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

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

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

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

Terminou a eleição municipal de segundo turno e começou a batalha pela 
presidência da Câmara e do Senado, num ambiente que já solta clarão no céu, 
antes mesmo das festas de natal e Réveillon.

A noiva de três letras 
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Coração de 
Maradona é 

extraído para 
autópsia

 PÁGINA 8

Vacina para Covid-19  
chega em janeiro ao Brasil, 

diz ministro da Saúde 
PÁGINA  2

CULTURA DE RUA : Confira os selecionados para o Festival Kebrada 2020
PÁGINA  9

Expectativa alta para vendas de fim de ano

A  “Dama do reggae ” 
no  7º Prêmio 

Grão de Música
 Moto Club lança 

campanha e conta 
com a torcida para 

captar recursos  
PÁGINA 7

E L E I Ç Õ E S   2 0 2 0 

Diplomação dos 
eleitos em São Luís 

será no dia 17 
A data foi anunciada na tarde desta 

terça, 1º, pelo presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Maranhão, de-

sembargador Tyrone Silva, durante vi-
sita do prefeito eleito Eduardo Braide.

PÁGINA 3

Os contemplados e contempladas 
recebem o troféu desenhado por Eli-
fas Andreato em evento musical com 
participação artística de Ciro Barcelos, 
do Dzi Croquettes. PÁGINA 9

MRV divulga 
abertura de 

200 empregos
em Janeiro

OPORTUNIDADE

PÁGINA  6

100 anos de
 elevação de 
São Luís à 

Arquidiocese
Levantamento da Fecomércio aponta para pico de vendas do ano concentrado em dezembro, 

apesar da persistência dos efeitos econômicos da crise sanitária. PÁGINA  6

A Arquidiocese de São Luís cele-
brou ontem o início do  Ano Jubilar 
pelos 100 anos de elevação de São 

Luís à Arquidiocese. PÁGINA 3
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Os mais idosos, residentes e trabalhadores dos lares e os funcionários do Serviço
Nacional de Saúde são os primeiros na lista de prioridade em receber a vacina contra

Gru pos pri o ri tá ri os

PRÓXIMA SEMANA

Inglaterra é o 1º país
da Europa a ter vacina

O
Go ver no bri tâ ni co anun ci- 
ou es ta quar ta-fei ra a apro- 
va ção da va ci na con tra a co- 
vid-19 pro du zi da pe la Pfi zer 

e pe la Bi oN Te ch, adi an tan do que já 
es ta rá dis po ní vel na “pró xi ma se ma- 
na”. O pro ces so de va ci na ção es tá pre- 
vis to co me çar no dia 7 de de zem bro.

“O go ver no acei tou ho je a re co- 
men da ção da Agên cia Re gu la do ra de 
Me di ca men tos e Pro du tos de Saú de 
(MH RA) pa ra apro var o uso da va ci na 
co vid-19 da Pfi zer/Bi oN Te ch”, dis se 
um por ta-voz do exe cu ti vo ci ta do pe- 
la agên cia Lu sa.

Es ta de ci são “se gue-se a me ses de 
ri go ro sos en sai os clí ni cos e a uma 
aná li se mi nu ci o sa dos da dos por pe ri- 
tos da Au to ri da de Re gu la do ra dos Me- 
di ca men tos e Pro du tos de Saú de 
(MH RA) que con cluí ram que a va ci na 
cum priu as su as ri go ro sas nor mas de 
se gu ran ça, qua li da de e efi cá cia”, dis se 
o mes mo por ta-voz à BBC.

O fac to dos in gle ses te rem “ven ci- 
do” aos Es ta dos Uni dos da Amé ri ca na 
cor ri da à apro va ção de emer gên cia 
das va ci nas, sen do es ta em es pe cí fi co 
co-de sen vol vi da por uma em pre sa 
ame ri ca na, po de, se gun do o New York 
Ti mes, in ten si fi car a pres são so bre os 
re gu la do res dos EUA, que “já es tão 
sob fo go da Ca sa Bran ca por não se 
mo ve rem mais de pres sa pa ra le var 
do ses às pes so as”. A pres sa na cor ri da 
à va ci na ção tem sus ci ta do um de ba te 
glo bal so bre co mo pe sar a ne ces si da- 
de de ses pe ra da de uma va ci na com o 
im pe ra ti vo de ga ran tir às pes so as que 
es tas são se gu ras. A Rús sia e a Chi na já

O OBJETIVO SERÁ VACINAR ATRAVÉS DO NHS EM TODO O REINO UNIDO.

apro va ram va ci nas sem es pe rar pe los 
re sul ta dos de tes tes de efi cá cia em lar- 
ga es ca la, uma de ci são que os ci en tis- 
tas, em al guns ca sos, afir ma ram apre- 
sen tar sé ri os ris cos.

O fac to da va ci na Pfi zer-Bi oN Te ch 
re qui si tar que o seu trans por te se ja 
fei to a tem pe ra tu ras mui to bai xas 
(-70C), es tá a di tar quem se rá va ci na- 
do pri mei ro.  As pes so as mais ve lhas e 
re si den tes em la res, in cluin do os fun- 
ci o ná ri os, es tão pri mei ro na fi la pa ra a 
imu ni za ção “e de pois des cem es sen- 
ci al men te na fai xa etá ria”, dis se Han- 

cock à BBC. O pes so al do Ser vi ço Na- 
ci o nal de Saú de se gue-se na lis ta de 
pri o ri da de, bem co mo os que se en- 
con tram em es ta do clí ni co ex tre ma- 
men te vul ne rá vel.

“O ob je ti vo se rá va ci nar atra vés do 
NHS em to do o Rei no Uni do tão ra pi- 
da men te quan to a em pre sa pos sa fa- 
bri car. Aju da rá a sal var vi das. As sim 
que ti ver mos pro te gi do os mais vul- 
ne rá veis, aju dar-nos-á a to dos a vol tar 
ao nor mal e a vol tar mos a fa zer al gu- 
mas coi sas que ama mos”, con cluiu o 
por ta-voz.

SAÚDE

Pazuello diz que vacina da Oxford chega em janeiro

SEGUNDO O MINISTRO, 15 MILHÕES DE DOSES DO IMUNIZANTE COMEÇAM A CHEGAR NO PAÍS ENTRE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021

O mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa- 
zu el lo, afir mou nes ta quar ta-fei ra
(2/12) que o Bra sil de ve re ce ber 15 mi- 
lhões de do ses da va ci na pro du zi da
pe la Uni ver si da de de Ox ford e pe lo la- 
bo ra tó rio As tra Ze ne ca en tre ja nei ro e
fe ve rei ro de 2021. 

A afir ma ção foi fei ta pe lo ge ne ral
du ran te a au di ên cia pú bli ca em co- 
mis são do Con gres so Na ci o nal que
acom pa nha as ações do go ver no re la- 
ci o na das à cri se do no vo co ro na ví rus.

“Eu res sal to, pa ra dei xar cla ro, que
em ja nei ro e fe ve rei ro já co me çam a
che gar 15 mi lhões de do ses des sa en- 
co men da tec no ló gi ca da As tra Ze ne- 
ca/Ox ford com a Fi o cruz. E, no pri- 
mei ro se mes tre, che ga mos a 100 mi- 
lhões de do ses. N

No se gun do se mes tre, já com a tec- 
no lo gia trans fe ri da, pron ta, nós po de- 
re mos pro du zir com a Fi o cruz até 160

mi lhões de do ses a mais — só aí são
260 mi lhões de do ses”, ex pli cou Pa zu- 
el lo.

O mi nis tro ain da afir mou que são
pou cas fa bri can tes de imu ni zan tes
que têm quan ti da de e cro no gra ma de
en tre ga efe ti va pa ra o Bra sil. 

“Quan do a gen te che ga ao fi nal das
ne go ci a ções e vai pa ra cro no gra ma de
en tre ga, fa bri ca ção, os nú me ros são
pí fi os. Nú me ros de gran de quan ti da- 
de, re al men te, se re du zem a uma, du- 
as ou três idei as. A mai o ria fi ca com
nú me ros mui to pe que nos pa ra o nos- 
so país”, dis se o mi nis tro.

O mi nis tro des ta cou que o pla no
pre li mi nar de ope ra ci o na li za ção da
va ci na ção con tra a co vid-19 es tá “em
fa se fi nal de ela bo ra ção”. E que “se rá
con cre ti za do com a dis po ni bi li za ção
de va ci nas re gis tra das na An vi sa”,
com ple tou.

Na ter ça-fei ra (1º/12), o Mi nis té rio

da Saú de di vul gou quais os gru pos
que se rão con tem pla dos com as do- 
ses de uma fu tu ra va ci na con tra o no-
vo co ro na ví rus. De acor do com co-
mu ni ca do emi ti do após reu nião do
co mi tê que de ba te o as sun to, fi cou
de ci di do que a cam pa nha se rá di vi di-
da em qua tro fa ses. Pes so as a par tir de
75 anos, pro fis si o nais de saú de e in dí-
ge nas se rão con tem pla dos na pri mei- 
ra fa se da cam pa nha, ain da sem da ta
pa ra co me çar.

“Em um se gun do mo men to, en- 
tram pes so as de 60 a 74 anos. A ter cei- 
ra fa se pre vê a imu ni za ção de pes so as
com co mor bi da des que apre sen tam
mai or chan ce pa ra agra va men to da
do en ça (co mo por ta do res de do en ças
re nais crô ni cas e car di o vas cu la res). A
quar ta e úl ti ma de ve abran ger pro fes- 
so res, for ças de se gu ran ça e sal va- 
men to, fun ci o ná ri os do sis te ma pri si-
o nal e po pu la ção pri va da de li ber da- 
de”, de ta lhou o co mu ni ca do da pas ta.

NASAL

Cientistas estudam spray
para prevenir covid-19

Ci en tis tas da Uni ver si da de da Pen sil vâ nia, nos Es ta- 
dos Uni dos, e da em pre sa de bi o tec no lo gia Re ge ne ron
es tão pes qui san do se uma tec no lo gia de sen vol vi da pa ra
te ra pia gê ni ca po de ser usa da pa ra cri ar um spray na sal
que evi te in fec ções pe lo no vo co ro na ví rus.

A ideia é uti li zar um ví rus en fra que ci do co mo veí cu lo
pa ra le var ins tru ções ge né ti cas às cé lu las do na riz e da
gar gan ta, pa ra que cri em an ti cor pos ca pa zes de im pe dir
o co ro na ví rus de in va dir o cor po hu ma no.

Os ci en tis tas es tão tes tan do es sa tec no lo gia em ani- 
mais. Se gun do o ge ren te do pro je to, o pro fes sor de Me- 
di ci na Ja mes Wil son, se o spray fun ci o nar, ele po de rá
pro por ci o nar cer ca de seis me ses de pro te ção com uma
úni ca do se.

Wil son é um pi o nei ro da te ra pia gê ni ca, que en vol ve a
in ser ção de có di go ge né ti co nas cé lu las dos pa ci en tes
pa ra cor ri gir de fei tos e tra tar do en ças.

Sua equi pe de pes qui sa des co briu que ví rus ade no-
as so ci a dos, que in fec tam ani mais e ou tros pri ma tas
sem cau sar do en ças, po dem ser mo di fi ca dos pa ra trans- 
por tar DNA sau dá vel pa ra as cé lu las.

Es se tra ba lho le vou à apro va ção em 2019 do Zol gens- 
ma, o pri mei ro tra ta men to pa ra atro fia mus cu lar es pi- 
nhal, e ou tras pos sí veis apli ca çõea dos ví rus ade no-as- 
so ci a dos es tão ago ra sen do in ves ti ga das.

O go ver no dos EUA en trou em con ta to com Wil son
em fe ve rei ro pa ra ver se sua equi pe po de ria usar a tec- 
no lo gia con tra a co vid-19.

Po rém, os ci en tis tas da Uni ver si da de da Pen sil vâ nia
não con se gui ram avan çar an tes que a Re ge ne ron de sen- 
vol ves se dois pro mis so res an ti cor pos sin té ti cos con tra o
co ro na ví rus, que ade rem à su per fí cie da pro teí na do pa- 
tó ge no e e ele in va da as cé lu las.

Os an ti cor pos da Re ge ne ron es tão em en sai os clí ni- 
cos, mas já re ce be ram apro va ção de emer gên cia pa ra
uso em pa ci en tes com co vid-19 le ve ou mo de ra da com
al to ris co de so frer uma va ri an te gra ve da do en ça.

Os mé di cos que tra ta ram o pre si den te dos EUA, Do- 
nald Trump, quan do ele con traiu o co ro na ví rus, ad mi- 
nis tra ram es ses an ti cor pos.

Os pes qui sa do res es pe ram que o spray na sal se ja ca- 
paz de en trar nas cé lu las epi te li ais na sais e mo di fi car
sua pro du ção de pro teí nas pa ra que ge rem os an ti cor- 
pos da Re ge ne ron. Nor mal men te, as cé lu las imu no ló gi- 
cas são as úni cas que po dem cri ar an ti cor pos, o que tor- 
na es te pro je to uma ideia bas tan te ino va do ra.

Co mo o co ro na ví rus en tra nos pul mões atra vés da
pas sa gem na sal, o spray po de pre ve nir a in fec ção.

COVID-19

Curitiba decreta
toque de recolher

O go ver no do Pa ra ná impôs to que de re co lher no tur- 
no na re gião les te do es ta do em res pos ta à es ca la da de
ca sos de co vid-19 que so bre car re ga o sis te ma de saú de
de Cu ri ti ba, re gião me tro po li ta na e li to ral. Me di da se- 
me lhan te tam bém foi ado ta da por au to ri da des na Eu ro- 
pa du ran te a pan de mia. 

Or de nar que a po pu la ção

per ma ne ça em ca sa à noi te aju da a

fre ar a dis se mi na ção do

co ro na ví rus?

Es pe ci a lis tas ou vi dos pe lo Es ta dão afir mam que es sa
me di da po de ser efi caz, mas pre ci sa ser acom pa nha da
por ou tras ações. Cel so Gra na to, in fec to lo gis ta e di re tor
clí ni co do Gru po Fleury, afir ma que lo cais co mo ba res e
res tau ran tes, que têm mo vi men ta ção à noi te, são es pa- 
ços de aglo me ra ção que po de ri am dis se mi nar o ví rus. 

“Tem po ra ri a men te, o to que de re co lher po de di mi- 
nuir os ca sos. Se as pes so as têm con ta to mí ni mo, não há
co mo trans mi tir. Mas não adi an ta fa zer um fe cha men to
ri go ro so e de pois vol tar tu do ao nor mal”, ex pli ca Gra na- 
to, afir man do que os re sul ta dos de um pos sí vel to que de
re co lher no nú me ro de ca sos e óbi tos apa re ce ri am de- 
pois de du as se ma nas.

Pa ra Do min gos Al ves, pro fes sor da Fa cul da de de Me- 
di ci na da Uni ver si da de de São Pau lo (USP) de Ri bei rão
Pre to, o to que de re co lher po de re ver ter a cur va de ca sos
e mor tes. Mas a tes ta gem, o ras tre a men to e o iso la men- 
to de ve ri am ocor rer em pa ra le lo. 

“Em Cu ri ti ba, uma mo ça foi pa ra uma ba la da, pe gou
o ví rus e trans mi tiu pa ra 18 pes so as, du as já fo ram a óbi- 
to”, diz ele, lem bran do um ca so ocor ri do na ca pi tal pa- 
ra na en se.

“Se uma tes ta gem iden ti fi cas se es sa me ni na e ela fi- 
cas se iso la da, a re de de con ta to de la se ria in ter rom pi- 
da”, diz Al ves. Pa ra ele, a tes ta gem em mas sa se ria mais
efi caz do que res trin gir seg men tos econô mi cos dos mu- 
ni cí pi os, in cluin do aí a pos si bi li da de de fe cha men to do
co mér cio.

São Luís, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A data foi anunciada  pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão ,
Tyrone Silva, durante visita do prefeito eleito Eduardo Braide

ELEIÇÕES SÃO LUÍS

Diplomação dos
eleitos será dia 17

O
s can di da tos elei tos em São 
Luís já têm a da ta em que 
se rão di plo ma dos: 17 de de- 
zem bro, às 16h, em ce rimô- 

nia que se rá re a li za da no au di tó rio 
Ma da le na Se re jo do Fó rum De sem- 
bar ga dor Sarney Cos ta (Ca lhau), com 
trans mis são ao vi vo pe lo ca nal TRE-
MA do Youtube.

A da ta foi anun ci a da na tar de des ta 
ter ça, 1º, pe lo pre si den te do Tri bu nal 
Re gi o nal Elei to ral do Ma ra nhão, de- 
sem bar ga dor Tyrone Sil va, du ran te vi- 
si ta do pre fei to elei to Edu ar do Brai de.

Na pau ta da vi si ta, a se gu ran ça do 
pro ces so ele trô ni co de vo ta ção, ce le- 
ri da de na ofi ci a li za ção dos re sul ta dos, 
com pro mis so da Jus ti ça Elei to ral com 
a trans pa rên cia de seus atos e o for ta- 
le ci men to da de mo cra cia.

“Agra de ço a vi si ta e in for mo que a 
di plo ma ção se rá mais res tri ta, com 
obe di ên cia às re gras sa ni tá ri as, vi san- 
do ga ran tir a se gu ran ça dos en vol vi- 
dos”, des ta cou o pre si den te.

“Fiz ques tão de vim pre sen ci al- 
men te pa ra be ni zar to do o tra ba lho 
fei to pe la Jus ti ça Elei to ral nes tas elei- 
ções 2020, es ten den do es ses cum pri- 
men tos a to dos os ser vi do res e co la- 
bo ra do res. Ti ve mos elei ções lim pas, 
trans pa ren tes, rá pi das.

O Ma ra nhão deu exem plo na efi ci- 
ên cia em re la ção a ou tros es ta dos do 
país”, re su miu Brai de.

Par ti ci pa ram da vi si ta o di re tor-ge- 
ral Gus ta vo Vi la Bo as, o se cre tá rio de 
Tec no lo gia da In for ma ção Gual ter Lo-

Ce rimô nia de Di plo ma ção

A DATA FOI ANUNCIADA  PELO PRESIDENTE DO TRE-MA  DESEMBARGADOR TYRONE SILVA

pes, o pro mo tor Pa blo Bo géa, o ad vo- 
ga do Enéas Fer nan des, as ses so res do 
pre si den te e do can di da to, além da 
im pren sa.

Di plo mar é o ato em que a Jus ti ça 
Elei to ral cer ti fi ca que o can di da to al- 

can çou o nú me ro de vo tos ca paz de 
ele gê-lo no car go pre ten di do, per mi- 
tin do que ele as su ma no exe cu ti vo ou 
le gis la ti vo.

Em ra zão da pan de mia, a ce rimô- 
nia de di plo ma ção se rá re a li za da pre- 
sen ci al men te ape nas pa ra o pre fei to, 
vi ce-pre fei ta e 31 ve re a do res ti tu la res.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aprovado projeto  de capacitação para mulheres

O AUTOR DO PROJETO DE LEI, DUARTE JR. , AGRADECEU À ASSEMBLEIA PELA APROVAÇÃO  DA LEI N° 113/2019

De au to ria do de pu ta do es ta du al
Du ar te (Re pu bli ca nos), foi apro va do,
por una ni mi da de, nes ta quar ta-fei ra
(2), o Pro je to de Lei n° 113/2019, que
ins ti tui a Po lí ti ca Es ta du al de For ma- 
ção e Ca pa ci ta ção Con ti nu a da de Mu- 
lhe res pa ra o Mer ca do de Tra ba lho.
Vol ta do pri o ri ta ri a men te pa ra mu lhe- 
res ví ti mas de vi o lên cia do més ti ca e
mu lhe res che fes de fa mí lia, o pro je to
pre vê a ofer ta de cur sos pro fis si o na li- 
zan tes em vá ri as áre as.

 
A pro pos ta de lei as se gu ra ain da

que o Es ta do re ser ve pa ra as mu lhe res
50% das va gas em pro gra mas já exis- 
ten tes, em par ce ria com as es fe ras na- 
ci o nal e mu ni ci pal.

 
“É um pro je to mui to im por tan te.

Eu agra de ço pe lo vo to fa vo rá vel, por- 
que, in fe liz men te, em nos sa ci da de,
48% das ca sas são che fi a das por mu- 
lhe res, mães sol tei ras e di vor ci a das. E

es sas mu lhe res pre ci sam de mais
opor tu ni da de, pre ci sam ter me lho res
con di ções pa ra su prir as ne ces si da- 
des das su as fa mí li as”, dis se.

 
Se gun do da dos da De le ga cia da

Mu lher em São Luís, so men te em
2018, hou ve 1.870 de nún ci as de mu- 
lhe res ame a ça das por com pa nhei ros
ou co nhe ci dos, 1.625 inqué ri tos ins- 
tau ra dos, 3.789 pe di dos de me di das
de pro te ção, 433 pri sões e 1.120 ca sos
de agres são fí si ca em to da a ca pi tal
ma ra nhen se.

 
“Es se pro je to é tão im por tan te que

ao tem po em que aju da es sas mu lhe- 
res que são che fes de fa mí lia, es se
pro je to tam bém aju da as mu lhe res a
te rem in de pen dên cia. 

Gran de par te das mu lhe res que so- 
frem agres são são ví ti mas den tro das
su as pró pri as ca sas, mui tas des sas

mu lhe res, in fe liz men te, su por tam
por que não têm con di ções de sair.
Com is so, o Es ta do te rá a pos si bi li da- 
de de ofe re cer 50% das va gas em pro- 
gra mas de ca pa ci ta ção e for ma ção
pa ra mu lhe res”, des ta cou.

A lei se gue pa ra a san ção do

go ver na dor Flá vio Di no e au to ri za

que o Es ta do re ser ve 50% das va gas

em pro gra mas já exis ten tes, em

par ce ria com as es fe ras na ci o nal e

mu ni ci pal
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Re e lei ção ga ran ti da

Apoio de Brai de

Pos se dos elei tos

“Es ta mos em guer ra com a na tu re za. É
pre ci so fa zer as pa zes”

Pe so de ci ma

En con tro do lo ro so

A noi va de três le tras
Ter mi nou a elei ção mu ni ci pal de se gun do tur no e co me çou a

ba ta lha pe la pre si dên cia da Câ ma ra e do Se na do, num am bi en te
que já sol ta cla rão no céu, an tes mes mo das fes tas de na tal e Ré- 
veil lon. Com a for ça elei to ral que ar re ba nhou nas ur nas des te ano,
o DEM se acha em con di ções de lu tar pe la re e lei ção de Ro dri go
Maia, na pre si dên cia e de Da vi Al co lum bre, no Se na do. A le gen da
de três le tras fi cou tão im por tan te que vi rou a noi va pre fe ri da do
tu ca no João Do ria, do pe de tis ta Ci ro Go mes e do apre sen ta dor
Lu ci a no Huck em 2022.

No en tan to, um ma ni fes to pro du zi do pe lo PTB, che gou ao Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral, com a subs cri ção do PL, PP, PSC, PSD,
Avan te, Pa tri o ta, So li da ri e da de, PSB, Ci da da nia, PT e Po de mos,
re ve lan do “pro fun da pre o cu pa ção” so bre o jul ga men to da Ação
Di re ta de In cons ti tu ci o na li da de — ADI nº 6524. Es ta ação, de au- 
to ria de PT, ques ti o na o STF so bre re e lei ção dos mem bros da me- 
sa da Câ ma ra e do Se na do den tro da mes ma le gis la tu ra ou em le- 
gis la tu ras di fe ren tes. O re la tor é o mi nis tro Gil mar Men des, que
de ve le var a pe ça à ses são ple ná ria do STF nes ta sex ta-fei ra. No
ma ni fes to, há uma co lo ca ção du ra so bre a re e lei ção, quan do afir- 
ma que “o sis te ma de mo crá ti co e re pre sen ta ti vo bra si lei ro não
com por ta a di ta du ra ou o co ro ne lis mo par la men tar”.

 
Os par ti dos que man da ram a car ta ao STF te mem que no jul ga- 

men to pos sa ha ver mu dan ça na ve da ção da re e lei ção e abra ca mi- 
nho pa ra a re e lei ção de Maia e Al co lum bre. “O que es tá em jo go
nes te jul ga men to é a re a fir ma ção da cons tru ção his tó ri ca do
cons ti tu ci o na lis mo bra si lei ro ba se a do no pos tu la do do re pu bli- 
ca nis mo, da al ter nân cia do po der par la men tar e da proi bi ção da
per pe tu a ção per so na lis ta e in di vi du a li za da do con tro le ad mi nis- 
tra ti vo e fun ci o nal das Ca sas Le gis la ti vas”, diz o tex to. É o mes mo
que di zer: a re e lei ção d Maia e Al co lum bre te rá imen sa di fi cul da- 
de de ser con cre ti za da.

Diz ain da o tex to que “um Con gres so Na ci o nal for te é aque le
que res pei ta os ide ais da tem po ra li da de dos man da tos e do re ve- 
za men to da di re ção das su as res pec ti vas Ca sas”. Co mo o Cen trão
é que dá to da a for ça ao do cu men to, sig ni fi ca que o DEM vai ter
imen sa di fi cul da de de em pla car seus fi li a dos ilus tres nas du as ca- 
sas do Con gres so até o fim da pre sen te le gis la tu ra em 2022. “Mu- 
dar a re gra se ria um re tro ces so de mo crá ti co e se cons ti tuiu em um
ca suís mo ta ca nho que não com bi na com a tra di ção do STF, guar- 
dião dos fun da men tos de mo crá ti cos do país”, des ta ca o ma ni fes- 
to.

 
O ve re a dor Os mar Fi lho (PDT) agiu rá pi do e con se guiu até on- 

tem 19 vo tos que lhe per mi tem fol ga da re e lei ção na pre si dên cia
da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, num co le gi a do de 31. Sig ni fi ca
apoia do pre fei to elei to, Edu ar do Brai de.

 
O Po de mos, par ti do de Brai de es tá fe cha do com seus qua tro

ve re a do res. Os mar foi a li de ran ça do PDT que pri mei ro se en ga jou
na cam pa nha de Brai de no se gun do tur no, en quan to o pre si den te
re gi o nal, se na dor We ver ton Ro cha pre fe riu fi car neu tro.

 
O pe lo pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma ra nhão,

de sem bar ga dor Tyrone Sil va, mar cou pa ra o dia 17 de de zem bro,
às 16h, a di plo ma ção dos elei tos em são Luís. A in for ma ção foi da- 
da du ran te vi si ta do pre fei to elei to Edu ar do Brai de ao TRE-MA.

 

De cla ra ções de An tó nio Gu ter res, se cre tá rio-ge ral da ONU, la- 
men tan do que os pla nos de re cu pe ra ção do G-20 pre ve jam mais
in ves ti men to em com bus tí veis fós seis que em re no vá veis.

 
A Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Es ta do do Ma ra nhão

cri ti cou por ta ria do MEC que re duz o va lor per cap ta
do Fun deb em 8% – de R$ 3.643,16 pa ra R$ 3.349,56 e

con ge la o re a jus te sa la ri al dos pro fis si o nais do ma gis té- 
rio no ano de 2021.

 
Fun deb do Ma ra nhão em 2020 en co lheu de R$

7.366.600.402,61. Da pre vi são de R$ 6.772.939.445,54,
re du ziu-se R$ 593.660.957,07. O Es ta do ti nha pre vi são

de R$ 1.426.493.476,44 e fi cou com R$ 1.311.534.956,06
– re du ção de R$ 114.958.520,38.

 
“Vá ri os paí ses do mun do já co me çan do va ci na ção con- 

tra o co ro na ví rus. Aqui, os de lí ri os de Bol so na ro atra- 
sa ram tu do. Além de in com pe ten te, te mos um ir res- 

pon sá vel e de su ma no ocu pan do a pre si dên cia do Bra- 
sil”, pro tes tou Flá vio Di no on tem.

 

 
O pre fei to elei to de Bar rei ri nhas, Dr. Amíl car (PC doB), dis se

que o apoio de Flá vio Di no foi de ter mi nan te pa ra ele der ro tar o
ex-pre fei to Leo Cos ta jun to com o atu al, Al bé ri co Fi lho. Na pri- 
mei ra ten ta ti va, em 2016, a du pla Léo-Al bé ri co le vou a me lhor.

 
Os pre fei tos que aca bam de fes te jar a vi tó ria das ur nas, tal vez

não sai bam o ta ma nho do pro ble ma que vão en con trar no dia pri- 
mei ro de ja nei ro em seus mu ni cí pi os. A cri se do co ro na ví rus vol ta
com for ça to tal em to do Bra sil e po de des truir mui tos pla nos.

São Luís, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020
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AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL au ri ne to@hot -
mail.com

Parem a boiada!

É co mo se 1,5 mi lhão de cam pos de
fu te bol re ple tos de ma ta na ti va da
Amazô nia ti ves sem su mi do. Uma
área do ta ma nho da Ja mai ca.

 O de sa pa re ci men to de par te da
mai or flo res ta tro pi cal do mun do
ocor re a olhos vis tos, en quan to o ci- 
da dão bra si lei ro per ma ne ce em si lên- 
cio. A boi a da pas sa e o Bra sil se ca la.

A ex por ta ção fa ci li ta da da ma dei ra
no bre ace le ra o des ma ta men to, en- 
quan to o go ver no uti li za ins ti tui ções
de mo ni to ra men to da Amazô nia co- 
mo fa lá cia de que cui da da prin ci pal
ri que za na tu ral do país. Ma ça ran du- 
ba, cas ta nhei ra e ou tras ár vo res na ti- 
vas são trans for ma das em imen sas to- 
ras e trans por ta das em bal sas sem o
me nor pu dor. En tre agos to de 2019 e
ju lho de 2020 o des ma ta men to au- 
men tou 9,5%, em com pa ra ção com a
tem po ra da an te ri or, e al can çou ín di- 
ces his tó ri cos. Nos úl ti mos 12 anos,
nun ca hou ve uma al ta tão sig ni fi ca ti- 

va.Além do des ma ta men to, a quei ma- 
da pa ra fa zer pas to — e pas sar a boi a- 
da — di zi ma ri que zas in fin dá veis e
tor na o so lo pra ti ca men te es té ril. Em
no me da ga nân cia ines cru pu lo sa,
dei xam de exis tir plan tas com imen so
po ten ci al te ra pêu ti co. Tal vez na
Amazô nia es te ja a cu ra de do en ças
co mo a aids ou um eli xir ca paz de re- 
tar dar o en ve lhe ci men to.

Não bas tas se is so, a Amazô nia tam- 
bém é uma es pé cie de con tro la dor
na tu ral do cli ma. Im pe de o aque ci- 
men to glo bal e re a li za a dis tri bui ção
plu vi o mé tri ca por to do o Bra sil. Ex- 
tin guir a Amazô nia sig ni fi ca ter pou co
ou ne nhum apre ço pe la vi da hu ma na.
Além de uma com ple ta ig no rân cia ci- 
en tí fi ca e va lo ri za ção do ne ga ci o nis- 
mo. É pre ci so que no vas li de ran ças
abra cem o le ga do her da do por Chi co
Men des e Dorothy Stang. O bra si lei ro
ne ces si ta de um des per tar, de per ce- 
ber que a Amazô nia faz par te de nos sa
his tó ria, é um or gu lho na ci o nal en- 
quan to fi car de pé. Ou o go ver no bra- 
si lei ro va lo ri za es se pa trimô nio e o

pre ser va ou co lo ca rá a pró pria na ção
em pe ri go. Por que não di zer o mun- 
do? Em vez de re tó ri ca ba nal so bre
pól vo ra e sa li va, o Bra sil de ve ria pu nir
com ri gor o des ma ta men to e se pul tar
a no ção de que a re gião pre ci sa ser
atin gi da pe lo pro gres so. Le var con for- 
to e mo der ni da de às prin ci pais ci da-
des amazô ni cas na da tem a ver com
der ru bar a flo res ta.

Re cen te es tu do da Uni ver si da de
Es ta du al de Ma to Gros so (Ume mat)
iden ti fi cou a pre sen ça do lo bo-gua rá
em áre as da Amazô nia on de nun ca ti-
nha si do vis to. Um fenô me no pre o cu- 
pan te. O ca ní deo em ex tin ção, mais
co mum no cer ra do, te ria si do atraí do
pa ra o bi o ma do nor te após a trans for- 
ma ção da flo res ta úmi da em mo no- 
cul tu ra de grãos. Mais um in dí cio que
a boi a da es tá pas san do. Pa ra es pe ci a- 
lis tas, a Amazô nia es tá pró xi ma de
atin gir um pa ta mar de des trui ção ir- 
re ver sí vel.  É um de ver pa ra com nos- 
sos fi lhos e ne tos to mar mos uma po- 
si ção pro a ti va em de fe sa da Amazô-
nia. A ina ção cus ta rá ca ro de mais.

Em busca de assuntos perdidos

Nes sa bus ca, po de ria fa lar so bre os
200 anos de nas ci men to de Fri e dri ch
En gels, que, jun ta men te com Karl
Marx, foi um dos fun da do res do so ci- 
a lis mo mo der no. Nas ceu em Re no, na
Prús sia, atu al Ale ma nha, em 28 de no- 
vem bro de 1820. Se gun do Rui Pi men- 
ta da Cos ta, em tex to pu bli ca do no si- 
te Brasil247, “En gels foi tam bém o
exe cu tor tes ta men tei ro in te lec tu al de
Marx, ten do com ple ta do e pu bli ca do
o se gun do e o ter cei ro vo lu me de O
Ca pi tal, prin ci pal obra ci en tí fi ca do
so ci a lis mo em to dos os tem pos, após
a sua mor te”. Era um bur guês li be ral,
de con vic ções re li gi o sas pro tes tan tes,
sen do au tor de uma obra se mi nal A si- 
tu a ção da clas se tra ba lha do ra na In- 
gla ter ra (1845), on de des ta ca, pe la
pri mei ra vez, a lu ta de clas se en tre a
in dús tria (ca pi ta lis mo ini ci an te) e os
tra ba lha do res. Marx mor reu ain da
no vo, aos 65 anos ida de. En gels dis- 
cur sou no seu tú mu lo exal tan do a sua
im por tân cia co mo pen sa dor dos con- 
fli tos so ci ais e econô mi cos e afir mou:
“O que o pro le ta ri a do com ba ti vo eu- 
ro peu e ame ri ca no, o que a ci ên cia
his tó ri ca per de ram com [a mor te de]
es te ho mem não se po de de mo do ne- 
nhum me dir. Mui to em bre ve se fa rá
sen tir a la cu na que a mor te des te [ho- 
mem] pro di gi o so dei xou.” E mais: “O
seu no me con ti nu a rá a vi ver pe los sé- 
cu los, e a sua obra tam bém!” Uma
pre mo ni ção que se fez re a li da de. Até
os di as de ho je as idéi as de Marx (e En- 
gels) são dis cu ti das. Acei tas por uns,
co mo ver da de, e re pu di a das por ou- 
tros, co mo me ras ilu sões, ou men ti- 
ras. Ain da nes sa bus ca in ces san te, po- 
de ria ater-me ao prê mio Ja bu ti, o No- 
bel bra si lei ro de Li te ra tu ra. Que bom!
No vos va lo res li te rá ri os es tão sen do
des co ber tos. To do ano uma no va sa fra
de ex ce len tes es cri to res. Nes te úl ti mo,
do nos so con tur ba do 2020, em que o
te ma que nos as so la é a pan de mia, foi
des co ber ta, ou re des co ber ta, a po e ta

ve o seu li vro de po e sia So lo de Vi a le jo
pre mi a do. A au to ra pre mi a da é um
du blê de po e ta e po lí ti ca, já que, no
dia 15 de no vem bro, foi elei ta ve re a- 
do ra do Re ci fe, pe lo PC do B. Per nam- 
bu co es tá fe liz: uma po e ta pre mi a da
com o No bel bra si lei ro (Ja bu ti) e, no
pla no po lí ti co, a dis pu ta pe la pre fei tu- 
ra en tre dois can di da tos pri mos a dis- 
tân cia e vin cu la dos à he ran ça do
com ba ti vo e his tó ri co Mi guel Ar ra es.
Tem pos no vos, con di men ta dos por
vi das e ve lhas vi vên ci as que se re fa- 
zem. Ao la do da po e ta Ci da Pe dro sa,
apa re ce Dja mi la Ri bei ro, que re ce beu
o prê mio do me lhor li vro de ci ên ci as
hu ma nas, com a obra o Pe que no Ma- 
nu al An tir ra cis ta. Su plan tou au to res
da ca te go ria de Li lia Schwarcz e He- 
loí sa Star ling. O Ja bu ti, com es sas pre- 
mi a ções, es tá cum prin do uma fun ção
re no va do ra im por tan tís si ma no pen- 
sa men to e na ar te do Bra sil. Saí mos de
um ca su lo pa ra am pli ar mos o fo ro de
de ba tes até en tão in ter di ta do pe la eli- 
te e de mo cra ti za-se es se cam po de
atu a ção tan to no âm bi to fi lo só fi co,
so ci o ló gi co, po lí ti co e econô mi co co- 
mo nas ma ni fes ta ções li te rá ri as.

Na ga rim pa gem des ses as sun tos,
até por que cor re la tos, sus pi rei ali vi a- 
do em sa ber que as li vra ri as de rua es- 
tão a se ex pan dir. A no tí cia me veio na
Ilus tra da da FS, de 21 de no vem bro.
Diz o tí tu lo: Li vra ri as de rua se ex pan- 
dem em meio a cri se. 

E se re fe re a uma li vra ria, a Me ga fu- 
na (que, con fes so, des co nhe cia), que,
ven cen do a qua ren te na, es tá abrin do
no vas fi li ais. Do mes mo mo do, a Lei- 
tu ra, que, se gun do a ma té ria da FS, se
tor nou a mai or re de bra si lei ra de li- 
vra ri as, es tan do a abrir mais de três
lo jas na re gião me tro po li ta na de São
Pau lo. Tu do is so é por de mais alen ta- 
dor. Vol ta mos a ter as li vra ri as de rua –
aque las que nos dão pra zer de es tar
cir cu lan do no meio de tan tos li vros,
ma nu se an do-os com cui da do e mui to
pra zer, num fe ti che que só Freud ex- 
pli ca. Ou quem sa be, nem ele.

Nes sa mes ma bus ca de as sun tos,
ain da so bre as li vra ri as de rua, ve nho

em pre sá rio Sa mu el Sei bel, que, na
pan de mia, in ves tiu em pla ta for ma de
co mér cio ele trô ni co, pre pa ra-se pa ra
inau gu rar três no vas lo jas fí si cas da
re de. E sa bem por quê? Por que hou ve
au men to da ven da de li vros pe la in- 
ter net. Ah!, as li vra ri as de rua. Sem pre
foi o meu pon to de re a li za ção dos
meus so nhos. Na épo ca das va cas ma- 
grís si mas, nem tan to. Ia, che ga va,
olha va e, quan do mui to, con se guia ler
a ca pa e a con tra ca pa. 

Fi ca va só na von ta de. De pois, as va- 
cas fo ram, aos pou cos, en gor dan do, e
aí na En tre li vros, do Rio, on de os li- 
vros eram ex pos tos aos mon tes, ad- 
qui ria uns dois ou três e ha ja lei tu ra. 

Ain da por ci ma, ti ve a imen sa fe li ci- 
da de de ser re vi sor de edi to ra. Fo ram
qua se três anos len do de tu do. Ga nha- 
va di nhei ro pra fa zer o que me da va
pra zer. Tan to que li Ma da me Bovary
uma cin co ve zes. Não es bo cei uma
mí se ra re cla ma ção. Pe lo con trá rio,
após Bovary, li ou tras obras de au to res
fran ce ses. Era uma de lí cia.

Vol to ao prê mio Ja bu ti. A re no va- 
ção por ele ope ra da não é só de no-
mes. Sim. No vos es ti los. No vas te má- 
ti cas. Mas, ain da as sim, pre ser va os
gran des es cri to res que es tão sem pre,
sem pre, a se re no va rem. Ma cha do de
As sis po de ria con cor rer. Mas hors
con curs. Ora di reis, não. E eu di rei,
sim. Ca da lei tu ra do Bru xo é uma lei- 
tu ra re no va do ra, sem pre atu a li za da.
Pois bem. 

O Ja bu ti des te ano pre mi ou, na mo-
da li da de de crô ni cas, a gran de ro- 
man cis ta, con tis ta e cro nis ta Né li da
Piñon. A sua obra pre mi a da: Uma fur- 
ti va lá gri ma. É edi fi can te sa ber que to-
dos es ses as sun tos nos pro vo cam e
nos de sa fi am a, co ti di a na men te, com
eles con vi ver. Con ti nu a rei na mi nha
bus ca de as sun tos que es te jam su pos-
ta men te per di dos. 

Nes ses 73 anos, com ple ta dos nes te
mês de fes ta, va le a pe na es sa pre o cu-
pa ção lú di ca, co mo uma es pé cie de
re vi vên cia de uma vi da sem pre a se re-
no var.

» CRIS TO VAM BU AR QUE
Pro fes sor emé ri to da Uni ver si da de de Bra sí lia

“Eu não sou
bra si lei ro”

Ao as sis tir pe la te le vi são a ho mem ne gro sen do es pan ca do até
a mor te, ima gi nei-o gri tan do: “Eu não sou bra si lei ro?”. Foi o gri to
de um ne gro per gun tan do “eu não sou um ser hu ma no?” que des- 
per tou o mo vi men to con tra a es cra vi dão, na In gla ter ra, no sé cu lo
19.

Se ele era um ser hu ma no, co mo pu de ram ar ran cá-lo de sua fa- 
mí lia e sua vi la na Áfri ca, for çan do-o a ca mi nhar por cen te nas de
quilô me tros, jo gan do-o em na vio fé ti do por me ses no mar do
Atlân ti co, ven den do-o co mo ani mal e obri gan do-o ao tra ba lho
for ça do por to da sua vi da, as sim co mo a seus fi lhos e ne tos? Mi- 
lhões de pes so as ne gras vi ve ram e mor re ram nes sas con di ções,
sob a acei ta ção dos bran cos.

Aque la per gun ta aju dou a des per tar os in gle ses pa ra a in de- 
cên cia da es cra vi dão, a in cen ti var a lu ta abo li ci o nis ta e a pro vo car
a eman ci pa ção dos es cra vos em 1834, em to das as colô ni as in gle- 
sas. No Bra sil, a per gun ta não foi ou vi da. Es pe ra mos ain da meio
sé cu lo, pa ra ser mos o úl ti mo país do Oci den te a abo lir a le ga li da- 
de da es cra vi dão.

A Lei Áu rea proi biu, em 1888, a ven da e com pra de pes so as, im- 
pe din do que ne gros fos sem pro pri e da de de bran cos. Mas quan- 
do, em 2020, olha mos as es ta tís ti cas de as sas si na tos, po bre za, vi o- 
lên cia, ren da, de sem pre go, mo ra dia, saú de, edu ca ção, um bra si- 
lei ro ne gro tem ra zão em per gun tar “eu não sou bra si lei ro?”.
Igual men te se jus ti fi ca a per gun ta de mi lhões de cri an ças po bres,
bran cas ou ne gras: “Se sou bra si lei ra, co mo po dem me ne gar es- 
co la com a mes ma qua li da de da es co la de ou tras cri an ças bra si- 
lei ras?”.

A es cra vi dão se faz sob a for ma do ca ti vei ro ou se ne gan do edu- 
ca ção. A pri mei ra es cra vi za o cor po, a ou tra, o in te lec to. De qual- 
quer for ma, é es cra vi dão, por que o ser hu ma no tem cor po e men- 
te: a li ber da de exi ge o fim da es cra vi dão do cor po e o aces so da
men te à edu ca ção.

A Lei Áu rea proi biu a co mer ci a li za ção de vi das ne gras, mas
man te ve as al ge mas do anal fa be tis mo e da bai xa edu ca ção que
ain da apri si o nam de vi do à fal ta de co nhe ci men to e, con se quen- 
te men te, de sem pre go, for çan do tra ba lhos em con di ções de su- 
ma nas com sa lá ri os in su fi ci en tes, im pe din do a li ber da de ple na
pa ra to dos os po bres, cu ja imen sa mai o ria é des cen den te dos es- 
cra vos.

Im pe de, tam bém, o Bra sil de se be ne fi ci ar do tra ba lho com al ta
pro du ti vi da de gra ças à edu ca ção da mão de obra. Por is so, ca da
adul to po de se per gun tar: “Se eu tam bém sou bra si lei ro, por que
me ne ga ram uma edu ca ção de qua li da de no pas sa do, e, no pre- 
sen te, fa zem o mes mo com meus fi lhos? Por que 132 anos de pois
da Abo li ção, Es co las-Ca sa-Gran de pa ra uns, e Es co la-Sen za la pa- 
ra nós?”

“Eu não sou bra si lei ro?” po de ser per gun ta do por to dos os 12
mi lhões que não sa bem ler o le ma na ban dei ra do Bra sil e por de- 
ze nas de mi lhões que sa bem ler pa la vras, mas não con se guem en- 
ten der ple na men te um li vro com a his tó ria do país; e pe los mi- 
lhões sem co le ta de es go to em su as ca sas, sem co mi da pa ra seus
fi lhos.

Ao ver a far tu ra nos bair ros ri cos, o po bre bra si lei ro tem ra zão
em per gun tar “eu não sou bra si lei ro?”, tan to quan to os ne gros da
Áfri ca do Sul se per gun ta vam “eu não sou sul-afri ca no?”, ou os ju- 
deus du ran te o ho lo caus to in da ga vam “eu não sou ser hu ma no?”.

Na óti ca da es cra vi dão, do apartheid e do na zis mo, nem to dos
eram con si de ra dos se res hu ma nos. Na hi po cri sia da nos sa de mo- 
cra cia, di ze mos que to dos os bra si lei ros têm o mes mo di rei to, mas
as cri an ças que fi cam em Es co las-Sen za las, que apri si o nam o fu- 
tu ro de las, têm di rei to à per gun ta de to dos que so frem ho lo caus- 
tos — na es cra vi dão, no apartheid, no na zis mo, ou no ho lo caus to
edu ca ci o nal que in ci ne ra cé re bros no Bra sil, di zen do que são cé- 
re bros de bra si lei ros.

Es sas per gun tas se jus ti fi cam do pon to de vis ta mo ral, por al- 
guns, mas, tam bém, do pon to de vis ta pa trió ti co, por to dos nós.
Por que ne gar es co la de qua li da de é dei xar mi lhões de cé re bros
pa ra trás, sem de sen vol ver o po ten ci al de ca da um de les. É imo ral,
co mo úl ti ma trin chei ra da es cra vi dão, e é uma es tu pi dez por ser
um mu ro con tra o pro gres so na ci o nal.

Edu ca ção é um di rei to de ca da bra si lei ro e, tam bém, o ve tor
pa ra o pro gres so de to dos os bra si lei ros. “Eu não sou bra si lei ro?” é
um gri to tão im por tan te mo ral men te quan to “vi das ne gras im- 
por tam” e tão re le van te po li ti ca men te quan to “in de pen dên cia ou
mor te”, “vi va a Re pú bli ca”, “que re mos de mo cra cia”. Ela po de des- 
per tar a cons ci ên cia, tan to do pon to de vis ta mo ral do di rei to de
ca da cri an ça quan to do pon to de vis ta po lí ti co do in te res se na ci o- 
nal, do con jun to de to dos os bra si lei ros. Pe na que ain da não des- 
co bri mos a for ça des sa per gun ta, fei ta por um es cra vo na In gla ter- 
ra, 200 anos atrás.

São Luís, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020
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OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de OPME - ÓRTESES, PRÓTESES E 

MATERIAIS ESPECIAIS (INSUMOS PARA NEUROCIRURGIA), para atender às necessidades das 

Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: 21/12/2020, 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), 30 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 201/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68.107/2020 – EMSERH

A Polícia Militar do Maranhão, através da Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL/PMMA, 

comunica que, em 16 de dezembro de 2020, às 8h30, realizará no Salão de Reunião do Estado Maior 

Geral - Cel Salvador, situado no complexo do Comando Geral da PMMA, Pregão Presencial nº 

014/2020-CSL/PMMA (Proc. Adm. nº 112.565/2020-PMMA), Objeto: a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP), nas modalidades 

local, longa distância nacional (LND) e serviços de comunicação de dados via rede móvel digital, com 

fornecimento de smartphones e modens 4G, em regime comodato, a serem empregados em todas as 

Organizações Policiais Militares do Estado do Maranhão. O edital poderá ser retirado gratuitamente na 

situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Calhau, no horário das 7h30 às 13h30, através da 

apresentação de um pendrive ou pela internet no site: https://pm.ssp.ma.gov.br.

São Luís - MA, 01 de dezembro de 2020

Maj QOPM – Douglas Sousa Corrêa

Pregoeiro Oficial da PMMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o FORNECIMENTO DE OPME – ÓRTESES, 

PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (CIRURGIAS ORTOPÉDICAS), EM REGIME DE 

CONSIGNAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM REGIME DE 

COMODATO, padronizadas pela Tabela SUS (SIGTAP), mediante Sistema de Registro de Preços, 

visando atender às necessidades da Unidade de Saúde – HOSPITAL MACRORREGIONAL DE 

COROATÁ ALEXANDRE MAMEDE TROVÃO, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: 18/12/2020, 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), 30 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 200/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.201/2020 – EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2020 – SRP. O Município de Benedito Leite(MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017 aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 17 de 
dezembro de 2020, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2020 - SRP, do tipo menor 
preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de diagnóstico por imagem para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde de Benedito Leite-MA, conforme Termo de Referência. LOCAL - Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA. OBTENÇÃO 
DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 
08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, bem como no site da Prefeitura 
Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 
Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.-
com.  Benedito Leite/MA, 02 de dezembro de 2020. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2020 – SRP. O Município de Benedito Leite(MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017 aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, fará realizar às 10h00 (dez horas) do dia 17 de dezembro de 2020, licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2020 - SRP, do tipo menor preço por lote, tendo por OBJETO: 
Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros 
alimentícios para atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de  Benedito 
Leite-MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.  
LOCAL - Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito 
Leite/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de 
expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, bem como no site da 
Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 
Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.-
com.  Benedito Leite/MA, 02 de dezembro de 2020. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2020 – SRP. O Município de Benedito Leite(MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017 aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, fará realizar às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 17 de 
dezembro de 2020, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2020 - SRP, do tipo menor 
preço por lote, tendo por OBJETO: Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento 
parcelado de material de construção, elétrico, hidráulico, sanitário e ferramentas, para todas as unidades da 
Prefeitura, conforme Termo de Referência.  LOCAL - Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua 07 
de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão 
ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 
3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA, 02 de dezembro de 2020. Ramon Carvalho 
de Barros – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de Benedito Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017 
aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar 147/2014 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 
16h30 (dezesseis horas e trinta minutos) do dia 17 de dezembro de 2020, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2020 - SRP, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de 
Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis para 
abastecimento da frota de veículos e maquinários pesados, em atendimento as necessidades de todas as 
unidades da Prefeitura Municipal de Benedito Leite/MA.  LOCAL - Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
sito à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, 
Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão 
ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 
3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA, 02 de dezembro de 2020. Ramon Carvalho de 
Barros – Prefeito Municipal.

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

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu-MA, através do Presidente da Comissão Permanente de licitação, 
nomeado pela Portaria nº 025/2020 de 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, 
Concorrência  nº 001/2020 tendo por objeto: Formação de registro de preços para futura e 
eventual contrataçao de pessoa jurídica especializada para a execução de serviços de 
pavimentação asfáltica com micro revestimento em diversas áreas no município de 
Buriticupu/MA, feita no critério Menor Preço Global, sagrando-se vencedora a Empresa JKF 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.572.395/0001-77 com o valor 
global de  R$ 3.423.345,43 (Três milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 
Buriticupu-MA. FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL. Buriticupu/MA, 01 
de dezembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Presidente / CPL

 

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

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020. A 
Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA, através do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria 
nº 024/2020 do dia 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, Pregão Eletrônico 
SRP nº 006/2020 tendo por objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço 
de locação de máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria municipal 
de obras de Buriticupu/Ma, feita no critério Menor Preço por item, sagrando-se vencedo-
ras as Empresas: ALMEIDA LIMPEZA E LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 
14.804.430/0001-70 com o valor de R$ 566.379,80 (Quinhentos e sessenta e seis mil, 
trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), estando de acordo com a Lei nº. 
8.666/93. Buriticupu-MA. FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- Pregoeiro. Buriticupu/-
MA, 01 de dezembro de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Pregoeiro

 

COMUNICADO
DANIEL BIESEK, de CPF nº 480.493.955-53, torna 
público que REQUEREU junto à Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA a 
Licença Única Ambiental de Regularização – LUAR, 
para as atividades de Projeto Agrossilvipastoril, 
conforme Proc. N° 170199/2020 a ser localizado na 
Fazenda Carnaúba, Zona Rural no município de 
Anapurus / MA.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE/MA, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Estadual 36.184/2020 e demais 
normas pertinentes a licitação Pregão Presencial SRP nº 019/2020, constituição de registro de 
preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados 
de apoio administrativo, para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, conforme detalhamento, 
especificações e demais exigências previstas no Anexo I - Termo de Referência. Data/Hora abertura 
do certame: dia 16/dezembro/2020 às 09h30min. Disponibilização do edital: defensoria.ma.def.br; 
www.tce.ma.gov.br ou obtido gratuitamente por meio digital na CPL/DPE. Esclarecimentos deverão ser 
protocolados na CPL à Rua da Estrela, 421-Praia Grande-São Luís, no horário das 08:00 às 17:00 horas. 

São Luís, 02/Dezembro/2020. Hilton Rafael Carvalho Costa - Pregoeiro-CPL/DPE.

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

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

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2020. A 
Prefeitura Municipal de Palmeirândia - MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, torna público o resultado da Licitação, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
015/2020 tendo por objeto: Formação de registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em 
contratações públicas, a fim de satisfazer as necessidades do Município de Palmeirân-
dia/MA. Sagrando-se como vencedora a empresa P V R PINHEIRO ASSESSORIA CNPJ: 
31.844.712/0001-10 vencedora pelo valor global de R$ 160.200,00 (cento e sessenta 
mil e duzentos reais), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Palmeirândia - MA, 01 
de dezembro de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca – Pregoeiro.

ELEIÇÃO SINDICAL
AVISO

Será realizada a eleição do SINDUSCON-MA, para composição da DIRETORIA, CONSELHO FISCAL e 
CONSELHO CONSULTIVO, no dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2021, na sede desta Entidade, sito à 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, 4º andar – Casa da Indústria Albano Franco – Bequimão, São 
Luís-MA.  Os registros das CHAPAS deverão ser apresentados à Secretaria do SINDUSCON, no horário 
das 09h00 às 18h00, conforme publicação do edital. O Edital de Convocação da eleição encontra-se 
afixado na sede desta Entidade.

A eleição será realizada no horário das 09h00 às 16h00 horas.
São Luís, 01 de dezembro de 2020.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRENCIA, RESERVA DE COTA E ITEM 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP 
PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanen-
te de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/06, Decreto nº 
8.538/15, Decreto Municipal nº 018/2019 e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor preço - OBJETO: Aquisição de 
Combustíveis destinados a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria 
Municipal de Assistência Social  - ORGÃO SOLICITANTE: Diversas Secretarias  - 
ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA - 
DATA: 16/12/2020 - HORÁRIO: 09:00 (nove horas).

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comis-
são Permanente de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/06, 
Decreto nº 8.538/15, Decreto Municipal nº 018/2019 e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor preço - OBJETO: 
Contratação de empresa para o fornecimento de próteses dentaria - 
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde - ENDEREÇO: Praça 
Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA - DATA: 16/12/2020 
- HORÁRIO: 11:00  (onze horas).

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comis-
são Permanente de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/06, 
Decreto nº 8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal nº 
018/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
- TIPO: Menor preço - OBJETO: Formação de Registro de Preço para a futura 
aquisição de gêneros Alimentícios. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria 
Municipal de Saúde. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, nº 503, Centro, 
Passagem Franca-MA. DATA: 16/12/2020. HORÁRIO: 15h (quinze horas).

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRENCIA, RESERVA DE COTA E 
ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA-ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE-EPP PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2020 - ORGÃO REALIZADOR: 
Comissão Permanente de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 
123/06, Decreto nº 8.538/15, Decreto Municipal nº 018/2019 e subsidiaria-
mente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor preço - 
OBJETO: Aquisição de Combustível - ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria 
Municipal de Saúde - ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, nº 503, centro, 
Passagem Franca-MA - DATA: 17/12/2020 - HORÁRIO: 09:00 (nove horas).

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comis-
são Permanente de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/06, 
Decreto nº 8.538/15, Decreto Municipal nº 018/2019 e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor preço - OBJETO: 
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais esportivos. - 
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte - ENDEREÇO: Praça 
Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA - DATA: 17/12/2020 
- HORÁRIO: 11:00 (onze horas). 

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRENCIA, RESERVA DE COTA E ITEM 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP 
PREGAO PRESENCIAL Nº 033/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanen-
te de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/06, Decreto nº 
8.538/15, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal nº 018/2019 e 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor 
preço - OBJETO: Formação de Registro de Preço para a futura aquisição de 
materiais de consumo. ORGÃO SOLICITANTE: Diversas Secretarias. ENDEREÇO: 
Praça Presidente Médici, nº 503, Centro, Passagem Franca-MA. DATA: 
17/12/2020. HORÁRIO: 15h (quinze horas).

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanen-
te de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/06, Decreto nº 
8.538/15, Decreto Municipal nº 018/2019 e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor preço - OBJETO: Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Materiais de Construção, Hidráuli-
cos e Elétrico, destinado para diversas secretarias do município de Passagem 
Franca-MA. - ORGÃO SOLICITANTE: Secretarias Municipais - ENDEREÇO: Praça 
Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA - DATA: 18/12/2020 - 
HORÁRIO: 09:00 (nove horas).

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comis-
são Permanente de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/06, 
Decreto nº 8.538/15, Decreto Municipal nº 018/2019 e subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor preço - OBJETO: 
Aquisição de Materiais Gráfico, destinados para diversas secretarias do 
município de Passagem Franca-MA. - ORGÃO SOLICITANTE: Secretarias 
Municipais - ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem 
Franca-MA - DATA: 18/12/2020 - HORÁRIO: 15:00 (quinze horas). 

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, 
centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 
02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², 
ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de 
reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário 
previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 02 de Dezembro de 
2020. Rualyson da Silva Barbalho. Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação.

MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

AVISO DE LICITAÇAO-CPL-SAAE. O Município de Campestre do Maranhão - MA - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, através de seu pregoeiro, torna público para os 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 09/2020, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 1- OBJETO: Contratação de Empresa especializada no 
gerenciamento, fornecimento e administração de CARTÃO/VALE ALIMENTAÇÃO; 2-DATA 
DA ABERTURA 17/12/2020 às 09:00hs(nove)horas. LEGISLAÇÃO VIGENTE: Lei Federal 
10.520/2002, Decretos 3.555/2000 e 3.784/2001 Lei Complementar 123/2006 e no que 
couberem as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; ENDEREÇO PARA 
RETIRADA DO EDITAL; Rua Pará, nº 87, Centro, Campestre do Maranhão-MA, CEP 
65.968-000 fone (99) 3535-3180, e-mail: saaecamp.licitacoes@gmail.com Antônio José 
Batista da Silva-Pregoeiro SAAE/Campestre do Maranhão-MA. 03/12/2020.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 32/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de material de consumo e permanente, para atender as 
necessidades dos cursos de graduação em Medicina dos Campi de Imperatriz 
e Pinheiro da UFMA.

Dia: 10/12/2020  Horário: 10h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Valor estimado: R$ 1.847.273,92.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 
Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser consultado 
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 30 de novembro de 2020
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI, inscrita no CNPJ 04.083.773/0001-30, vem, 
por motivos regulatórios, informar às sociedades abaixo qualificadas pelo número 
do CNPJ, que foram tentados contatos para encerramento do contrato, nos moldes 
da RN 195, e que restaram infrutíferos. Portanto, tem o presente comunicado o 
objetivo de informar que os contratos de planos de saúde firmados entre as 
empresas abaixo e essa operadora de planos de saúde foram encerrados nas datas 
abaixo.

19.357.394/0001-68 (10/05/2020)                  23.513.645/0001-23 (20/06/2020)
97.524.795/0001-79 (20/09/2020)                  27.473.488/0001-20 (10/08/2020)
28.715.026/0001-35 (10/10/2020)                  13.045.103/0001-10 (13/08/2020)
                                        

UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI
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Levantamento da Fecomércio aponta para pico de vendas do ano concentrado em
dezembro, apesar da persistência dos efeitos econômicos da crise sanitária

 Co mér cio em al ta

PA TRÍ CIA CU NHA

COMÉRCIO

Expectativa alta para
vendas de fim de ano

S
e de pen der do cres ci men to do
ín di ce de in ten ção de con su- 
mo ve ri fi ca do em no vem bro
na ca pi tal ma ra nhen se, a

apos ta pa ra as ven das de fim de ano é
tam bém de evo lu ção  apon tan do pa ra
uma re cu pe ra ção das ven das afe ta das
pe la pan de mia cau sa da pe la Co vid-
19.

De acor do com o es tu do re a li za do
pe la Fe de ra ção do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo do Es ta do do Ma- 
ra nhão (Fe co mér cio-MA), a pers pec- 
ti va de con su mo do lu do vi cen se apre- 
sen tou um cres ci men to men sal de
+2,0%, pu xa do pe la ava li a ção so bre a
pers pec ti va pro fis si o nal (+7,4%) e
con di ções da ren da atu al das fa mí li as
(+3,3%). Os re sul ta dos po si ti vos são
re fle xos da ace le ra ção da re cu pe ra ção
do mer ca do de tra ba lho, que em ou- 
tu bro ob te ve um sal do de 1.918 em- 
pre gos for mais em São Luís, sen do so- 
men te o co mér cio res pon sá vel pe la
ge ra ção de 1.033 pos tos de tra ba lho
com car tei ra as si na da no mês. Com
is so, os nú me ros vêm cau san do um
efei to po si ti vo so bre a ava li a ção do
con su mi dor so bre a sua ca pa ci da de
de ren da e re fle tin do na evo lu ção da
in ten ção de con su mo mês a mês.

Se gun do a Fe co mér cio, a pers pec ti- 
va é que o co mér cio lo cal man te nha a
tra di ção de ter de zem bro co mo o mês
de mai or con cen tra ção do vo lu me de
ven das, em bo ra o im pac to da pan de- 
mia ain da se ja vi sí vel em to dos os se- 
to res da eco no mia.

“Des de a fle xi bi li za ção e re a ber tu ra
das ati vi da des econô mi cas no mês de
ju lho, o co mér cio de São Luís vem
con se guin do su bir de grau a de grau da
es ca da da re cu pe ra ção econô mi ca.
Al guns se to res es tão con se guin do tri- 
lhar es se ca mi nho de vol ta de for ma

mais ace le ra da, ou tros ain da en fren- 
tam di fi cul da des. No en tan to, acre di- 
ta mos que o mês de de zem bro am pli- 
a rá o al can ce des ses re sul ta dos po si ti- 
vos so bre as ven das pa ra um nú me ro
mui to mai or de seg men tos co mer ci- 
ais”, ex pli ca o Su pe rin ten den te da Fe- 
co mér cio, Max de Me dei ros.

O le van ta men to do ín di ce de in ten- 
ção de con su mo das fa mí li as (ICF),
que é me di do men sal men te pe la Fe- 
co mér cio, mar cou em no vem bro 49,6
pon tos, o me lhor re sul ta do des de a
re to ma da do co mér cio em ju lho,
quan do o ín di ce era de 47,8 pon tos.
Ape sar dis so, quan do com pa ra do
com de zem bro de 2019, o in di ca dor
de oti mis mo do con su mi dor apre sen- 
ta uma va ri a ção ne ga ti va de -44,3%,
de mons tran do que a pan de mia ain da
é um de sa fio pa ra o se tor em pre sa ri al
atrair de vol ta a con fi an ça do lu do vi- 
cen se.

A pes qui sa mos tra tam bém que a
ten dên cia pa ra as ven das de fim de
ano de ve rá se guir no ca mi nho dos
pro du tos com va lo res mais bai xos.
En quan to no ano pas sa do a in ten ção
de gas tos cres cia +6,5%, es te ano a
ava li a ção do con su mi dor pa ra a com- 
pra de pro du tos com va lor agre ga do
mais al to e bens du rá veis re cu ou
-12,0%.

Pa ra a Fe co mér cio, a lis ta de pre- 
sen tes des te ano de ve rá es tar con cen- 
tra da nos ar ti gos de ves tuá rio e aces- 
só ri os, brin que dos, itens de per fu ma- 
ria e cal ça dos. “O per fil do con su mi- 
dor se rá mais mo de ra do com os gas- 
tos em fun ção do ce ná rio de in cer te- 
zas. Além dis so, te mos um ní vel de en- 
di vi da men to que ba te re cor de nos
nos sos in di ca do res, pres si o nan do o

au men to da ina dim plên cia em São
Luís. Is so ten de a afe tar o ní vel dos
gas tos. Mas a boa no tí cia é que te mos
um con su mi dor que aos pou cos vai
re cu pe ran do es sa con fi an ça no con- 
su mo e de zem bro se rá um mês im- 
por tan te pa ra o co mér cio lo cal”, fi na- 
li za o su pe rin ten den te.

O per fil do con su mi dor

se rá mais mo de ra do

com os gas tos em fun ção

do ce ná rio de in cer te zas

COMEMORAÇÃO

100 anos de elevação de São Luís à Arquidiocese

NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 1921, POR DECRETO DA SAGRADA CONGREGAÇÃO CONSISTORIAL, SÃO LUÍS FOI ELEVADA A ARQUIDIOCESE

A Ar qui di o ce se de São Luís ce le- 
brou on tem o iní cio do  Ano Ju bi lar
pe los 100 anos de ele va ção de São
Luís à Ar qui di o ce se. A ce le bra ção foi
pre si di da pe lo ar ce bis po me tro po li ta- 
no, dom Jo sé Be li sá rio, na ca te dral
me tro po li ta na e trans mi ti da pe lo ca- 
nal no YouTube da Ar qui di o ce se. Pre- 
sen tes es ta vam ape nas os bis pos e pa- 
dres con ce le bran tes.

A San ta Mis sa foi um mar co ce le- 
bra ti vo na vi da mis si o ná ria da Igre ja,
pre sen te, na Re gião Me tro po li ta na,
em quin ze mu ni cí pi os pa ra além da
Gran de Ilha, se es ten den do a pa ró- 
qui as, igre jas,  co mu ni da des tra di ci o- 
nais, po vo a dos. Se gun do a Ar qui di o- 
ce se, es tá sen do fei to um ca len dá rio
pro gra má ti co com vá ri as ati vi da des a
se rem de sen vol vi das, den tre elas, a
pu bli ca ção de um li vro/ál bum.

Ce le brar o Ju bi leu é uma prá ti ca
que tem su as raí zes nas Sa gra das Es- 

cri tu ras. A Di o ce se de São Luís, en- 
quan to di o ce se é a quar ta mais an ti ga
do Bra sil. As pri mei ras fo ram Sal va dor
(BA), Olin da (PE), Rio de Ja nei ro (RJ), e
em 1677, a de São Luís. “Co mo Ar qui- 
di o ce se, é bom res sal tar, foi em 1921-
22 que o pri mei ro ar ce bis po to mou
pos se. O Ano Ju bi lar, nos pro põe re to- 
mar o nos so pas sa do, olhan do o que
nos pre ce deu, as pes so as, e fa zer uma
ava li a ção, pois co mo qual quer  em- 
pre sa hu ma na  nós te mos som bras; e
nos pro por a con ti nu ar tu do de bom
que a Ar qui di o ce se  tem sig ni fi ca do
até es se mo men to’, dis se  Dom Jo sé
Be li sá rio.

Mar cos his tó ri cos – A ad mi nis tra- 
ção ecle siás ti ca da Igre ja do Ma ra- 
nhão, de pen den te da Pre la zia de Per- 
nam bu co, foi cons ti tuí da a 15 de ju lho
de 1614.  

A Di o ce se de São Luís do Ma ra nhão
foi cri a da em 30 de agos to de 1677 pe- 
la Bu la Su per Uni ver sas Or bis Ec cle si- 
as do Pa pa Ino cên cio XI, co mo su fra- 

gâ nea do Pa tri ar ca do de Lis boa. Em 5
de ju nho de 1827 tor nou-se su fra gâ-
nea da Ar qui di o ce se de São Sal va dor
(BA) e, a 01.05.1906, da Ar qui di o ce se
de Be lém (PA).

De 1679 a 1922 hou ve 23 bis pos no
go ver no da di o ce se. No dia 2 de de- 
zem bro de 1921, por de cre to da Sa gra- 
da Con gre ga ção Con sis to ri al, foi ele- 
va da a Ar qui di o ce se. E no dia 10 de
de zem bro de 1922, pe la Bu la Ra ti o ni
con gruit do Pa pa Pio XI, ele va da a se- 
de Me tro po li ta na.

Nes ses 100 anos a Ar qui di o ce se já
foi pre si di da pe los bis pos Dom Ota vi- 
a no Pe rei ra de Al bu quer que (1922–
1935), Dom Car los Car me lo de Vas- 
con ce los Mot ta (1935-1944), Dom
Adal ber to Ac ci o li So bral (1947-1951),
Dom Jo sé de Me dei ros Del ga do (1951-
1963), Dom João Jo sé da Mot ta e Al bu- 
quer que (1964-1984), Dom Pau lo
Edu ar do An dra de Pon te (1984-2005) e
Dom Jo sé Be li sá rio da Sil va, des de
2005.

LU CI A NA GO MES

As va gas que es tão dis po ní veis são pa ra o
car go de:
• pe drei ro
• car pin tei ro
• ser ven te
• mon ta dor de for mas
• pin tor

Ins cri ções

SÃO LUÍS

Confira os postos de
trabalho disponíveis

AS VAGAS ABERTAS SÃO PARA VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO

Téc ni co em cli ma ti za ção – Co nhe ci men to em ma nu- 
ten ção de ar con di ci o na do, ex pe ri ên cia prá ti ca, dis po- 
ni bi li da de de ho rá rio. In te res sa dos de vem en trar em
con ta to pe lo nú me ro: (98) 9 8193-0663

Sal ga dei ro – Com ex pe ri ên cia. In te res sa dos de vem
en trar em con ta to pe lo nú me ro: (98) 9 8855-8946

Ma ni cu re – In te res sa das de vem en trar em con ta to
pe lo nú me ro: (98) 9 8403-8168

Trai nee far ma cêu ti co – Cur san do su pe ri or em far- 
má cia, CRF ati vo, dis po ni bi li da de pa ra mo rar em Im pe- 
ra triz. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: rh.ma@dro ga ri a glo bo.com.br

Ven de do ra – Co nhe ci men to bá si co de in for má ti ca,
ex pe ri ên cia com ven das de apa re lhos ce lu la res. In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
cellsho po fi ci al@ou tlo ok.com

Au xi li ar de co zi nha – De se já vel ex pe ri ên cia. In te res- 
sa dos de vem en trar em con ta to pe lo nú me ro: (98) 9
8408-0876

Aux. ad mi nis tra ti vo – Cur san do área de ad mi nis tra- 
ção ou con ta bi li da de. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: sa o luis re cru ta men- 
tos@gmail.com

Con sul tor co mer ci al – En si no su pe ri or, ex pe ri ên cia
na área de ven das ex ter nas e ven das di re tas. In te res sa- 
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: tra ba- 
lhe co nos co en ge plus@gmail.com

Ma ni cu re – Com ex pe ri ên cia. In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: ivo ne pa dro nes pa- 
co da be le za@gmail.com

Ma ni cu re/pe di cu re/ca be lei rei ro – In te res sa das de- 
vem en trar em con ta to pe lo nú me ro: (98) 9 8896-6079

Es tá gio em me câ ni co – En si no mé dio com ple to, CHN
B, cur san do téc ni co da área. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va gas.ma@par vi.com.br

Ope ra dor de em pi lha dei ra – Ex pe ri ên cia em Te rex.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: rh@pe drei ras trans por tes.com.br

OPORTUNIDADES

MRV divulga abertura
de 200 empregos

AS VAGAS SÃO PARA TRABALHAR EM CANTEIROS DE OBRAS

A em pre sa MRV anun ci ou que abri rá em ja nei ro
apro xi ma da men te 200 pos tos de tra ba lho em seus can- 
tei ros de obras no Ma ra nhão.

As opor tu ni da des de em pre go são pa ra tra ba lhar nos
can tei ros das obras dos con do mí ni os, Ca sa de Bour bon
no Tu ru e Ilha Aru ba (Coha ma).

Os pro fis si o nais in te res sa dos nas va gas de vem se ca- 
das trar atra vés do Sis te ma Na ci o nal de Em pre go (Si ne),
lem bran do que to dos os can di da tos de vem ter ex pe ri- 
ên cia na área que es co lher con cor rer.

São Luís, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Marcos Bruno Silva de Oliveira, condenado por envolvimento no assassinato do
jornalista Décio Sá, estava foragido desde 15 de outubro de 2019

CASO DÉCIO SÁ

Condenado pela morte
de Décio é preso no Pará

A pri são no Pa rá

A
Po lí cia Mi li tar em Pa rau a pe- 
bas, no Pa rá, pren deu na ter- 
ça-fei ra dois ho mens após re- 
ce ber in for ma ções de um 

pos sí vel ‘acer to de con tas’ na ci da de. 
Um dos pre sos é Mar cos Bru no Sil va 
de Oli vei ra, con de na do por en vol vi- 
men to no as sas si na to do jor na lis ta 
Dé cio Sá, ocor ri do em abril de 2012 
em São Luís, no Ma ra nhão.

Ele es ta va fo ra gi do do sis te ma pri- 
si o nal do Ma ra nhão des de 15 de ou tu- 
bro de 2019, após ser be ne fi ci a do com 
a saí da tem po rá ria do Dia das Cri an- 
ças.

Mar cos Bru no foi o pi lo to da mo to- 
ci cle ta que deu fu ga a Jho na tan de 
Sou sa Sil va, pis to lei ro que con fes sou 
o cri me. Mar cos foi con de na do a 18 
anos e três me ses de pri são.

Du ran te a abor da gem po li ci al, 
Mar cos Bru no apre sen tou do cu men- 
tos fal sos. Den tro do car ro que ele es- 
ta va ain da fo ram en con tra dos 20 gra- 
mas de co caí na.

Ao che ga rem na De le ga cia de Pa- 
rau a pe bas pa ra fa zer os pro ce di men- 
tos de pra xe ao ca so de trá fi co de dro- 
gas, a po lí cia con fir mou que o sus pei- 
to é fo ra gi do do sis te ma pe ni ten ciá rio 
do Ma ra nhão.

Se gun do in for ma ções do 23º Ba ta- 
lhão da PM, um ho mem, que não te ve 
iden ti da de con fir ma da, che ga ria ar- 
ma do em Pa rau a pe bas, dis tan te 708 
km de Be lém, e es ta va em um ôni bus 
in te res ta du al. Os po li ci ais acom pa- 
nha ram a si tu a ção e aci o na ram o Gru- 
po Tá ti co Ope ra ci o nal (GTO).

O sus pei to en trou em ou tro veí cu-

MARCOS BRUNO FOI PRESO COM DOCUMENTO FALSO E DROGAS, EM PARAUPEBAS

lo, on de es ta va Mar cos Bru no e que 
pos te ri or men te foi abor da do pe los 
mi li ta res por vol ta das 7h, da ter ça-
fei ra (1º).

Ao ser ques ti o na do pe la PM, o ou- 
tro sus pei to, não iden ti fi ca do, dis se 
ter ido até a ci da de pa ra bus car a dro- 
ga e que a le va ria pa ra o Ma ra nhão. 
Mar cos dis se à Po lí cia que o en tor pe- 
cen te se ria pa ra con su mo pró prio.

Na ca sa de Mar cos, a PM en con trou 
ain da uma ba lan ça de pre ci são usa da 

pa ra o trá fi co de dro gas. Se gun do in- 
for ma ções da PM, uma car tei ra de vi- 
si ta ex pe di da pe la Se cre ta ria de Ad mi- 
nis tra ção Pe ni ten ciá ria do Ma ra nhão, 
in for man do que Mar cos Bru no era 
um in ter no. Di an te dis so, foi cons ta- 
ta do o man da do de pri são. O ca so foi 
le va do pa ra a de le ga cia de Po lí cia Ci- 
vil do Pa rá. A po lí cia do Ma ra nhão 
aguar da pa ra fa zer o re cam bi a men to 
de mar cos bru no pa ra o sis te ma pre si- 
diá rio do es ta do.

JOÃO PAULO

Seis suspeitos de compra
de voto são presos

SUSPEITOS FORAM LEVADOS PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL

No úl ti mo do min go (29), du ran te o se gun do tur no
das elei ções mu ni ci pais de São Luís, o Mi nis té rio Pú bli- 
co Fe de ral (MPF) re ce beu de nún cia de que seis pes so as
es ta ri am com pran do vo tos em um sa lão de be le za lo ca- 
li za do no bair ro do João Pau lo.

Se gun do o MPF, a Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal do ór gão
foi até o lo cal e ob ser vou uma mo vi men ta ção sus pei ta,
iden ti fi can do que o pro pri e tá rio do sa lão con ver sa va
com elei to res den tro do es ta be le ci men to pa ra, su pos ta- 
men te, com prar vo tos.

Ain da se gun do o ór gão, após o ocor ri do, mais du as
pes so as che ga ram ao es ta be le ci men to por tan do gran de
quan tia de di nhei ro, con fes sa ram às au to ri da des que o
di nhei ro se ria uti li za do no pa ga men to dos elei to res que
já ha vi am cum prin do a obri ga ção elei to ral. Ao to do, seis
pes so as en vol vi das no fla gran te fo ram con du zi das ime- 
di a ta men te pa ra a Su pe rin ten dên cia da Po lí cia Fe de ral
do Ma ra nhão.

• 1. On tem (ter ça-fei ra) ini ci ou uma ocu -
pa ção ile gal de uma área em que cons tru -
ções são proi bi das. É fal sa a in for ma ção de
que ha via 100 fa mí li as mo ran do na área. As
fa mí li as que efe ti va men te já mo ra vam na
área per ma ne cem co mo an tes.
• 2. Hou ve o es go ta men to de to das as ten -
ta ti vas de con ci li a ção e me di a ção.
• 3. Não ha via fa mí li as mo ran do no lo cal,
já que a ocu pa ção co me çou on tem. Ain da
as sim, foi fei ta a ofer ta de pa ga men to de
alu guel so ci al.
• 4. Exis te a ins ti ga ção de fac ção cri mi no sa
que atua na área, in te res sa da em con tro lar
ter ri tó rio pa ra ações cri mi no sas.
• 5. Hou ve re sis tên cia vi o len ta, o que en se -
jou a ação da po lí cia. Pes so as que se sen ti -
ram pre ju di ca das, po dem for ma li zar de -
nún ci as, que se rão to das apu ra das.

SÃO FRANCISCO

Moradores e PM entram em confronto  

A ação po li ci al ter mi nou com con fron to
en tre mi li ta res e mo ra do res de uma área
ocu pa das por pa la fi tas, no bair ro do São
Fran cis co. A ope ra çõa de de so cu pa ção te ve
iní cio nas pri mei ras ho ras da ma nhã de on- 
tem, quar ta-fei ra (2). Es ti ma-se que cer ca
de 100 fa mí li as fo ram de sa lo ja das das pa la- 
fi tas, lo ca li za das em bai xo da Pon te Jo sé
Sarney.

A ope ra ção foi re a li za da pe la Blitz Ur ba- 
na e pe la Po lí cia Mi li tar.

Du ran te a ação, hou ve ram mo men tos
de ten são en tre os mo ra do res e a po lí cia.
Qua tro pes so as fo ram en ca mi nha das até a
De le ga cia do São Fran cis co – 9º Dis tri to Po- 
li ci al.

Vá ri os mo men tos do con fron to fo ram
fla gra dos. Os po li ci ais uti li za ram spray de
pi men ta con tra os ocu pan tes da área. Ain- 
da não se sa be pa ra qual áre as es sas pes so- 
as re ti ra das das pa la fi tas se rão des ti na das.

A Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do
Ma ra nhão se pro nun ci ou atra vés de no ta.
Con fi ra!

So bre ação da Blitz Ur ba na da pre fei tu ra
de São Luís, com apoio da Po lí cia Mi li tar na
ma nhã de ho je, in for ma mos:

OLINDA NOVA DO MARANHÃO

Bando armado explode banco

NA AGÊNCIA HAVIA DOIS CAIXAS ELETRÔNICOS QUE FORAM DESTRUÍDOS PELOS BANDIDOS

Por vol ta das 4h da ma dru ga da de on- 
tem, quar ta-fei ra (2), um ban do for te- 
men te ar ma do in va diu e ex plo diu a agên- 
cia do Ban co do Bra des co, em Olin da No- 
va do Ma ra nhão. Até o mo men to, ne- 
nhum dos sus pei tos foi lo ca li za do.

São pe lo me nos 8 ho mens sus pei tos de
es ta rem en vol vi dos no cri me. Se gun do in- 
for ma ções, os in di ví du os uti li za ram 4 mo- 
to ci cle tas pa ra irem até o mu ni cí pio fa zer
o ata que ao ban co do Bra des co.

Na agên cia ha via dois cai xas ele trô ni- 
cos que fo ram des truí dos pe los ban di dos,
o se tor ad mi nis tra ti vo e de aten di men to
ao cli en te tam bém foi atin gi do pe la ex plo- 
são, ape sar dos da nos, há in for ma ções de
que os cai xas es ta vam sem di nhei ro.

Após a ação cri mi no sa o ban do fu giu
do lo cal e a po lí cia foi aci o na da, até o mo- 
men to ne nhum dos sus pei tos foi pre so ou
lo ca li za do pe la po lí cia, mas equi pes po li- 
ci ais es tão in ves ti gan do e em bus ca dos
sus pei tos.

Se gun do a po lí cia, es se mes mo gru po
ha via pra ti ca do as sal tos na ci da de an tes
de ata ca rem a agên cia. Um ven de dor de
pei xe foi um das ví ti mas, ten do R$ 3 mil e
uma mo to ci cle ta le va da pe los cri mi no sos.

São Luís, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Sem patrocínio e sem cobrar ingresso nos jogos da Série D do Brasileiro, clube abre
conta bancária e espera contar com apoio dos motenses para arrecadação financeira

SÉRIE D

Moto lança campanha
e conta com a torcida
NERES PINTO

C
las si fi ca do pa ra o pri mei ro 
ma ta-ma ta da Sé rie D do 
Cam pe o na to Bra si lei ro, o 
Mo to vi ve um mo men to fi- 

nan cei ro bas tan te di fí cil. Sem gran- 
des pa tro ci na do res nem re cei ta das 
ren das dos jo gos, que con ti nu am sen- 
do dis pu ta dos  com por tões fe cha dos 
pa ra o pú bli co, o Ru bro-Ne gro ne ces- 
si ta do apoio de seus tor ce do res pa ra 
sal dar seus com pro mis sos com jo ga- 
do res e fun ci o ná ri os.

Por meio das re des so ci ais, o Mo to 
lan çou on tem uma cam pa nha vi san- 
do ob ter aju da da sua gran de tor ci da. 
Pa ra is so, abriu uma con ta (00017529-
0)  na Cai xa Econô mi ca Fe de ral, agên- 
cia 1405, Op.13. O CNP tem o nú me ro 
06.012.645/0001-20, Ra zão So ci al Mo- 
to Club de São Luís.  “Es ta mos em 
bus ca do nos so aces so à Sé rie C do 
Cam pe o na to Bra si lei ro com um ti me 
de guer rei ros, bem trei na do pe lo nos- 
so co man dan te Léo Goi a no e com 
uma união que nos for ta le ce a ca da 
dia. Mas nem tu do são flo res. Sem re- 
cei ta vin da das ar qui ban ca das em de- 
cor rên cia da pan de mia, sem fa lar que 
o mo men to de li ca do do país di fi cul ta 
a cap ta ção de pa tro cí ni os. Es ta mos 
com res tri ções, li mi ta ções e per den do 
for ça pa ra se guir cum prin do com 
nos sos com pro mis sos”, diz o tex to 
pu bli ca do on tem no si te ofi ci al.

O Mo to aguar da o adi an ta men to 
das co tas da Co pa do Bra sil e  da pré-
Co pa do Nor des te, mas ain da não há 
pra zo de fi ni do pa ra o tão es pe ra do 
adi an ta men to. O pro gra ma de só cio

Mu dan ça de es tá dio

MOTO CLUB VEM DE EXCELENTES RESULTADOS NA SÉRIE D DO CAMPEONATO BRASILEIRO

GAUDÊNCIO CARVALHO

-tor ce dor es tá en fra que ci do e o clu be 
tem ape nas 107 só ci os ati vos. Nos úl- 
ti mos três me ses a di re to ria te ve que 
dis po ni bi li zar mais de R$ 250 mil,  se- 
gun do afir ma. “O Mo to Club pre ci sa 
de to dos e in clu si ve da im pren sa nes- 
te mo men to pa ra aju dar na di vul ga- 
ção des ta cam pa nha de ar re ca da ção”, 
des ta ca a no ta pu bli ca da pe lo as ses- 

sor de Co mu ni ca ção, Gau dên cio Car- 
va lho. Pro cu ra do pe la re por ta gem pa- 
ra dar mais de ta lhes so bre es te e ou- 
tros as sun tos, o pre si den te Na ta na el 
não aten deu ao con ta to por ce lu lar. 
Na úl ti ma opor tu ni da de em que se 
pro nun ci ou a O Im par ci al, dis se que a 
fo lha men sal do clu be é su pe ri or a R$ 
150 mil. De pois dis so, dis pen sas e no- 
vas con tra ta ções  fo ram fei tas e os va- 

lo res po dem ter so fri do al te ra ções.

A mar ca ção do pri mei ro jo go da fa-
se ma ta-ma ta da Sé rie D do Bra si lei ro, 
pa ra o Cas te lão, às 15h30,  não agra- 
dou aos mo ten ses. On tem, por meio 
da Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te-
bol, o clu be pe diu a trans fe rên cia do 
lo cal pa ra o Nho zi nho San tos, on de 
vi nham sen do dis pu ta das as par ti das 
da pri mei ra fa se da com pe ti ção. Ape- 
nas na úl ti ma ro da da, con tra o Ba ré, 
hou ve uma mo di fi ca ção, por que to-
dos os con fron tos te ri am que co me- 
çar às 16h e a pra ça de es por tes da Vi la 
Pas sos per ma ne ce sem ilu mi na ção. A 
se gun da par ti da con tra o Fast (vol ta) 
se rá em Ma naus, no  dia 12 des te mês.

CAUSAS DA MORTE

Coração de Maradona é
extraído para autópsia

AUTORIDADES QUEREM ELUCIDAR MORTE DO ÍDOLO  

As au to ri da des de Jus ti ça ter mi na ram de re co lher os
ma te ri ais de san gue, uri na, mu co sa e ou tras par tes do
cor po de Di e go Ar man do Ma ra do na, que fa le ceu na se- 
ma na pas sa da, aos 60 anos. Elas da rão iní cio nes ta quar- 
ta-fei ra aos prin ci pais es tu dos a res pei to das cau sas da
mor te de le. Se gun do in for ma ções do si te “Da ta Cla ve”,
foi re ti ra do na au tóp sia até o co ra ção in tei ro, que apre- 
sen ta va pe so du as ve zes mai or do que o nor mal.

Es se ma te ri al se rá des ti na do pa ra aná li se em di fe ren- 
tes la bo ra tó ri os, co mo par te dos tra ba lhos com ple men- 
ta res so li ci ta dos pe los mé di cos fo ren ses que fi ze ram a
au tóp sia de Ma ra do na. O ob je ti vo é fa zer es tu dos to xi- 
co ló gi cos, pa ra in ves ti gar se o cor po ti nha ras tros de
con su mo de ál co ol, dro gas ou al gum ou tro ti po de subs- 
tân cia nas ho ras an te ri o res a sua mor te.

Ain da de acor do com as in for ma ções do “Da ta Cla ve”,
o co ra ção de Ma ra do na so fria de “car di o mi o pa tia di la- 
ta da” e pe sa va 500g, qua se o do bro de um nor mal. As au- 
to ri da des de pe rí cia pre ten dem ana li sar co mo es ta va o
fun ci o na men to do sis te ma de car día co do ex-jo ga dor.

Os por ta-vo zes da in ves ti ga ção so bre a cau sa da mor- 
te de Di e go Ma ra do na afir mam que não ha ve rá re sul ta- 
dos fi nais nes ta quar ta-fei ra, mes mo de es tu dos mais rá- 
pi dos em ci ma da uri na e do san gue. De acor do com as
con clu sões ini ci ais da equi pe fo ren se, Ma ra do na mor- 
reu co mo re sul ta do de um “ede ma agu do de pul mão se- 
cun dá rio à in su fi ci ên cia car día ca crô ni ca exa cer ba da”.

Ar ti lhei ros

Prin ci pais go le a do res
• 11 gols: Fer ro viá ria – Ti a go Mar ques
• 10 gols: Ita bai a na-SE – Thi a go San tos

FIQUE DE OLHO!

Fast Club é um visitante atrevido

O FAST CLUB PERDEU APENAS DUAS VEZES FORA DE CASA NESTA EDIÇÃO DA SÉRIE D DO BRASILEIRO

De fi ni das as da tas dos con fron tos do
ma ta-ma ta, a par tir do pró xi mo do min go,
o Mo to Club te rá pe la fren te um ad ver sá rio
que deu mui to tra ba lho na con di ção de vi- 
si tan te du ran te os jo gos da pri mei ra fa se
do Bra si lei ro. O Fast Clu be de Ma naus-AM
dis pu tou se te par ti das fo ra de ca sa,  ven- 

ceu três (du as de go le a das),  em pa tou du as
e per deu  du as. Foi der ro ta do ape nas por 1
a 0 pa ra o In de pen den te, e 3 a 1 pa ra o Bra- 
gan ti no, fo ra de ca sa. Os em pa tes fo ram di- 
an te do Ji-Pa ra ná-RO (0 a 0) e  com o Atlé ti- 
co-AC ( 2 a 2).

Lo go na pri mei ra ro da da,  o Fast foi a Rio
Bran co-AC e go le ou o Gal vez por 5 a 1. Ou- 
tra go le a da apli ca da fo ra de seus do mí ni os
foi so bre o Vi lhe nen se (4 a 1) na no na ro da- 
da. Tam bém ga nhou do Rio Bran co-AC, no
Acre, por 2 a 0. Jo gan do em Ma naus, não
per deu ne nhum jo go, ten do em pa ta do
com Gal vez, (1 a 1) e  Rio Bran co (0 a 0). O
prin ci pal ar ti lhei ro do ti me ama zo nen se é
Dai vis son, com se te gols.

O ata que do Fast ba lan çou as re des ad- 

ver sá ri as 26 ve zes e sua de fe sa so freu 15
gols, sal do de po si ti vo  de 13. Já o Mo to
Club mar cou 22 gols e so freu 15, sal do de 7.

O ata can te Ti a go Mar ques, da Fer ro viá- 
ria de Ara ra qua ra-SP é o ar ti lhei ro iso la do
DA Sé rie D, com 11 gols. O vi ce-ar ti lhei ro é
Thi a go San tos, do Ita bai a na-SE, com dez
gols. Com no ve gols es tão Gus ta vo Cou ti- 
nho, da Ca bo fri en se-RJ, Adri a no, da Por tu- 
gue sa-RJ, e Fa bi nho Al ves, do
Tupynambás-MG. O me lhor ata que da Sé- 
rie D, com 36 gols, é o do Bra si li en se-DF,
que  tem Zé Lo ve e Lu qui nhas com oi to gols
ca da. Wal la ce Per nam bu ca no, do Amé ri ca-
RN, tam bém já mar cou oi to ve zes. Ou tros
se te jo ga do res apa re cem com se te gols ca- 
da e mais 11 mar ca ram em seis opor tu ni- 
da des.

MMA

Wanderlei nocauteado no vestiário

Qua se 15 anos de pois, Wan der lei Sil va
fi nal men te as su miu um fa mo so epi só dio
que tran si ta pe los bas ti do res do MMA.
An tes de sua re van che con tra Ri car do
Aro na, em de zem bro de 2005, du e lo vá li- 
do pe lo cin tu rão pe so-mé dio do Pri de, o
cu ri ti ba no foi no cau te a do pe lo ame ri ca- 
no Char les “Krazy Hor se” Ben nett. Wan- 
der lei re co nhe ceu o ca so em sua bi o gra- 
fia, “Sem Co lei ra”. “Foi uma si tu a ção ex- 
tre ma que veio à to na com o li vro. Nin- 
guém gos ta de de mons trar fra que za, di zer
que per de ou que le vou des van ta gem em
al gu ma coi sa. En tão, a gen te nun ca pre ci- 
sou fa lar des sa his tó ria an tes, não te ve
uma ra zão. Eu sa bia o pe so que uma der- 
ro ta (na lu ta con tra Aro na) te ria. Vo cê per- 
de di nhei ro, pa tro cí nio… Quan do eu ven- 
ci, pe guei o cin tu rão, olhei pa ra o po vo e
vol tei pa ra o ves tiá rio… me deu uma
emo ção, co me cei a re zar e agra de cer. Eu
cho rei com pul si va men te, foi um dia mui- 
to mar can te pa ra mim. Eu di ria que um
dos di as mais di fí ceis da mi nha vi da”.

“Krazy Hor se” ha via ven ci do Ken Ka ne- 
ko no pri mei ro du e lo da que la noi te. Ele
es ta va no mes mo ves tiá rio da Chu te Bo xe,
equi pe de Wan der lei Sil va. Após sua apre- 
sen ta ção no rin gue, o ame ri ca no co me- 
çou a pro vo car os bra si lei ros e ata cou
Cris ti a no Mar cel lo, trei na dor de jiu-jít su
do cu ri ti ba no. A bri ga en tre os dois não foi
in ter rom pi da, que ape nas vi ram Cris ti a no
apa gar Ben nett com um tri ân gu lo.

To da a bri ga foi fil ma da pe la equi pe do
Pri de, que sem pre acom pa nha va os lu ta- 

do res nos bas ti do res. O fa to no vo, do qual
não há re gis tros, é que, após acor dar, Ben- 
nett acer tou um so co na bo ca de Wan der- 
lei e no cau te ou o bra si lei ro. O epi só dio já
era co men ta do por fãs e jor na lis tas, mas
nun ca ha via si do con fir ma do e re la ta do
pe lo “Ca chor ro Lou co” ou por com pa- 
nhei ros de equi pe pre sen tes na que le dia.
“Cor ri atrás de le pe lo ves tiá rio, mas não
con se gui pe gar o ca ra. O pes so al ti nha
gra va do o ca ra me no cau te an do. Só que a
gen te che gou pa ra o câ me ra e fa lou gen til- 
men te: Apa ga. Ti ra es sa par te da his tó ria”.

O tro co de Wan der lei
Qua se on ze anos de pois, em se tem bro

de 2016, Wan der lei Sil va e Char les “Krazy
Hor se” Ben nett se re en con tra ram no Ja- 
pão. O bra si lei ro es te ve no cor ner de Mi- 
no ru Ki mu ra, ad ver sá rio do ame ri ca no
pe lo Ri zin. Ain da an tes do even to, a ri va li- 
da de aflo rou ao se ve rem no ho tel. “Eu
pen sei: vou de vol ver a gen ti le za pa ra ele.
O ca ra me acer tou um gol pe na bo ca na
cro co di la gem, gen til men te, vou de vol ver.
Nes se dia eu já ti nha to ma do uma cer ve ji- 
nha. Quan do o vi no ho tel, pen sei: É ago ra
que vou des con tar. Fui che gan do per to
de le, e ele saiu, foi pa ra per to do ele va dor.
Eu o cha mei: “Vem aqui, que ro fa lar com
vo cê”. Mas ele se afas ta va. Eu fui che gan- 
do mais per to e dei uma cus pi da ne le”,
afir ma Wan der lei, que dá as ra zões pa ra
não ter agre di do Ben net. “Ele es ta va no Ja- 
pão pa ra lu tar. Fi quei pen san do: se eu der
um so co nes se ca ra aqui, ele não vai po der
lu tar, não vai ga nhar o di nhei ro de le… aí
além de ter le va do um so co lá atrás, vou fi- 
car co mo vi lão da his tó ria. En tão, não po- 
de ria ba ter ne le. E vo cê não po de tam bém
agre dir nin guém des sa ma nei ra. O que ele
fez co mi go, se sou eu fa zen do com ele, se- 
ria até pe ri go so”. No Ri zin, Ben net saiu
ven ce dor so bre Ki mu ra em ape nas se te
se gun dos, por no cau te, e ain da no rin gue
pro vo cou Wan der lei. Após o apa gar das
lu zes, o “Ca chor ro Lou co” foi atrás do
ame ri ca no nos bas ti do res da are na e con- 
se guiu dar o tro co pe lo epi só dio an te ri or
com um chu te no tro féu con quis ta do.

São Luís, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020
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Os contemplados e contempladas recebem o troféu desenhado por Elifas Andreato em
evento musical com participação artística de Ciro Barcelos, do Dzi Croquettes

Shows
To a da Gro o ve – Pre to Nan do (MA)
Cor re dor Po lo nês
Re ne ga dos An ti-sis te ma – Le an dro

Ri bei ro (MA)
Le o zi nho da Que bra da – Le o zi nho

da Que bra da (MA)
A Tría de – Jo nas Ro cha (MA)
Bi odz – Abi o dun Akinwo le Ojo

Ogunbiyi de Je sus (MA)
En di a bra do – Rai fran Bar ros de

Sou za (MA)
Mar co Ga bri el – Mar co Ga bri el

Fer rei ra Fer rão Co e lho (MA)

DJ´s Ba ta lhas
DJ Johnny Jay – Johnny Pe rei ra Jar- 

dim (MA)
Bru no so – Bru no Ra fa el Men des

Da Sil va Mon tei ro (MA)
DJ As tro – Dj As tro (MA)
Ba ti da da Sel va – Dj Ju a rez (MA)

DJ´s Shows
DJ Dre a dlock – Pe dro Hen ri que

Fer rei ra Fa ri as (MA)
Cul tu ra das Que bra das 2020 – DJ

Fa bi a no Se na (MA)

Graffi  ti
Alol Ef co – An dré Luís Oli vei ra de

Li ma (MA)
Edi Bru za ca – Edi Bru za ca (MA)
Gus – Luís Gus ta vo da Sil va Ro sa

(MA)
Jor ge JIG – Jor ge Lui se de Je sus

(MA)

Ca jú – Car los Au gus to Sil va Jú ni or
(MA)

WBS – Wag ner Bar ros Se re jo (MA)
Rail de – Rail de Pau la Di niz Araú jo

(MA)

Ofi ci nas
Graf fi ti – Fá bio Luis Mo des to Car- 

do so (PA/MA)
Dan ça de Rua – Oton Car va lho Sa- 

la zar So bri nho (MA)
Upcycling, es ti lo e vi su al – Joh- 

nathan Johr dam (MA)
Workshop de Pro du ção de Vi de o-

cli pes pa ra Ar tis tas In de pen den tes,
de Bai xo Or ça men to: Da Or ga ni za- 
ção até o Lan ça men to – Ups la (SP)

O Rap na Ilha Re bel de: Do Es pon- 
ta neis mo à Era das Ba ta lhas– An to- 
nio Ail ton Pe nha Ri bei ro (MA)

Pro du ção Mu si cal – Caio Oi ak. Na-
ve Ma e Ro om (MA) e Ra ja Ho meS tu-
dio.

CERIMÔNIA ONLINE

A  “Dama do reggae ” no 
7º Prêmio Grão de Música

A
can to ra Cé lia Sam paio re pre- 
sen ta o Ma ra nhão na 7ª edi- 
ção do Prê mio Grão de Mú si- 
ca que acon te ce nes ta quin- 

ta-fei ra (3), às 19h, di re to do Te a tro 
Ofi ci na. A pre mi a ção se rá em for ma to 
on li ne com trans mis são gra tui ta pa ra 
to do Bra sil.  O pú bli co po de rá acom- 
pa nhar a en tre ga do Prê mio, os shows 
e mui tos mais, di re to da sua ca sa, pe lo 
ca nal do Youtube (youtube.com/pre- 
mi o gra o de mu si ca). A pro gra ma ção 
da ce rimô nia traz a Mos tra PGM com 
shows de três dos ar tis tas pre mi a dos 
nes ta edi ção: Apa re ci da Sil vi no (do 
CE), Eu ter pe (de RR) e Jo nathan Sil va 
(do ES).

Por con ta da pan de mia, o even to 
acon te ce rá pe la pri mei ra vez no for- 
ma to on li ne, com a par ti ci pa ção dos 
pre mi a dos e pre mi a das a par tir de su- 
as ca sas. O bai la ri no, ator e di re tor Ci- 
ro Bar ce los, in te gran te do Dzi Cro- 
quet tes, fa rá par ti ci pa ção es pe ci al 
com per for man ces, além de es tar à 
fren te da di re ção ar tís ti ca da ce rimô- 
nia des te ano. Es te ano, a par ce ria 
com o Te a tro Ofi ci na é tam bém im- 
por tan te pa ra o Grão, pois sim bo li za 
ab sor ver to da ener gia e for ça que o 
Ofi ci na, Zé Cel so e sua equi pe re pre- 
sen tam.

Es ta edi ção vem re ce ben do apoio 
de di ver sas per so na li da des co mo a 
jor na lis ta Pa trí cia Pa lum bo, as can to- 
ras Ma ria Bethâ nia e Maú de Sa la zar, o 
can tor e com po si tor Ger son Con rad, 
en tre ou tros no mes do uni ver so ar tís- 
ti co bra si lei ro, que gra va ram de poi- 
men tos em ví deo ou áu dio, re for çan-

CELIA SAMPAIO É UM DOS DESTAQUES DA PREMIAÇÃO  QUE ESTE ANO  SERÁ  VIRTUAL

do a im por tân cia do Prê mio Grão de 
Mú si ca co mo uma ini ci a ti va ne ces sá- 
ria que re ve la e evi den cia a ri que za da 
can ção bra si lei ra. Ma te ri al que se rá 
exi bi do du ran te a ce rimô nia on li ne, 
além de par te já es tar cir cu lan do nas 
re des so ci ais do PGM.

Com po si to res, com po si to ras e in- 
térpre tes, de di fe ren tes ge ra ções e es- 
ti los mu si cais, mas fo ca dos na can ção 
bra si lei ra, são se le ci o na dos pe la cu ra- 
do ria do PGM sem pre pe lo con jun to 
de sua obra. Nes ta 7ª edi ção, são eles:   
Adri a na Def fen ti (RS); Apa re ci da Sil vi- 
no (CE); Cé lia Sam paio (MA); Darwin- 
son (GO); Eu ter pe (RR); Fu ba (PB); 
Gra ça Go mes (AC); Jo a na Ter ra (BA); 
Jo nathan Sil va (ES); Mar fi za (RO); Nil- 
ze Car va lho (RJ); Os val di nho da Cuí ca 
(SP); Pa trí cia Quin tei ro (RJ); Ser gi val 
Sil va (SE); Va le ria Oli vei ra (RN) 

O PGM ho me na geia os ar tis tas se- 
le ci o na dos a ca da edi ção ofe re cen do 
a es ta tu e ta em bron ze cri a da pe lo ar- 
tis ta Eli fas An dre a to, além do re gis tro 
de uma mú si ca dos pre mi a dos e pre- 
mi a das na co le tâ nea “Grão de Mú si- 
ca”, pro du zi da em CD com dis tri bui- 
ção gra tui ta. A ver são di gi tal fi ca dis- 
po ní vel no si te (http://pre mi o gra o de- 
mu si ca.com.br).  + so bre o Dis co Co-
le tâ nea Grão de Mú si ca 2020

O Prê mio Grão de Mú si ca tem pa-
tro cí nio das em pre sas Me ta noia – 
Pro pó si to Nos Ne gó ci os e Pa la vra 
Ace sa Edi to ra, apoio cul tu ral da Rit-
mi za Pro du ções e re a li za ção da Li ra- 
pro cult. Am pli ar o olhar pa ra a mú si- 
ca bra si lei ra de ca da can to do país 
con ti nua sen do a me ta do PGM, um 
com pro mis so com a ri que za da can- 
ção.

FESTIVAL

Confira os selecionados para o Festival Kebrada 2020

FESTIVAL KEBRADA ACONTECE  DE 14 A 19 DEZEMBRO NO CENTRO CULTURAL VALE MARANHÃO NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS

Em sua ter cei ra edi ção, o mai or fes- 
ti val de Hip Hop e cul tu ra de rua do
Ma ra nhão, pro mo vi do pe lo CCVM,
acon te ce rá en tre os di as 14 e 19 de de- 
zem bro. Co nhe ça os ar tis tas se le ci o- 
na dos da Cha ma da Fes ti val Ke bra da
2020, que es ta rão co nos co nes te gran- 
de en con tro. Em bre ve, anun ci a re mos
to da a pro gra ma ção.

MÚSICA

SLBRASS  se  apresenta no
Sesc Partituras  sexta-feira

GRUPO DE METAIS FAZ APRESENTAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO.

SESC PARTITURAS_2020

Na Sé rie Con cer tos Sesc Par ti tu ras uma se le ção so fis- 
ti ca da de com po si ções pa ra sur pre en der e emo ci o nar o
pú bli co. Na agen da des ta edi ção, a apre sen ta ção de SL- 
BRASS Gru po de Me tais nes ta sex ta-fei ra, dia 4 de de- 
zem bro, às 17h, no au di tó rio do Sesc De o do ro. O even to
é aber to ao pú bli co.

O SL BRASS é um gru po de câ ma ra for ma do pe los mú- 
si cos Di e go Amo rim e Bru no Go mes (trom pe te), Kelly
Araú jo (trom bo ne) Hu go Fi li pe (tu ba) e Mar cos Vi ni cius
(ba te ria). For ma do em 5 de ju nho de 2019 por es tu dan- 
tes de mú si ca, o SL BRASS sur giu com a ideia de in te grar
a prá ti ca de mú si ca de câ ma ra, uma das mais di fí ceis
pa ra o ar tis ta, tra ba lhan do re fi na men tos so no ros, di nâ- 
mi cas e equi lí brio en tre os sons dos ins tru men tos.

O re per tó rio da apre sen ta ção é di ver si fi ca do, con- 
tem plan do obras de di ver sos es ti los, da mú si ca de con- 
cer to a po pu lar. O pú bli co po de rá con tem plar no ve
com po si ções de Fer nan do Mo ra es, Ana cle to de Me dei- 
ros, Hen ri que Al ves de Mes qui ta e Fer nan do Rê go, com
par ti tu ras dis po ní veis pa ra con sul ta e down lo ad no en- 
de re ço www.sesc.com.br/por tal/si te/sesc par ti tu- 
ras/ho me/.

O acer vo do Sesc Par ti tu ras con tem pla obras de com- 
po si to res bra si lei ros de vá ri as ge ra ções, des de o pe río do
co lo ni al até os di as de ho je, e es tá aber to a con tri bui- 
ções. Os mú si cos po dem en vi ar com po si ções e ar ran jos
(do mí nio pú bli co ou de pró pria au to ria) de vá ri os gê ne- 
ros, in clu si ve par ti tu ras não con ven ci o nais pa ra o e-
mail mu si ca@sesc.com.br.

LITERATURA

João Santana lança
livro de contos e poesias

OBRA É INSPIRADA NAS MEMÓRIAS DE CRIANÇA DO ESCRITOR 

T

O li vro “Zé Ca tu cá – Con tos e Po e si as”, do de sem bar- 
ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ MA), João
San ta na, se rá lan ça do no dia 10 de de zem bro, às 19h, na
Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras (Rua da Paz, 84, Cen- 
tro), em São Luís-MA. A obra é ins pi ra da em su as me- 
mó ri as de cri an ça – as sim co mo em seu pri mei ro li vro
“Me ni no Pas sa ri nhei ro: O Po e ta dos Pas sa ri nhos” –
quan do lia seus pri mei ros con tos e ou via as his tó ri as
nar ra das por seu pai em ten ra ida de. O au tor afir ma que
o li vro re me te “àqui lo que fi cou gra va do na mi nha me- 
mó ria, o que sig ni fi ca di zer de co mo é im por tan te a pre- 
sen ça da lei tu ra na vi da das cri an ças, na que le mo men to
em que elas têm se de de sa ber”.

Pa ra o juiz de Di rei to, Au re li a no Ne to, au tor do pre fá- 
cio do li vro, “Zé Ca tu cá – Con tos e Po e si as”, é uma obra
li te rá ria de mui to sen ti men to. “Num la men to de mui ta
po e ti ci da de, tan to na pro sa co mo no ver so, es te con tis ta
e po e ta dos sen ti men tos do mun do me xe no fun do de
nos sas vís ce ras, co mo o olei ro a fa zer o ti jo lo do dia a
dia”, ex pri miu Ne to. O tí tu lo da obra faz alu são a um
per so na gem que vi veu em um po vo a do no ser tão de
Gra jaú, na mar gem di rei ta do Rio Gra jaú, opos ta à mar- 
gem on de nas ceu João San ta na, num lu gar cha ma do
“Quei ra-Deus”.

Ho mem de pos ses, va len te e te mi do, cu ja fi lha vi ve
um amor proi bi do. So bre o con to “A mor te de Zé Ca tu- 
cá”, Au re li a no Ne to diz: “É uma nar ra ti va li te ra ri a men te
de ex ce len te qua li da de. Dig na dos gran des con tis tas da
li te ra tu ra bra si lei ra”. A obra é com pos ta por qua ren ta
con tos e po e si as, sen do qua tro po e si as, de au to ria de
uma cri an ça que as es cre veu quan do ti nha ape nas 8
anos, cha ma da Caio Cé sar. So bre o Caio Cé sar, o de sem- 
bar ga dor afir ma que fi cou im pres si o na do pe lo ta len to e
qua li da de das po e si as do me ni no. A pu bli ca ção tam- 
bém re pre sen ta um in cen ti vo à es cri ta pe los pe que nos
au to res e à lei tu ra nos pri mei ros anos da in fân cia.

São Luís, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Turistas em Imperatriz

O Ae ro por to Na ci o nal de Im pe ra triz Pre- 
fei to Re na to Mo rei ra (MA) pas sa, a par tir
des ta sex ta-fei ra, 4, a con tar com um Cen tro
de Aten di men to ao Tu ris ta (CAT). A Se cre ta- 
ria de Es ta do de Tu ris mo (Se tur) inau gu ra o
CAT e faz o lan ça men to do ma te ri al pro mo-
ci o nal da Cha pa da das me sas. O CAT pos si-
bi li ta que os tu ris tas bra si lei ros e es tran gei- 
ros pos sam ob ter in for ma ções tu rís ti cas e
for ma li zar re cla ma ções. 

Viajantes e Covid-19

Pes qui sa re a li za da pe la Bo o king.com re- 
ve la que os há bi tos e cos tu mes dos vi a jan tes
de vem ser ra di cal men te al te ra dos pe la pan- 
de mia da co vid-19, in clu si ve no Bra sil. 

De acor do com o es tu do, 91% dos bra si lei- 
ros pes qui sa dos pla ne jam to mar mais pre-
cau ções re la ci o na das à saú de e se gu ran ça ao
vi a jar no fu tu ro. 

O ín di ce é o mais al to nos 28 paí ses on de o
le van ta men to foi re a li za do.

As ir mãs Li a na Pi ors ki e Sel ma
Mel mon te e a can to ra Ca rol Cu nha,
da Ofi ci na de Ar te, co me mo ram a
par ti ci pa ção da ar qui te ta ur ba nis ta
e es cri to ra ma ra nhen se, Ro si a ne Fa -
ri as Bas tos, na 31ª Fei ra Na ci o nal de
Ar te sa na to, con si de ra da o mai or
even to do gê ne ro na Amé ri ca La ti na,
em Be lo Ho ri zon te (MG). A con vi te do
Se brae-MA, a Ofi ci na re pre sen tou o
Ma ra nhão com as te las em aqua re la
da ar tis ta e fez gran de su ces so. O Es -
qui na São Luís é um pro je to cul tu ral
que abra ça a ar te em to das as su as
ver ten tes, va lo ri zan do o que é ge nui -
na men te ma ra nhen se, in clu si ve o ar -
te sa na to. A Fei ra acon te ce até es te
do min go, 6, no Pa vi lhão Ex po mi nas,
em Be lo Ho ri zon te (MG).

A pers pec ti va é que o
co mér cio de São Luís
man te nha a tra di ção
de ter de zem bro co mo
o mês de mai or con -
cen tra ção do vo lu me
de ven das. “Des de a
fle xi bi li za ção e re a ber -
tu ra das ati vi da des
econô mi cas no mês de
ju lho, o co mér cio de
São Luís vem con se -
guin do su bir de grau a
de grau da es ca da da
re cu pe ra ção econô mi -
ca”, dis se o su pe rin -
ten den te da Fe co mér -
cio, Max de Me dei ros.

O ado les cen te Da ni lo
Ro cha de Araú jo Go -
mes, de 17 anos, alu no
do 3º ano do Rei no In -
fan til, co me mo ra sua
apro va ção na UNDB
pa ra cur sar Di rei to em
2021. Da ni lo é so bri -
nho do ar tis ta per for -
má ti co Ui mar Ju ni or,
que con fes sou a co lu -
na que es tá or gu lho -
sís si mo da pro e za do
ga ro to, fi lho de sua ir -
mã, De bo rah Ro cha de
Araú jo Go mes, far ma -
cêu ti ca e bi oquí mi ca.

Pinta que dá sorte

O Gru po Po ti guar em par ce ria com a mar ca
de tin tas Su vi nil lan çou uma pro mo ção pa ra
pre mi ar cli en tes que fi ze rem com pras até o dia
16 de ja nei ro. A cam pa nha “Pin ta Que Dá Sor te”
é vá li da pa ra cli en tes de to das as lo jas Po ti guar
de São Luís e Im pe ra triz e vai sor te ar 20 mil em
prê mi os. Ca da R$ 350,00 em com pras de pro du- 
tos Su vi nil dá di rei to a um cu pom. No dia 18 de
ja nei ro se rá re a li za do o sor teio. No to tal se rão
sor te a dos qua tro va le com pras, ca da um no va-
lor de R$ 5.000,00; pa ra uso ex clu si vo em com- 
pras nas lo jas Po ti guar.

Geração de renda

A cap ta ção de re cur sos pú bli cos e pri va dos,
por meio de edi tais, é uma im por tan te fer ra- 
men ta de pro mo ção das ini ci a ti vas do ter cei ro
se tor em to do o Bra sil. Aten ta a is so, a VLI, em
par ce ria com a As so ci a ção Ima gem Co mu ni tá- 
ria (AIC), pro mo ve o cur so vir tu al “Mo bi li za ção
de re cur sos” com os prin cí pi os pa ra a es cri ta de
pro je tos. A ati vi da de se rá lan ça da, ama nhã, du- 
ran te uma li ve no ca nal da com pa nhia no
Youtube. Após a apre sen ta ção des ta quin ta-fei- 
ra, oi to vi de o au las se rão dis po ni bi li za dos pa ra
as en ti da des.

Visita no Porto

O Por to do Ita qui vol ta a re ce ber, nes ta se ma- 
na, a vi si ta de uma co mi ti va da Com pa nhia Do- 
cas da Bahia (Co de ba), fru to de par ce ria fir ma da
em se tem bro. Na oca sião, o pre si den te do Ita- 
qui, Ted La go, e o di re tor-pre si den te da Co de ba,
Car los Au tran, as si na ram pro to co lo de in ten- 
ções de co o pe ra ção com o ob je ti vo de es ta be le- 
cer uma ali an ça des ti na da a for ta le cer a mo vi- 
men ta ção de car gas no Nor des te. A pro gra ma- 
ção de vi si ta con ta com apre sen ta ções ins ti tu ci- 
o nais, reu niões com as áre as de ges tão do Ita qui
e de ou tras em pre sas da co mu ni da de por tuá ria.

Pra curtir

Lan ça da ofi ci al men te
na ter ça-fei ra, 1º, a
pro gra ma ção do De -
zem bro Ver me lho,
mês alu si vo à cons ci -
en ti za ção acer ca das
me di das de pre ven -
ção, as sis tên cia e
pro te ção e pro mo ção
dos di rei tos das pes -
so as vi ven do com
HIV/Aids, do Go ver no
Es ta do.

Es te ano, a cam pa -
nha tem co mo te ma
“Ma ra nhão na lu ta
pe la re du ção da
trans mis são ver ti cal
do HIV”, que des ta ca
a pas sa gem da in fec -
ção da mãe pa ra o
be bê.

O des ta que do ca nal
TNT é o pro gra ma de
hu mor “2000 e
Vishhh”, exi bi do às
se gun das-fei ras às
23h30 nos di as 7 e 14
de de zem bro, e co -
man da do pe lo hu -
mo ris ta Le an dro
Has sum.

O pro gra ma é vir tu al,
com 30 mi nu tos de
du ra ção e um to tal de
qua tro epi só di os nes -
sa pri mei ra tem po ra -
da, “2000 e Vishhh”
tem a pro pos ta de re -
lem brar “os ina cre di -
tá veis acon te ci men -
tos de 2020”

O nú me ro de des ti nos
fe cha dos ao Tu ris mo
in ter na ci o nal con ti -
nua di mi nuin do. 

De acor do com a oi -
ta va edi ção do Tra vel
Res tric ti ons Re port
da OMT, 70% de to dos
os des ti nos glo bais
fle xi bi li za ram as res -
tri ções de vi a gens
im pos tas du ran te a
pan de mia de Co vid.

São Luís, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020


