví rus HIV o trans mi te pa ra o fi lho du ran te
a gra vi dez, par to ou ama men ta ção.

Di an te des se ce ná rio, a pre ven ção é a me lhor e mais
efi ci en te ar ma pa ra com ba ter a do en ça. A ca mi si nha ou
pre ser va ti vo con ti nua sen do o mé to do mais efi caz pa ra
pre ve nir mui tas do en ças se xu al men te trans mis sí veis,
co mo a Aids, a sí fi lis, a go nor reia e al guns ti pos de he pa- 
ti tes em qual quer ti po de re la ção se xu al (anal, oral ou
va gi nal).

É pre ci so to mar cui da do tam bém com a pos si bi li da- 
de de se trans mi tir o ví rus HIV du ran te o com par ti lha- 
men to de ob je tos per fu ro-cor tan tes, que en trem em
con ta to di re to com o san gue.

É in di ca do o uso de ob je tos des car tá veis. Se os ins tru- 
men tos não fo rem des car tá veis, co mo lâ mi na de de pi la- 
ção, na va lhas e ali ca tes de unha, é in dis pen sá vel que se- 
ja fei ta a es te ri li za ção des ses ob je tos.

Va le lem brar que os ob je tos cor tan tes e per fu ran tes
usa dos em con sul tó ri os de den tis ta, em es tú di os de ta- 
tu a gem e clí ni cas de acu pun tu ra tam bém cor rem o ris- 
co de es ta rem con ta mi na dos. Por tan to, exi ja e cer ti fi- 
que-se que os ma te ri ais es tão es te ri li za dos e, se são des- 
car tá veis, se jam subs ti tuí dos.

Pos so pe gar HIV ao com par ti lhar o va so sa ni tá rio? 
Mi to! O ví rus HIV não é trans mi ti do atra vés do con ta to
com ob je tos não-per fu ran tes, co mo va so sa ni tá rio, as- 
sen tos de ôni bus ou me trô.

O HIV po de ser trans mi ti do via oral, abra ço ou aper- 
to de mão? 
Mi to! Mes mo com as cam pa nhas de cons ci en ti za ção,
mui tas pes so as ain da acre di tam que o con tá gio po de
acon te cer via pe le ou por meio da sa li va. A trans mis são
só ocor re com a tro ca de flui dos cor po rais com pes so as
in fec ta das pe lo ví rus, co mo san gue, sê men, flui do va gi- 
nal e lei te ma ter no. Bei jo ou abra ço não trans mi tem o
ví rus!

Mos qui tos po dem trans mi tir o HIV? 
Ape sar de o HIV ser trans mi ti do por meio do san gue, o
ví rus não é trans mi ti do via mos qui tos ou in se tos. Pa ra
ha ver a trans mis são, o flui do con ta mi na do de ve pe ne- 
trar no or ga nis mo da ou tra pes soa.

São Luís, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Operação resulta na prisão de suspeito que seria responsável por vários crimes contra
instituições financeiras. Ele é especilista em planejar sequestros de gerentes de Bancos

• De 1º a 31 de ja nei ro de 2020 – De 1º
a 31 de ja nei ro de 2021
• De 1º a 29 de fe ve rei ro de 2020 – De
1º a 28 de fe ve rei ro de 2021
• De 1º a 31 de mar ço de 2020 – De 1º a
31 de mar ço de 202
• De 1º a 30 de abril de 2020 – De 1º a
30 de abril de 2021
• De 1º a 31 de maio de 2020 – De 1º a
31 de maio de 2021
• De 1º a 30 de ju nho de 2020 – De 1º a
30 de ju nho de 2021
• De 1º a 31 de ju lho de 2020 – De 1º a
31 de ju lho de 2021
• De 1º a 31 de agos to de 2020 – De 1º
a 31 de agos to de 2021
• De 1º a 30 de se tem bro de 2020 – De
1º a 30 de se tem bro de 2021
• De 1º a 31 de ou tu bro de 2020 – De
1º a 31 de ou tu bro de 2021
• De 1º a 30 de no vem bro de 2020 –
De 1º a 30 de no vem bro de 2021
• De 1º a 31 de de zem bro de 2020 – De
1º a 31 de de zem bro de 2021

ESPECIALISTAS EM CRIMES

“Sequestrador de
gerentes” é preso

U
ma ope ra ção po li ci al, re a li- 
za da pe lo De par ta men to de 
Com ba te ao Rou bo à Ins ti- 
tui ções Fi nan cei ras 

(DCRIF) da Su pe rin ten dên cia Es ta du- 
al de In ves ti ga ções Cri mi nais (Seic), 
em ci da de de São Luís, re sul tou na 
pri são de um sus pei to que se ria o res- 
pon sá vel por vá ri os cri mes con tra ins- 
ti tui ções fi nan cei ras.

De acor do com in for ma ções po li ci- 
ais, o sus pei to de 37 anos é es pe ci a lis- 
ta em cri mes co nhe ci dos co mo “Sa pa- 
ti nho” e se ques tro de ge ren tes de ban- 
cos.

De 2019 até no vem bro des te ano, o 
sus pei to par ti ci pou e pla ne jou qua tro 
as sal tos, se ques tros e ex plo são de 
ban cos no Ma ra nhão.

O pre so pla ne jou o cri me de se- 
ques tro do ge ren te do Ban co do Bra- 
sil, da ci da de de Co dó, no dia 17 de 
no vem bro, quan do a ví ti ma te ve ex- 
plo si vos co lo ca dos no cor po e foi en-

Fi cha cri mi nal no Ce a rá

Pri são no Tu ru

• pla ne ja men to e exe cu ção do se- 
ques tro do ge ren te do Ban co do Bra sil 
na ci da de de Co dó – 17/11/2020
• pla ne ja men to e exe cu ção do se- 
ques tro do ge ren te do Ban co do Nor- 
des te em Ca xi as – 25/6/2020
• par ti ci pa ção na ex plo são dos ban- 
cos do Bra des co e Ban co do Bra sil de 
Tu tóia – ano de 2019

O ASSALTO AO BANCO DO BRASIL DE CODÓ ACONTECEU NO DIA 17 DE NOVEMBRO 

vi a do pe lo ban do cri mi no so pa ra tra- 
ba lhar e abrir o co fre da agên cia.

Du ran te a ação cri mi no sa, três sus- 
pei tos fo ram pre sos e dois mor re ram 
em con fron to com a po lí cia.

Ele ain da tem uma ex ten sa fi cha 
cri mi nal no es ta do do Ce a rá, on de é 
in ves ti ga do por 16 cri mes con tra ban- 
cos, sen do que ele pos sui um man da- 
do de pri são pe la ex plo são do Ban co 
do Bra sil na ci da de de Mas sa pê.

A pri são foi pos sí vel após di ver sas 
di li gên ci as in ves ti ga tó ri as re a li za das 
pe lo DCRIF, com ba se nos ves tí gi os 
en con tra dos du ran te a In ves ti ga ção 
do cri me, pos si bi li tan do a lo ca li za ção 
do sus pei to.

No mo men to da pri são, ocor ri do 
no bair ro do Tu ru, o sus pei to che gou a 
apre sen tar car tei ra de mo to ris ta e de 
iden ti da de fal sas, ra zão pe la qual 
tam bém foi pre so em fla gran te por 
uso de do cu men to fal so.

Após a la vra tu ra do fla gran te e 
cum pri men to do man da do de pri são, 
o con du zi do foi en ca mi nha do ao sis-
te ma pri si o nal on de per ma ne ce rá à 
dis po si ção da jus ti ça.

Cri mes e par ti ci pa ções do sus pei to

REGULARIZAÇÃO

CNHs vencidas em 2020 terão um ano de validade

O DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO VENCIDO EM 2020 DEVE SER ACEITO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS CORRESPONDENTE EM 2021

Já es tá va len do, des de o iní cio da
se ma na, a re so lu ção do Con se lho Na- 
ci o nal de Trân si to (Con tran) que al te- 
ra os pra zos pa ra a re gu la ri za ção das
car tei ras na ci o nais de Ha bi li ta ção
(CNHs) ven ci das.

De acor do com a re so lu ção, os do- 
cu men tos de ha bi li ta ção ven ci dos em
2020 ga nha ram mais um ano de va li- 
da de. Por is so, a re no va ção das CNHs
ven ci das nes te ano ocor re rá de for ma
gra du al, se gun do um cro no gra ma es- 
ta be le ci do no do cu men to.

Além da CNH a me di da abran ge os
do cu men tos: a Au to ri za ção pa ra Con- 
du zir Ci clo mo to res (ACC) e a Per mis- 
são Pa ra Di ri gir (PPD), do cu men to
pro vi só rio uti li za do no pri mei ro ano
de ha bi li ta ção do con du tor. A re no va- 
ção ocor re rá ba se a do no mês de ven- 
ci men to do do cu men to.

Além dis so, o do cu men to de ha bi li- 
ta ção ven ci do em 2020 de ve ser acei to
até o úl ti mo dia do mês cor res pon- 
den te em 2021. A me di da pu bli ca da
no úl ti mo (24), re vo gou uma por ta ria
pu bli ca da em mar ço pe lo ór gão, que
sus pen deu os pra zos pa ra a re no va- 
ção das CNHs, apli ca ção de mul tas,

trans fe rên cia de veí cu lo, re gis tro e li- 
cen ci a men to de veí cu lo no vo, en tre
ou tros, em ra zão da pan de mia do no- 
vo co ro na ví rus.

Trans fe rên cia de veí cu lo
A re so lu ção tam bém abran ge os

pra zos pa ra ser vi ços co mo trans fe rên- 
cia vei cu lar, co mu ni ca ção de ven da,
mu dan ça de en de re ço, con for me pre- 
vis to no Có di go de Trân si to Bra si lei ro
(CTB).

Já em re la ção à trans fe rên cia de
veí cu los ad qui ri dos de 19 de fe ve rei ro
de 2020 a 30 de no vem bro de 2020, o
Con tran diz que os de par ta men tos es- 
ta du ais de Trân si to (De trans) dos es- 
ta dos e do Dis tri to Fe de ral po de rão
es ta be le cer cro no gra ma es pe cí fi co
pa ra a efe ti va ção da trans fe rên cia de
pro pri e da de e que ele de ve rá ser in- 
for ma do ao Con tran até o fim do ano.

Ca so os De trans não es ta be le çam
um cro no gra ma es pe cí fi co, a trans fe- 
rên cia de pro pri e da de de veí cu lo ad- 
qui ri do no pe río do in di ca do de ve rá
ser efe ti va da até 31 de de zem bro de
2020.

Em ca so de veí cu los no vos, ad qui- 
ri dos no pe río do de de 19 de fe ve rei ro

de 2020 a 30 de no vem bro de 2020,
tam bém va le rá a da ta 31 de ja nei ro de
2021 pa ra a efe ti va ção do re gis tro e li- 
cen ci a men to.

Cro no gra ma pa ra re no va ção

ROSÁRIO

PMs envolvidos em
agressão são afastados

UM VÍDEO DA AÇÃO ESTÁ CIRCULANDO NAS REDES SOCIAIS

Na ma dru ga da do úl ti mo do min go, dia 29 de no vem- 
bro, um jo vem foi al ve ja do com um uma ba la de bor ra- 
cha por um po li ci al mi li tar no mu ni cí pio de Ro sá rio, du- 
ran te um aten di men to de uma ocor rên cia.

De acor do com in for ma ções, a po lí cia re ce beu de- 
nún cia de que ha via uma aglo me ra ção e per tu ba ção de
sos se go. Ao che gar no lo ca on de fo ram in for ma dos pe la
de nún cia, hou ve um ba te-bo ca en tre as pes so as que es- 
ta vam no lo cal e os po li ci ais.

Em um ví deo de uma câ me ra de se gu ran ça que vi ra li- 
zou nas re des so ci ais, é pos sí vel ver a ce na de vi o lên cia.
Além de um ti ro de ba la de bor ra cha con tra um jo vem
que es ta va ti ran do fo to do fa to, ou tras pes so as tam bém
fo ram agre di das.

O go ver na dor Flá vio Di no de ter mi nou o afas ta men to
dos po li ci ais mi li ta res fil ma dos. “Vi ho je. Já de ter mi nei
afas ta men to e aber tu ra de pro ces so ad mi nis tra ti vo,
além de inqué ri to po li ci al”, dis se o go ver na dor.

Em no ta a Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil/Ma ra- 
nhão emi tiu uma no ta so bre o ocor ri do:

Con si de ran do a gra vi da de dos fa tos apre sen ta dos no
ví deo, a OAB-Ma ra nhão, en ti da de com as sen to cons ti tu- 
ci o nal, exi ge do Po der Pú bli co que se jam to ma das to das
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as pa ra a apu ra ção dos fa tos e a
pu ni ção dos res pon sá veis, tan to na es fe ra ad mi nis tra ti- 
va, co mo na es fe ra cri mi nal.

A OAB/MA, atra vés das co mis sões de Di rei tos Hu ma- 
nos e de Se gu ran ça Pú bli ca e Ci da da nia, to ma rá as pro- 
vi dên ci as ca bí veis pa ra apu rar e acom pa nhar o ca so.

Por fim, a OAB Ma ra nhão rei te ra seu com pro mis so
com a de fe sa do Es ta do De mo crá ti co de Di rei to, na me di- 
da em que ser ve, exa ta men te, pa ra coi bir os ar bí tri os e
abu sos pra ti ca dos pe las mais di ver sas au to ri da des.

CONTA DE ENERGIA

Prorrogada a
Semana Fique em Dia

A CAMPANHA FOI PRORROGADA ATÉ O DIA 6 DE DEZEMBRO

A Equa to ri al Ma ra nhão pror ro gou até o dia 6 de de- 
zem bro a cam pa nha Equa to ri al TÁ ON – Se ma na Fi que
em Dia, com fa ci li da des pa ra qui ta ção de dé bi tos aos
cli en tes da con ces si o ná ria.  A ação foi ini ci a da no dia 22
de no vem bro e dis po ni bi li za ofer tas ex clu si vas pa ra dei- 
xar as con tas de ener gia em dia. Os con su mi do res po- 
dem ade rir e ter 100% de des con to nos ju ros, mul tas, en- 
car gos por atra so e ju ros do par ce la men to no car tão de
cré di to, so men te no si te da dis tri bui do ra www.equa to ri- 
a le ner gia.com.br e apli ca ti vo pa ra smartpho nes, po- 
den do a dí vi da ser par ce la da em até 12 ve zes nas ban- 
dei ras Vi sa, Mas ter, Elo, Hi per card, Amex, Di ners Club.
Os cli en tes que pos su em o car tão do Au xí lio Emer gen ci- 
al, tam bém po dem efe tu ar o pa ga men to à vis ta atra vés
da ban dei ra Elo Dé bi to com as mes mas fa ci li da des. O
ob je ti vo des ta cam pa nha é au xi li ar o cli en te que ain da
es tá so fren do com os im pac tos econô mi cos e aca bou
acu mu lan do as con tas de ener gia.

Du ran te a Se ma na Fi que em Dia da Equa to ri al, o cli- 
en te po de qui tar seus dé bi tos atra sa dos e as sim evi tar a
sus pen são no for ne ci men to de ener gia, ne ga ti va ção de
cré di to e de mais ações de co bran ça. Pa ra apro vei tar as
fa ci li da des da cam pa nha, é pre ci so aces sar
o www.equa to ri a le ner gia.com.br ou o APP Equa to ri al
Ener gia e cli car na op ção par ce lar dé bi tos.

A Equa to ri al re for ça que o ser vi ço no si te é to tal men te
se gu ro, de sen vol vi do com fer ra men tas mo der nas que
ga ran tem a se gu ran ça das in for ma ções dos cli en tes.
Após o pa ga men to, se rá ge ra do um com pro van te da
tran sa ção fi nan cei ra, pro por ci o nan do mais con fi an ça
no pro ces so. Com a im plan ta ção des se ti po de ser vi ço, a
em pre sa tam bém co la bo ra com as re co men da ções de
dis tan ci a men to so ci al evi tan do que seus cli en tes sai am
de ca sa. Além dis so, a dis tri bui do ra tam bém es tá pre- 
sen te, de 1º a 5 de de zem bro, na Se ma na Dí vi da Ze ro
Pro con, com con di ções di fe ren ci a das de ne go ci a ção, no
Vi va Ci da dão Shop ping da Ilha.

São Luís, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020
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Entre os nomes confirmados, estão: Beto Ehongue, Tássia Campos, Santacruz, Dicy
Rocha, Tita Parra, Chico Chico e mais. Transmissão ocorrerá no sábado (5) via YouTube 

“Ca os econô mi co com ple to”

COMEMORAÇÃO

Casa d’Arte celebra
aniversário de 6 anos

I
de a li za do por ar tis tas pa ra ins pi- 
rar, cri ar, ex por, re gis trar e di fun- 
dir a cul tu ra em to das as su as 
ma ni fes ta ções, o Ca sa d’Ar te 

Cen tro de Cul tu ra co me mo ra, em 
2020, seus seis anos de exis tên cia.  E a 
co me mo ra ção vem em for ma to de 
Fes te jo na se de do cen tro cul tu ral, lo- 
ca li za do ao la do do fa rol ma rí ti mo do 
Araçagy, em Ra po sa, no dia 5 de de- 
zem bro (sá ba do), a par tir das 17h. A 
trans mis são ocor re rá via YouTube e 
Fa ce bo ok, nos ca nais ofi ci ais da Ca sa 
d’Ar te: https://link tr.ee/ca sa dar te.

A pro gra ma ção con ta rá com mais 
de 10 ar tis tas ma ra nhen ses, de múl ti- 
plas lin gua gens, que fi ze ram par te da 
his tó ria do Ca sa d’Ar te, com par ti ci- 
pa ções de atra ções na ci o nais e in ter- 
na ci o nais – e com vá ri as sur pre sas. Ao 
lon go do even to, ocor re rá a tra du ção 
pa ra Li bras e a ven da das pa ne li nhas 
Gua rá, que po dem ser ad qui ri das (via 
Delivery) pa ra quem es ti ver as sis tin- 
do a trans mis são.

En tre os ar tis tas, es tão con fir ma dos 
no mes co mo Be to Ehon gue, San ta- 
cruz, Car los Berg, Lu ci a na Pi nhei ro, 
Tás sia Cam pos e Dicy Ro cha. Atra ções 
da Ra po sa tam bém es tão no li ne-up, 
co mo a po e ta Adri a na Araú jo, que fa rá 
in ter ven ções li te rá ri as ao lon go do 
even to, e o rap per D’Lu ka (que fa rá a 
apre sen ta ção do Fes te jo ao la do da 
atriz e pro du to ra cul tu ral, Re na ta Fi- 
guei re do). Ou tro ar tis ta ra po sen se é 
Bi ves, que in te gra a ban da-ba se das 
apre sen ta ções, ao la do dos mú si cos e 
pro du to res João Si mas e Thierry Cas- 
te lo Bran co.

Ex po si ções e In ter ven ção

CANTOR CHICO CHICO,  FILHO DE CÁSSIA ELLER,  FAZ APRESENTAÇÃO  NO EVENTO

A pro gra ma ção es pe ci al te rá ain da 
par ti ci pa ções es pe ci ais: da can to ra, 
vi o lo nis ta, com po si to ra e ins tru men- 
tis ta chi le na, Ti ta Par ra, que tem seu 
es ti lo mar ca do pe la fu são de jazz e di- 
ver sos rit mos la ti no-ame ri ca nos; do 
ca ri o ca Chi co Chi co, fi lho da can to ra 
Cás sia El ler e com uma car rei ra mu si- 
cal in flu en ci a da por rit mos bra si lei- 
ros, la ti no-ame ri ca nos e in gle ses; do 
vi o lo nis ta e can tor ale mão Adri an Li- 
eb, que traz um re per tó rio de mú si cas 
po pu la res, fol cló ri cas, jaz zis tas e clás- 
si cas; e in dí ge nas na ti vos do ter ri tó rio 
de Ra po sa, que tra rão re sis tên cia e 
cul tu ra ao pal co e fa rão um can to ri tu- 
a lís ti co na aber tu ra do Fes te jo.

Além das apre sen ta ções mu si cais, 

o Fes te jo vai con tar com du as ex po si- 
ções ma ra nhen ses – am bas com ser-
vi ço de au di o des cri ção. Uma de las é 
“Ta xi der mia”, do lu do vi cen se Cláu dio 
Cos ta. A ex po si ção bus ca ques ti o nar o 
cor po em eter na con ser va ção, com 
mo no ti pi as em tin ta grá fi ca e vai es tar 
aber ta à vi si ta ção du ran te to do o nos-
so Fes te jo, com pe ças dis po ní veis pa-
ra aqui si ção. A ou tra ex po si ção é do 
ar tis ta ra po sen se Ma ca ca Brei xon, 
que trans for ma pneus usa dos em ob- 
je tos de ar te.

Já o ar tis ta Ro mil do Ro cha tra rá to-
da a sua ba ga gem ar tís ti ca pa ra o Fes- 
te jo, com uma in ter ven ção sur pre sa. 
Re cen te men te, seus tra ba lhos fo ram 
exi bi dos no te lão do “En con tro com a 
Fá ti ma Ber nar des” e ain da na ex po si- 
ção “Pa ra to dos” na Ga le ria do SESC.

CINEMA

Cineasta maranhense selecionado na Lei Aldir Blanc

CINEASTA AGUARDA RESULTADO FINAL DO EDITAL “FOMENTO A PROJETOS AUDIOVISUAIS”, TAMBÉM PELA LEI ALDIR BLANC NO  ESTADO 

“Es se apoio é sen sa ci o nal, uma aju- 
da fun da men tal e fei ta de ma nei ra
mui to sé ria. O mer ca do ne ces si ta, as
pes so as da qui ne ces si tam e a nos sa
em pre sa ne ces si ta mui to”. Es sa é a
ava li a ção do ci ne as ta e pro du tor ma- 
ra nhen se Fre de ri co Ma cha do so bre a
for ma co mo os re cur sos pro ve ni en tes
da Lei Al dir Blanc (Lei Fe de ral nº
14.017) vêm sen do apli ca dos no Ma- 
ra nhão.

A pro du to ra de Fre de ri co foi uma
das be ne fi ci a das com os edi tais de fo- 
men to cul tu ral lan ça dos pe la Se cre ta- 
ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma) pa ra
dar fô le go fi nan cei ro aos pro fis si o nais
da cul tu ra du ran te o sur to epi de mi o- 
ló gi co.  Seu pro je to “Ci ne ma te ca Ma- 
ra nhen se” foi uma das pro pos tas se le- 
ci o na das no edi tal Ofi ci nas Ar tís ti cas
que já re ce be ram re pas ses e já es tá em
ple na exe cu ção. 

O pro je to dá con ti nui da de à Mos tra
on li ne “Ci ne ma Ma ra nhen se na Pan- 
de mia”, que exi biu gra tui ta men te fil- 
mes de ci ne as tas lo cais no ca nal ofi ci- 
al da Lu me Fil mes no YouTube.

O pro je to apro va do via Lei Al dir
Blanc con tem pla a mos tra de fil mes
ma ra nhen ses, a ci ne ma te ca e uma sé- 
rie de workshops. Com os re cur sos

ad qui ri dos via Lei Al dir Blanc, to da a
ca deia pro du ti va en vol vi da nes ses fil- 
mes – que até en tão es ta va atu an do de
for ma vo lun tá ria – po de ser re mu ne- 
ra da pe las su as obras e apre sen ta- 
ções.  “Fi ca mos mui to fe li zes com o
apoio. Foi apro va do o pro je to e lo go
co lo ca mos em prá ti ca. A di vi são e a
dis po ni bi li da de do re cur so são es sen- 
ci ais pa ra man ter vi vo es se pes so al
que pro duz ar te. Es ta mos pa gan do to- 
dos os fil mes exi bi dos no ca nal e es se
re cur so es tá sen do uti li za do de fa to
pa ra to da uma ca deia”, pon tua Fre de- 
ri co.

Fun da dor da dis tri bui do ra Lu me
Fil mes, pro pri e tá rio de um sa la de ci- 
ne ma de ar te em São Luís e di re tor de
fil mes pre mi a dos co mo “O Exer cí cio
do Ca os” (2013), des de a dé ca da de
1990 Fre de ri co Ma cha do vi nha con se- 
guin do man ter a sua em pre sa e to dos
os seus pro je tos na sé ti ma ar te de for- 
ma in de pen den te. Até a pan de mia de
Co vid-19 al te rar to dos os seus pla nos.

Com 21 anos de ati vi da de e cer ca
de 20 fun ci o ná ri os for mal men te con- 
tra ta dos, pe la pri mei ra vez em sua
his tó ria a Lu me Fil mes se viu “sem vi- 

as de es ca pe” em meio à cri se sa ni tá- 
ria que pa ra li sou to do o se tor cul tu ral
bra si lei ro. “Sem som bra de dú vi das
es se foi o nos so ano mais di fí cil. Es ta- 
mos pa ra dos des de mar ço e não te- 
mos re cur sos por que to dos os bra ços
da em pre sa pa ra ram. Foi o pi or ano
dis pa ra do pra gen te”, la men ta Fre de- 
ri co.  “Ca da mês que pas sa va a gen te
fi ca va mais de ses pe ra do ain da. Foi
um su fo co lou co. A gen te não ti nha
co mo exi bir fil mes por que os ci ne mas
es ta vam fe cha dos, não tí nha mos co- 
mo pro du zir por que era im pos sí vel
pro du zir nes se pe río do e tam bém não
da va pa ra dis tri buir por que nin guém
es ta va com pran do os fil mes nes se pe- 
río do de ca os econô mi co com ple to”,
con ta.

O ci ne as ta ago ra aguar da o re sul ta- 
do fi nal do edi tal “Fo men to a Pro je tos
Au di o vi su ais”, tam bém pe la Lei Al dir
Blanc no Ma ra nhão. Ca so se ja apro va- 
do, Fre de ri co Ma cha do já ar ti cu la
com uma pro du to ra do Chi le a dis tri-
bui ção in ter na ci o nal do lon ga-me tra- 
gem “Noi te Am bu la tó ria”, com pre vi- 
são de lan ça men to pa ra 2022. 

Pa ra mais in for ma ções so bre a le- 
gis la ção aces se: cul tu- 
ra.ma.gov.br/lei al dir blanc ma

Ser vi ço:

Re des So ci ais:

Espaço foi reconhecido
como Ponto de cultura

CHILENA TITA PARRA É UMA DAS ATRAÇÕES  DO ANIVERSÁRIO

Pau ta da no con cei to de re des co la bo ra ti vas pa ra
cons truir um mo de lo sin gu lar que va lo ri za a eco no mia
so li dá ria, a au to no mia e a ar te au tên ti ca, o Ca sa d’Ar te é
cer ti fi ca do pe lo Minc co mo Pon to de Cul tu ra, que se ar- 
ti cu la pa ra ins pi rar e ser re fe rên cia em pro ces sos cri a ti- 
vos e com par ti lha dos em to das as áre as do sa ber.

Há seis anos em fun ci o na men to, o Ca sa d’Ar te ha via
in ter rom pi do su as ati vi da des ar tís ti cas no dia 7 de mar- 
ço (da ta do seu úl ti mo even to), em vir tu de da pan de mia
do no vo co ro na ví rus.

Nes se pe río do, vem de sen vol ven do ações so ci ais de
dis tri bui ção de ces tas bá si cas às fa mí li as da re gião, e im- 
plan ta ção de la va tó ri os pú bli cos, jun to ao pro je to “Vi- 
das em Co ne xão”, do Ins ti tu to Ma ra nhão Sus ten tá vel,
aten den do cer ca de 500 fa mí li as des de o iní cio da pan- 
de mia. Pa ra mais in for ma ções so bre o pro je to aces se:
www.ma ra nha o sus ten ta vel.org.br/vi das-em-co ne- 
xao. A co me mo ra ção de seis anos do Ca sa d’Ar te Cen tro
de Cul tu ra é re a li za da com re cur sos da Lei Al dir Blanc n.
14.017/2020, por meio da Se cre ta ria de Es ta do da Cul tu- 
ra do Ma ra nhão – Edi tal n.05/2020-UG CAC/ SEC MA.

O quê: Fes te jo de 6 anos da Ca sa d’Ar te 
Quan do: dia 5 de de zem bro de 2020, às 17h;
Trans mis são: via YouTube e Fa ce bo ok – pa ra de fi nir

lem bre te, cli que no link: https://link tr.ee/ca sa dar te.

YouTube Ca sa d’Ar- 
te: https://www.youtube.com/chan- 
nel/UChvKAwTcWEszQe3pyzBMrTA/fe a tu red

Fa ce bo ok: https://www.fa ce bo ok.com/ca sa dar te- 
cult/

Ins ta gram: @ca sa dar te cult – https://www.ins ta- 
gram.com/ca sa dar te cult/.

INSTRUMENTAL

Pianístico 2020 apresenta
11 concertos on-line 

ADRIAN IAIES, DA ARGENTINA PARTICIPA DO FESTIVAL AO VIVO 

Três apre sen ta ções ex clu si vas ao vi vo – di re to dos Es- 
ta dos Uni dos, da Ar gen ti na e do Chi le –, seis con cer tos e
es pe tá cu los re a li za dos em Join vil le, mas sem pre sen ça
de pú bli co, trans mi ti dos pe las re des so ci ais, e dois
shows em sis te ma dri ve-in. Pa ra com ple tar, dois
workshops e um cur so, opor tu ni zan do aos mú si cos lo- 
cais o con ta to com mes tres do ins tru men to, sem cus tos.
É o Pi a nís ti co 2020, ter cei ra edi ção do fes ti val que pre- 
ten de trans for mar Join vil le em pon to de re fe rên cia na
cul tu ra do pi a no. A pro gra ma ção, de quin ta, 3, a do min- 
go, 6 de de zem bro, po de rá ser acom pa nha da pe lo
YouTube ou pe la pá gi na do even to no Fa ce bo ok. Ide a li- 
za do em mo de lo mis to, com par te aber ta ao pú bli co, no
te a tro, se guin do as li mi ta ções vi gen tes pa ra es se ti po de
even to, o Pi a nís ti co irá se con cen trar no di gi tal – ape nas
o dri ve-in e as ati vi da des de for ma ção se rão pre sen ci ais.
A mu dan ça, anun ci a da há pou cos di as, de ve-se ao au- 
men to dos ca sos de co ro na ví rus em San ta Ca ta ri na, nas
úl ti mas se ma nas.

A aber tu ra do fes ti val se rá no dia 3, às 20h, em noi te
de di ca da à mú si ca bra si lei ra e à ma gia de uma car rei ra
de 49 anos de um me mo rá vel trio de mú si cos ge ni ais.
“Tri bu to ao Zim bo Trio”, com Amil ton Godoy, fun da dor
do gru po, traz al guns em ble mas des sa ines que cí vel tra- 
je tó ria, co mo o pri mei ro ar ran jo do Zim bo fei to pa ra
“Ga ro ta de Ipa ne ma” e o hi no bra si lei ro “Aqua re la do
Bra sil”. E, pa ra re lem brar os LPs do Trio com or ques tra,
uma fai xa re gis tra Johann Se bas ti an Ba ch. Du ran te a tra- 
je tó ria de 49 anos na ati va, o gru po gra vou 51 dis cos, en- 
tre LPs, EPs e CDs, edi ta dos em 22 paí ses.

A mon ta gem de um es pa ço de dri ve-in, no 4º pi so do
es ta ci o na men to do Shop ping Mu el ler, no Cen tro da ci- 
da de, é um dos di fe ren ci ais des ta edi ção: o pi a nis ta nor- 
te-ame ri ca no Jeff Gard ner se apre sen ta em Join vil le
com seu trio. O show, às 19h do dia 4, mar ca a es treia do
no vo trio de Gard ner, com o ba te ris ta Car los Ba la e o jo- 
vem e vir tu o se bai xis ta Mi cha el Pi po qui nha. 

São Luís, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020
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Tour virtual

O pú bli co de to do o Bra sil po de rá fa zer
uma vi si ta vir tu al imer si va à ex po si ção Luiz
Zer bi ni – Cam po Ex pan di do, atu al men te em
car taz no Cen tro Cul tu ral Oi Fu tu ro, no Rio
de Ja nei ro. Com tec no lo gia de fo to gra fia di- 
gi tal 360º, o tour vir tu al per mi te um pas seio
com ple to pe la mos tra. A vi si ta vir tu al po de
ser aces sa da gra tui ta men te no si te do Oi Fu-
tu ro: https://oi fu tu ro.org.br/es pa cos/cen- 
tro-cul tu ral/.

Voos em queda

A de man da por vo os do més ti cos, me di da
por pas sa gei ros quilô me tros trans por ta dos
(RPK), re gis trou que da de 44,7% em ou tu-
bro, em re la ção ao mes mo pe río do de 2019,
in for mou a Agên cia Na ci o nal de Avi a ção Ci- 
vil (Anac). A ofer ta, cal cu la da em as sen tos
quilô me tros ofer ta dos (ASK), te ve re tra ção
de 41,2% na mes ma com pa ra ção. Com is so,
o apro vei ta men to das ae ro na ves che gou a
79%, re cuo de 5 pon tos per cen tu ais. 

En tre os fi lhos Isa bel la e Evan dro,
a pre si den te do Con se lho de Ad mi -
nis tra ção do Gru po Edu ca ci o nal Dom
Bos co / UNDB, Eli za beth Ro dri gues,
que aca ba de ser apro va da no pro -
gra ma de Pós- Dou to ra do da USP.
Sua apro va ção pa ra o  pós- dou to ra -
do da USP em Ri bei rão Pre to (SP) foi
gra ças ao seu re le van te pro je to de
pes qui sa que tem co mo fo co o es tu do
da edu ca ção de se te mu ni cí pi os de
mé dio por te do Ma ra nhão, vi san do
re ver ter os ín di ces des fa vo rá veis
exis ten tes no pro ces so de en si no
apren di za gem nes sas lo ca li da des. A
co lu na en via os pa ra béns a es sa ami -
ga e exem plar edu ca do ra ma ra nhen -
se com des ta que na ci o nal.

Na fo to, a ge ren te de
Re la ci o na men to com o
Cli en te da Equa to ri al,
Fran ci la So a res anun -
cia a pror ro ga ção das
fa ci li da des pa ra quem
de se ja pa gar con tas de
ener gia em aber to com
isen ção de ju ros, mul ta
e cor re ção. O pra zo vai
até o dia 6 de de zem -
bro, com a cam pa nha
Equa to ri al TÁ ON – Se -
ma na Fi que em Dia,
com fa ci li da des pa ra
qui ta ção de dé bi tos
aos cli en tes da con ces -
si o ná ria. 

Pa ra Wesley Sa fa dão, o
ano de 2020 tem si do
só de ale gri as, ape sar
do mo men to em que
vi ve o mun do por con -
ta da pan de mia da CO -
VID. O can tor, que fez 8
li ves du ran te es se pe -
río do, co me mo ra ago ra
o tí tu lo de mú si ca mais
to ca da dos úl ti mos 5
anos, com “Ca ma ro te”,
su ces so de 2015. Se -
gun do o ECAD, o hit
de Sa fa dão to cou mais
do que o fa mo so “Pa -
ra béns à Vo cê”, e ocu -
pa o pri mei ro lu gar do
ran king.

Rede Social

A re de so ci al é uma das prin ci pais fer ra men- 
tas pa ra im pul si o nar os ne gó ci os. No ce ná rio de
pan de mia, ela se tor nou uma gran de ali a da,
apro xi man do os cli en tes e so li di fi can do o re la ci- 
o na men to com ações vol ta das pa ra o con su mi- 
dor. 

Pa ra quem quer ex plo rar ain da mais es se es- 
pa ço di gi tal, o Cen tro Uni ver si tá rio Es tá cio re a- 
li za uma au la on li ne “De sign Grá fi co”, edi ção
pa ra as re des so ci ais, nes ta quin ta-fei ra, 3, das
18h às 19h.  Pa ra par ti ci par bas ta aces sar o link
(http://en cur ta dor.com.br/fmu wL). Boa au la!

Marandu/Uema

Foi inau gu ra da nes ta ter ça-fei ra, 2, em so le- 
ni da de vir tu al, a Agên cia de Ino va ção e Em pre- 
en de do ris mo da Uni ver si da de Es ta du al do Ma- 
ra nhão, a Ma ran du/UE MA. A Ma ran du nas ce
pa ra apro xi mar a UE MA do mer ca do, con tri-
buin do com opor tu ni da des de in ves ti men tos,
em pre en de do ris mo, pes qui sas, pro du tos e so- 
lu ções ino va do ras pa ra de sen vol vi men to dos
se to res pú bli cos e pri va dos. A ideia é apoi ar pro-
fes so res, alu nos e fun ci o ná ri os na ela bo ra ção de
pro je tos pa ra oti mi zar a re la ção com os se to res
em pre sa ri ais.  

Aids e ISTs

O dia 1º mar cou tam bém o iní cio da cam pa- 
nha De zem bro Ver me lho, que aler ta pa ra a po- 
pu la ção so bre pre ven ção da Aids e das in fec ções
se xu al men te trans mis sí veis (IST). A da ta ce le- 
bra o Dia Mun di al de Com ba te à Aids, ins ti tuí da
em 27 de ou tu bro de 1988 pe la As sem bleia Ge ral
da Or ga ni za ção das Na ções Uni das e Or ga ni za- 
ção Mun di al de Saú de. Ape sar dos es for ços pa ra
com ba ter a do en ça, de 2007 até ju nho de 2019,
fo ram no ti fi ca dos no Sis te ma de In for ma ção de
Agra vos de No ti fi ca ção (Si nan), 300.496 ca sos de
in fec ção pe lo HIV no Bra sil. 

Pra curtir

O dra ma “Sla lom”, de
Charlène Fa vi er, é
des ta que na pro gra -
ma ção da edi ção
2020 do Fes ti val Va ri -
lux de Ci ne ma Fran -
cês, que acon te ce até
es ta quin ta-fei ra, 3,
nos ci ne mas de to do
o país.

Di ri gi do por Charlène
Fa vi er, o fil me acom -
pa nha a his tó ria de
Lyz (pa pel de Noée
Abi ta), que aos 15
anos in te gra a equi pe
de es qui de um clu be
de eli te da Fran ça,
co nhe ci do por pre pa -
rar fu tu ros atle tas
pro fis si o nais.

Ela trei na co mo uma
es tre la pro fis si o nal,
mas após acu mu lar
con quis tas fi ca aba -
la da com a pres são e
o do mí nio exer ci do
por Fred, seu ri go ro so
trei na dor (Jé ré mie
Re ni er). 

Es tão aber tas até es ta
sex ta-fei ra, 4, as ins -
cri ções pa ra se le ti vo
do Co lé gio Uni ver si -
tá rio da UF MA, com a
ofer ta de 160 va gas.

Des se to tal, 66 pa ra o
5º ano do en si no fun -
da men tal, 50 pa ra o
en si no mé dio re gu lar,
16 pa ra o cur so téc ni -
co in te gra do em Ad -
mi nis tra ção, oi to pa ra
o cur so téc ni co in te -
gra do em Meio Am bi -
en te e 20 pa ra o cur so
téc ni co em En fer ma -
gem na mo da li da de
sub se quen te.

O De tran-MA vai re a -
li zar, de 7 a 11 des te
mês, ação iti ne ran te
em Bar rei ri nhas, na
se de do Ba ta lhão de
Po lí cia Mi li tar do mu -
ni cí pio.

São Luís, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020


