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

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

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

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

A covid-19 segue em trajetória de crescimento em grande parte do Brasil. São 174.515 
mortos e 6.436.650 infectados desde o início da pandemia, em março. Nas últimas 
24 horas, 698 vítimas e 49.863 registros de contaminados, de acordo com o Conse-
lho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).  

Covid sem trégua 

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

Homens  presos por 
extorquir prefeito

 
PÁGINA  6

Aposentados não terão 13º ou 14º salário este mês
PÁGINA  7

FIM DE ANO: Operação de trânsito é reforçada em São Luís

Maranhenses  no 
“Mulheres na Roda de Samba” Governo quer 

privatizar Correios 
e Eletrobrás no 

próximo ano
PÁGINA 7

Final do “Canta 
São Luís” 

acontece hoje
33 finalistas disputarão as cinco colo-

cações que serão premiadas em di-
nheiro. Evento tem como objetivo in-

centivar e fortalecer a cultura e dar 
visibilidade aos artistas locais

PÁGINA  9

Sampaio 
permanece

 no G4 e 
espera CRB

BRASILEIRÃO

PÁGINA  6

Moto contrata 
volante para o 

mata-mata

A Prefeitura de São Luís  deu início às operações regulares de fiscalização, disciplinamento e 
orientações educativas de tráfego voltadas para o período do Natal e Ano Novo. PÁGINA 6

PÁGINA 8

Três pessoas foram presas  ontem (3) pela Polícia Federal por extorquir dinheiro público do prefeito de São José de Ribamar, Eudes Sampaio (PTB). 
As ações foram feitas na “Operação Ágio Final”, que busca desarticular a associação criminosa que praticava o crime.

O terceiro lugar se consoli-
dou devido ao empate do Ju-
ventude de Caxias do Sul-RS 

por 0 a 0 com o Botafogo-SP por 
1 a 1 na noite da quarta-feira, 

em território paulista

O Samba vai ecoar por todo o Brasil sob 
o comando de mulheres cantoras e instru-
mentistas numa grande Roda no próximo 

dia 12 de dezembro, sábado, a partir de 
17h, com transmissão simultânea, ao vivo, 

pelas redes sociais oficiais. PAGINA 9
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Cronograma do PPI, aprovado nesta quarta-feira (2/12), ainda prevê o leilão de 115
ativos de infraestrutura em 2021. Em 2020, contudo, foram apenas 18 leilões até agora

“Es cor re gar pa ra 2022”

Re for mas

AINDA EM 2021

Governo quer privatizar
Correios e Eletrobrás

O
cro no gra ma do PPI pre vê a
de ses ta ti za ção dos Cor rei- 
os, da Ele tro bras, da Com- 
pa nhia Bra si lei ra de Trens

Ur ba nos (CB TU), da Tren surb, da Em- 
gea, da Ce a sa mi nas, da Co de sa e do
Nu clep em 2021, além de avan ços na
li qui da ção da Agên cia Bra si lei ra Ges- 
to ra de Fun dos Ga ran ti do res de Ga- 
ran ti as (ABGF).

Ain da no pró xi mo ano, es tão pre- 
vis tos os lei lões do 5G e de 24 ae ro por- 
tos, co mo os de San tos Du mont (RJ) e
Con go nhas (SP). O go ver no ain da
pre ten de en tre gar à ini ci a ti va pri va da
16 ter mi nais por tuá ri os, seis ro do vi as,
três fer ro vi as, oi to ter mi nais pes quei- 
ros, seis par ques e flo res tas, três blo- 
cos de óleo de gás, três áre as de mi ne- 
ra ção e 24 pro je tos sub na ci o nais de
sa ne a men to, ilu mi na ção pú bli ca e re- 
sí du os só li dos.

A car tei ra foi apro va da nes ta quar- 
ta-fei ra na úl ti ma reu nião do ano do
Con se lho do Pro gra ma de Par ce ri as
de In ves ti men tos (CP PI), que se reu- 
niu no Mi nis té rio da Eco no mia com a
par ti ci pa ção do mi nis tro Pau lo Gue- 
des e do pre si den te Jair Bol so na ro.

 O pla ne ja men to, con tu do, su pe ra e
mui to a agen da de lei lões efe ti va men- 
te re a li za da nes te ano. O go ver no re a- 
li zou 18 lei lões nes te ano e es pe ra re a- 
li zar mais 11 nes te mês de de zem bro,
pa ra fe char o ano com R$ 39,1 bi lhões
de in ves ti men tos e R$ 4,7 bi lhões de
ou tor gas e bô nus.

Se cre tá ria Es pe ci al do PPI, Martha
Seil li er ad mi tiu que a car tei ra é “gi- 
gan tes ca”, mas fri sou que es se cro no- 
gra ma con si de ra tu do o que é viá vel
de ser lei lo a do em 2021. 

“To dos os pro je tos apre sen ta dos
com lei lões pos sí veis em 2021 já es tão
em cur so em ter mos de es tru tu ra ção,
to dos os por tos, ae ro por tos, fer ro vi as,
pro je tos de ener gia, já es tão com es tu- 
dos de vi a bi li da de em cur so, mui tos
de les in clu si ve já com es tu dos no
TCU, ou tros com es tu dos já apro va- 
dos pe lo TCU e ou tros com edi tais in- 
clu si ve já pu bli ca dos. En tão, acre di ta- 
mos na vi a bi li da de des sa car tei ra”,
afir mou.

Martha ain da lem brou que mui tos
dos lei lões que es ta vam pre vis tos pa ra
2020 pre ci sa ram ser adi a dos pa ra
2021 por con ta da cri se cau sa da pe la
pan de mia de co vid-19, co mo o dos
ae ro por tos. E dis se, por con ta des ses
adi a men tos, o PPI “pi sou no ace le ra- 
dor” em 2020, a pe di do de Gue des e
do Mi nis té rio da In fra es tru tu ra, pa ra
po der ga ran tir es ses lei lões no pró xi- 
mo ano. “Após a cri se de saú de, acre- 
di ta mos que os in ves ti men tos de cor- 
ren tes dos lei lões pre vis tos pa ra 2021,
que ul tra pas sam R$ 361 bi lhões, vão
ser a cha ve pa ra a re to ma da”, afir mou.

A se cre tá ria ad mi tiu, con tu do, que
al guns des ses pro je tos po dem “es cor- 
re gar pa ra 2022” por con ta do ri to le- 

gal que o go ver no pre ci sa cum prir an-
tes de lei lo ar um ati vo. “A agen da de
de ses ta ti za ção pas sa por eta pas que
di fi cul tam que o exe cu ti vo cra ve da ta
de lei lão, pri mei ro a com ple xi da de
dos es tu dos de vi a bi li da de, de pois o
pe río do de con sul ta pú bli ca, de pois a
eta pa de ava li a ção pe lo Tri bu nal de
Con tas da União (TCU)”, lem brou.

“Mes mo que vo cê te nha um des lo- 
ca men to de me ses e al guns pro je tos
en trem em 2022, o im por tan te é nos so
com pro mis so de en tre gar to dos os
ati vos e atrair par cei ros pri va dos pa ra
to dos eles”, acres cen tou. Já es tão no
cro no gra ma de 2022 a de ses ta ti za ção
da Ser pro, da Da ta prev e da Te le brás.

Além des se ri to, o go ver no ain da
pre ci sa da apro va ção do Con gres so
Na ci o nal pa ra ti rar do pa pel al guns
dos pro je tos, co mo a de ses ta ti za ção
dos Cor rei os e da Ele tro bras. A se cre- 
tá ria do PPI, no en tan to, mos trou-se
con fi an te na apro va ção des ses pro je- 
tos. Ela dis se que o pro je to de lei que
abre es pa ço pa ra a pri va ti za ção dos
Cor rei os já es tá pron to e aguar da ape- 
nas o des pa cho do pre si den te Bol so- 
na ro pa ra ser en vi a do ao Con gres so, o
que de ve ocor rer “nos pró xi mos di as”.

E ar gu men tou que a de ses ta ti za ção
da Ele tro bras pre vê a am pli a ção dos
in ves ti men tos no sis te ma elé tri co na- 
ci o nal, so bre tu do em re giões mais ca-
ren tes, co mo o Nor te, que re cen te- 
men te so freu com o apa gão do Ama- 
pá.

FMI

Brasil deve se preparar para oferecer auxílio fiscal

FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL AFIRMA QUE APOIO AOS MAIS VULNERÁVEIS SERÁ IMPORTANTE PARA BRASIL EM 2021

Em re la tó rio pu bli ca do nes ta quar- 
ta-fei ra (2/12), o Fun do Mo ne tá rio In- 
ter na ci o nal (FMI) fez uma aná li se da
si tu a ção de paí ses emer gen tes e ci tou
o Bra sil. No do cu men to cons ta que o
país vai sen tir de ma nei ra ne ga ti va os
efei tos da re ti ra da de es tí mu los
econô mi cos, co mo o au xí lio emer- 
gen ci al, já que as con sequên ci as da
pan de mia da co vid-19 per ma ne cem.

O re la tó rio fa la so bre co mo o iso la- 
men to so ci al e o de sem pre go afe tam a
eco no mia e diz que as au to ri da des
de vem es tar pre pa ra das pa ra for ne cer
apoio adi ci o nal na área fis cal. A ins ti- 
tui ção tam bém apon ta que uma no va
pri o ri za ção de des pe sas de ve ser to- 
ma da por paí ses com es pa ço fis cal
res tri to.

“Os efei tos per sis ten tes da cri se da
saú de e a re ti ra da es pe ra da do apoio
fis cal irão res trin gir o con su mo, en- 
quan to o in ves ti men to se rá pre ju di- 
ca do pe la ca pa ci da de oci o sa e al ta in- 
cer te za”, afir ma tre cho do do cu men to
so bre cres ci men to no pós-co vid pa ra
o G20, gru po for ma do por paí ses com
as mais ex pres si vas eco no mi as do
mun do.

Pa ra o FMI, pro gra mas de trans fe- 
rên cia de ren da me lhor di re ci o na dos
são bo as al ter na ti vas a se rem to ma- 
das. Con tu do, o fun do fa la ain da que
uma co ber tu ra mais am pla de gas tos

com pro te ção so ci al é im por tan te pa- 
ra as se gu rar um su por te ade qua do
aos mais vul ne rá veis em paí ses co mo
o Bra sil. O do cu men to lem bra que mi- 
lhões de pes so as se gui ram de sem pre- 
ga das em 2021 em ra zão da cri se ge ra- 
da pe la pan de mia.

“Um apoio mai or que atu al men te
pro je ta do é de se já vel no pró xi mo ano
em al gu mas eco no mi as (por exem plo
no Bra sil, Mé xi co, Rei no Uni do, Es ta- 
dos Uni dos), em vis ta das gran des
que das no ní vel de em pre go nes sas
eco no mi as e gran des con tra ções fis- 
cais pro je ta das”, as si na FMI em do cu- 
men to.

A ins ti tui ção diz que o Bra sil de ve
man ter o te to de gas tos em 2021, mas
é im por tan te re a lo car re cur sos pa ra
for ta le cer a re de de pro te ção so ci al de
mo do per ma nen te. Além dis so, o FMI
com ple men ta que o Ban co Cen tral
(BC) de ve con si de rar afrou xar mais a
po lí ti ca mo ne tá ria e ava li ar no vos
cor tes na ta xa bá si ca de ju ros, uma
vez que a in fla ção e as ex pec ta ti vas de
in fla ção po dem con ti nu ar abai xo da
me ta.

O fun do tam bém con si de ra uma
que da no Pro du to In ter no Bru to (PIB)
de 5,8% em 2020, se gui da por uma
“re cu pe ra ção par ci al” pa ra 2,8% em
2021.

“Em eco no mi as em que o es pa ço
fis cal é uma res tri ção, uma no va pri o- 
ri za ção dos gas tos po de ser jus ti fi ca-
da. Pa ra to das as eco no mi as, se rá im- 
por tan te mo ni to rar cui da do sa men te
os de sen vol vi men tos econô mi cos e
de saú de pú bli ca pa ra ga ran tir que o
apoio não se ja re ti ra do rá pi do de-
mais, mas man ti do du ran te a cri se”,
pon tua par te do do cu men to di vul ga- 
do.

O FMI apro vei tou a opor tu ni da de
pa ra afir mar a ne ces si da de de apro var
uma re for ma tri bu tá ria abran gen te,
ace le rar o rit mo de no vas con ces sões
e pri va ti za ções e fi na li zar acor dos co-
mer ci ais. A ins ti tui ção tam bém lem- 
brou da ne ces si da de de re for mar mais
uma vez a Pre vi dên cia So ci al, man ter
o gas to cons ti tu ci o nal e for ta le cer a
re de de se gu ri da de so ci al.

“A res pos ta po lí ti ca evi tou uma de- 
sa ce le ra ção econô mi ca mais pro fun- 
da, es ta bi li zou os mer ca dos fi nan cei- 
ros e amor te ceu a per da de ren da dos
mais po bres. As ati vi da des va re jis ta e
in dus tri al vol ta ram aos ní veis pré-co- 
vid no ter cei ro tri mes tre, mas o se tor
de ser vi ços con ti nua de pri mi do, com
um im pac to ne ga ti vo so bre o em pre- 
go”, ex pli cou o FMI.

TCU

Ana Arraes é eleita
presidente do TCU

OS MINISTROS FORAM ESCOLHIDOS POR UNANIMIDADE

A mi nis tra Ana Ar ra es foi elei ta pre si den te do Tri bu- 
nal de Con tas da União (TCU). O mi nis tro Bru no Dan tas
se rá o vi ce-pre si den te. A vo ta ção foi no iní cio da ses são
des ta quar ta-fei ra (2/12) e os elei tos fo ram es co lhi dos
por una ni mi da de, co mo his to ri ca men te ocor re no TCU.
A pos se se rá em 10 de de zem bro, às 10h. A pre si den te
elei ta afir mou que o mo men to co roa sua his tó ria e a dig- 
ni fi ca. “Agra de ço a to dos pe lo apoio, con fi an ça e com- 
pa nhei ris mo. Pe la união de es for ços, mes mo di an te dos
de sa fi os en fren ta dos es te ano e aque les que ain da vi rão.
Nes te sé cu lo, se rei a pri mei ra mu lher a pre si dir es ta Ca- 
sa. Sin to-me hon ra da em ele var a par ti ci pa ção fe mi ni- 
na. Pre ten do ins pi rar ou tras mu lhe res, as sim co mo fez
Él via Lor del lo Cas tel lo Bran co (1987-1995), que foi a pri- 
mei ra mu lher a ocu par o car go.” Na sua ges tão, a mi nis- 
tra Ar ra es afir mou que se di men tar to da a ex pe ri ên cia do
TCU, no ca mi nho de apri mo ra men to das ins ti tui ções,
de sua es tru tu ra e em su as res pos tas às de man das da so- 
ci e da de bra si lei ra. “O ob je ti vo mai or é e sem pre se rá o
bem do po vo. Por meio do con tro le ex ter no, aper fei ço ar
as po lí ti cas pú bli cas, tan to pe lo diá lo go quan to pe la via
fis ca li za tó ria, que vi sam re du zir de si gual da des e o de- 
sen vol vi men to”, dis se. A mi nis tra lem brou que o país é
ca ren te de equi da de e Jus ti ça e, por is so, tem pres sa; e
con ta com a con tri bui ção da Cor te de con ta . “Atu al- 
men te, a co mis são de tran si ção por mim de sig na da se- 
gue tra ba lhan do na con ti nui da de ad mi nis tra ti va e nos
ajus tes que con si de ra mos ne ces sá ri os pa ra cum prir os
com pro mis sos”, con clui, an tes de agra de cer a to dos os
mi nis tros e ao cor po téc ni co do TCU.

O mi nis tro Bru no Dan tas, elei to vi ce-pre si den te, ape- 
nas agra de ceu. “Gra ti dão aos co le gas. Fi co 100% à dis- 
po si ção da pre si den te elei ta”, afir mou.

ESTADOS UNIDOS

Trump quer ser
candidato em 2024

Ca da vez mais iso la do em sua ten ta ti va de con tes tar a
vi tó ria de Joe Bi den nas elei ções ame ri ca nas, em no- 
vem bro, o pre si den te Do nald Trump evo cou aber ta- 
men te a pos si bi li da de de vol tar a se can di da tar em 2024.

“Fo ram qua tro anos in crí veis. Es ta mos ten tan do
cum prir mais qua tro anos (no car go). Ca so con trá rio,
ve rei vo cês em qua tro anos”, dis se Trump na noi te de
ter ça-fei ra, du ran te uma fes ta de Na tal na Ca sa Bran ca.

O even to, que con tou com a pre sen ça de au to ri da des
do Par ti do Re pu bli ca no, não foi aber to à im pren sa, mas
um ví deo do dis cur so do pre si den te co me çou a cir cu lar
lo go em se gui da. Qua se um mês após a elei ção de 3 de
no vem bro, Trump con ti nua se re cu san do a ad mi tir a
der ro ta pa ra o de mo cra ta Joe Bi den.

Iso la do na Ca sa Bran ca, ele li mi ta ao má xi mo su as
apa ri ções pú bli cas, de for ma que a úni ca co mu ni ca ção
pre si den ci al são tuí tes fu ri o sos so bre su pos tas frau des
elei to rais, que até ago ra não fo ram sus ten ta das por pro- 
vas e que até al guns de seus ali a dos re fu tam.

“Não vi mos ne nhu ma frau de cu ja mag ni tu de fos se
ca paz de mu dar o re sul ta do da elei ção”, dis se o pro cu ra- 
dor-ge ral, Bill Barr, na ter ça-fei ra. As pa la vras des se ul- 
tra con ser va dor de 70 anos ga nham ain da mais re le vân- 
cia con si de ran do que ele faz par te do cír cu lo pró xi mo
de Trump.

O cli ma é de es pe cu la ção em Washing ton, en quan to o
pró xi mo pre si den te pre pa ra seu ga bi ne te e o atu al se en- 
con tra ca da vez mais so zi nho em su as te o ri as da cons pi- 
ra ção.

De acor do com a re de NBC, Trump dis cu tiu com fa- 
mi li a res e ami gos a pos si bi li da de de anun ci ar o lan ça- 
men to de sua cam pa nha pre si den ci al pa ra 2024 em 20
de ja nei ro, no mes mo dia em que Bi den to ma rá pos se,
even to ao qual o pre si den te em fim de man da to não pre- 
ten de com pa re cer.

E há pre ce den tes nes te sen ti do: em 20 de ja nei ro de
2017, no dia em que o mag na ta re pu bli ca no as su miu a
Pre si dên cia, ele apre sen tou uma so li ci ta ção de no va
can di da tu ra em 2020.

Fi el ao seu gos to pe la pro vo ca ção, es te ano ele tam- 
bém po der apro vei tar pa ra usar uma re cei ta de que gos- 
ta mui to: pro gra ma ções pa ra le las.

Em vá ri as oca siões du ran te sua ges tão, ele boi co tou o
jan tar da As so ci a ção de Cor res pon den tes da Ca sa Bran- 
ca pa ra or ga ni zar co mí ci os de cam pa nha na mes ma
noi te.

São Luís, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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CÂMARA DE SÃO LUÍS

Osmar dá boas-vindas
aos vereadores eleitos
D

u ran te a vol ta aos tra ba lhos 
le gis la ti vos, após o se gun do 
tur no das elei ções, o pre si- 
den te da Câ ma ra Mu ni ci pal 

de São Luís, Os mar Fi lho (PDT), la- 
men tou a der ro ta dos ve re a do res que 
não con se gui ram a re e lei ção.

De acor do com o pre si den te do Le- 
gis la ti vo Mu ni ci pal, ca da par la men tar 
pres tou ser vi ço re le van te pa ra a ci da- 
de e pos su em um pa pel de gran de res- 
pon sa bi li da de a ze lar, até o fim da le- 
gis la tu ra. Os mar des ta cou que vi veu 
um mo men to se me lhan te, quan do te- 
ve uma vo ta ção ex pres si va, mas não 
foi elei to.

“Os ve re a do res que não con se gui- 
ram a re e lei ção são im por tan tes pa ra 
São Luís. In fe liz men te, eles não ob ti- 
ve ram êxi to, mas, a Câ ma ra cum pre 
um pa pel re le van te pa ra a ci da de, co- 
mo um to do. 

Até 31 de de zem bro, 

es ta Ca sa con ti nu a rá 

dan do sua con tri bui ção, 

pa ra que São Luís pos sa 

avan çar. Ca da um 

dei xa rá um gran de 

le ga do em fa vor da 

ci da de e da so ci e da de”, 

re la tou.

Os mar apro vei tou a opor tu ni da de 
pa ra fa lar do fu tu ro e deu bo as-vin das

OSMAR FILHO ELOGIA TRABALHO DE VEREADORES E DÁ BOAS-VINDAS AOS ELEITOS

aos can di da tos que fo ram elei tos ve- 
re a do res da ca pi tal. “Te nho cer te za 
que os no vos par la men ta res te rão o 
mes mo com pro mis so e con ti nu a rão 

pres tan do um ex ce len te tra ba lho à 
po pu la ção de São Luís, pa ra que as 
pes so as pos sam ter, ca da vez mais, 
qua li da de de vi da”, fi na li zou.

MERCADORIAS DE COMBATE À COVID-19

MP retroage ao mês de setembro isenção de ICMS  

DEPUTADOS APRECIARAM MP QUE RETROAGE AO MÊS DE SETEMBRO ISENÇÃO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE COMBATE À COVID-19

O ple ná rio da As sem bleia Le gis la ti- 
va do Ma ra nhão apro vou, na ses são
des ta ter ça-fei ra (2), a Me di da Pro vi- 
só ria 331/2020, que dis põe so bre os
efei tos da MP 326, de 16 de se tem bro
úl ti mo, em vi gor até o dia 31 de de- 
zem bro e que re tro a ge seus efei tos ao
dia 9 de se tem bro des te ano.

A MP 326 isen ta do pa ga men to do
Im pos to so bre Ope ra ções Re la ti vas à
Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre
Pres ta ções de Ser vi ços de Trans por tes
In te res ta du al e In ter mu ni ci pal e de
Co mu ni ca ção (ICMS), até 31 de de- 

zem bro de 2020, as ope ra ções e pres- 
ta ções com as mer ca do ri as que es pe- 
ci fi ca, no âm bi to das me di das de
com ba te e pre ven ção ao no vo co ro- 
na ví rus.

No en ca mi nha men to da MP, o go- 
ver na dor Flá vio Di no (PC doB), em
men sa gem ane xa, alu diu às me di das
do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Fa- 
zen dá ria (CON FAZ), que ha via apro- 
va do o Con vê nio ICMS 63, de 30 de ju- 
lho des te ano, isen tan do do im pos to
as ope ra ções des ti na das à aqui si ção

(in ter na ou im por ta ção), por pes soa
ju rí di ca de di rei to pú bli co pres ta do ra
de ser vi ço de saú de, de mer ca do ri as
es sen ci ais pa ra com ba ter a Co vid-19.

O go ver na dor des ta ca, ain da, que a
de ci são pa ra re tro a gir os efei tos da
MP 326 par tiu de uma so li ci ta ção do
Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma ra- 
nhão (TRE/MA), em con so nân cia
com a cláu su la se gun da do Con vê nio
ICMS 81 (CON FAZ) e com o Ato De- 
cla ra tó rio 17, de 8 de se tem bro, que o
ra ti fi cou na ci o nal men te.

1

2

3

Bom bei ro

Bom bei ro (2)

De sas tre

“Pan de mia da Co vid-19 le va rá à pan de mia
de fo me na Amé ri ca La ti na”

Trans pa rên cia (1)

Trans pa rên cia (2)

Co vid sem tré gua
A co vid-19 se gue em tra je tó ria de cres ci men to em gran de par te

do Bra sil. São 174.515 mor tos e 6.436.650 in fec ta dos des de o iní cio
da pan de mia, em mar ço. Nas úl ti mas 24 ho ras, 698 ví ti mas e
49.863 re gis tros de con ta mi na dos, de acor do com o Con se lho Na- 
ci o nal dos Se cre tá ri os de Saú de (Co nass). En quan to o co ro na ví- 
rus se alas tra sem con tro le, ci da des e es ta dos pas sam a vi ver si tu a- 
ções dra má ti cas. No Ma ra nhão, se gun do bo le tim do dia 02/12, da
se cre ta ria de Saú de fo ram con fir ma dos 193883(+333) ca sos, com
3674(+92) ati vos, 185.896 (+233) re cu pe ra dos e 4.313 (+8) óbi tos.

As sim co mo em to do o país, o Ma ra nhão apre sen ta cres ci men- 
to, po rém, den tro da re la ti va es ta bi li da de. O que não ocor re no
Rio de Ja nei ro, por exem plo, on de a re de pú bli ca es tá com 90% de
lei tos de UTI es go ta dos, e a pri va da, 98%. A si tu a ção es tá à bei ra
de co lap so do sis te ma de saú de. O ce ná rio se re pe te, com in ten si- 
da des di fe ren tes, em ou tros es ta dos. San ta Ca ta ri na vi ve o pi or
mo men to da pan de mia des de o iní cio do sur to. O es ta do su pe rou
o nú me ro de ca sos ofi ci ais do Rio de Ja nei ro, com 378.621, con tra
361.397 dos flu mi nen ses. To do o Es ta do en con tra-se em si tu a ção
de aler ta má xi ma.

No mun do to do a co vid-19 con ti nua pro vo can do es tra gos na
eco no mia, prin ci pal men te na Eu ro pa, on de ape nas os clu bes de
fu te bol já so fre ram pre juí zo de 4 bi lhões de eu ros (4,718 bi lhões
de dó la res), afe tan do du ra men te a tem po ra da 2020-2021. Tu do is- 
so es tá ocor ren do com os es por tes em ge ral, sen do re a li za dos
mun dos afo ra num ce ná rio his tó ri co ja mais vis to, com dis pu ta
em es tá di os sem gen te. En quan to is so, a ci ên cia pla ne tá ria se de- 
pa ra com ou tra dis pu ta por uma va ci na imu ni zan te que che gue
pri mei ro ao ci da dão. São bi lhões e bi lhões de dó la res in ves ti dos
nes se fi lão de re tor no fi nan cei ro ime di a to.

A cri se do co ro na ví rus tem tan ta in fluên cia nas elei ções mu ni- 
ci pais de 2020, co mo te rá nas ge rais de 2022. Afi nal, no pró xi mo
plei to não es trão em jo go pre fei tu ras e câ ma ras de ve re a do res,
mas a Pre si dên cia da Re pú bli ca, os go ver nos es ta du ais e os man- 
da tos par la men ta res nas as sem blei as le gis la ti vas e no Con gres so
Na ci o nal. É pro vá vel que da qui a dois anos, a po pu la ção pos sa ter
uma vi são mais am pli a da e lú ci da so bre o pa pel dos po lí ti cos no
com ba te ao co ro na ví rus e seus des do bra men tos na eco no mia em
ge ral. Po de até já ha ver va ci na pa ra to dos.

En cer ra do o se gun do tur no em são Luís, o go ver na dor Flá vio
Di no vai ter pu xar a man guei ra de bom bei ro pa ra aba far fo cos de
in cên dio na re la ção en tre o se na dor We ver ton Ro cha, lí der mai or
do PDT e o vi ce-go ver na dor, Car los Bran dão, li de ran ça do Re pu- 
bli ca nos.

Co mo os dois são pré-can di da tos a go ver na dor nas elei ções de
2022, ho je am bos já es tão pra ti ca men te se guin do ca mi nhos di- 
ver gen tes. We ver ton li be rou o PDT pa ra apoi ar Edu ar do Brai de e
Bran dão se guiu com Du ar te Jú ni or, jun to com Flá vio Di no.

A se na do ra Eli zi a ne Ga ma re per cu tiu em sua re de so ci al, da- 
dos do In pe, se gun do o qual o Bra sil te ve o mai or ín di ce de des ma- 
ta men to na Amazô nia em 12 anos. A área des ma ta da em 2019
equi va le a 7,2 ve zes a ci da de de SP. “Re sul ta do da po lí ti ca am bi en- 
tal de sas tro sa e de uma vi são de de sen vol vi men to ul tra pas sa da”,
pro tes tou.

 

De Mi guel Bar re to, di re tor re gi o nal do Pro gra ma Mun di al de
Ali men tos das Na ções Uni das, pa ra quem um em ca da três ha bi- 
tan tes da re gião não tem aces so a ali men tos nu tri ti vos e su fi ci en tes.

 
A pan de mia avan ça no Bra sil e pro vo ca ca la fri os nos

pre fei tos elei tos e re e lei tos. Tu do in di ca que 2021 vai
ser tão com pli ca do quan to 2020. A di fe ren ça é que se rá

um ano não elei to ral, o que ser ve co mo amor te ce dor de
ten sões nos mu ni cí pi os.

 
Em en tre vis ta à re vis ta Fó rum, o go ver na dor do Ma ra- 

nhão, Flá vio Di no (PC doB), afir mou não acre di tar que
Ci ro Go mes pos sa par ti ci par de uma ali an ça de cen- 

tro-di rei ta pa ra as elei ções de 2022, co mo de cla ra do
por Fer nan do Had dad (PT).

 
Pa ra Di no, 2022 se rá um dos anos mais di fí ceis da his tó- 

ria re cen te e, pa ra en fren tá-lo, se rá ne ces sá ria uma ali- 
an ça am pla pro gres sis ta. “É fa la ci o so di zer que o ex-

pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va e o PT aca ba ram,
as sim co mo é er ra do achar que Ci ro Go mes não é im por- 

tan te nes se pro ces so.”

Pro mo to ri as de Jus ti ça de to do o Ma ra nhão es tão de lu pa em
pu nho pa ra fis ca li zar e ga ran tir uma tran si ção re gu lar nas pre fei- 
tu ras, sem bre cha pa ra o es va zi a men to do co fre on de quer que
ha ja ten ta ti va. A or dem é do pro cu ra dor-ge ral de Jus ti ça, Edu ar do
Ni co lau.

A ori en ta ção do MP é que os pre fei tos elei tos ob te nham, em
en con tro com os atu ais, to das as in for ma ções da ges tão mu ni ci- 
pal, prin ci pal men te fi nan cei ras, pa ra evi tar que lá na fren te os
em pos sa dos en con trem o que não de se jam: co fre es va zi a do e dí- 
vi das amon to a das.

São Luís, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020
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CI DA BAR BO SA

NOSSA VISÃO

Luz no fim do túnel
O mi nis tro da Saú de, Edu ar do Pa- 

zu el lo, anun ci ou, em au di ên cia pú bli- 
ca, aos in te gran tes da co mis são do
Con gres so Na ci o nal que acom pa nha
as ações do go ver no fren te à cri se epi- 
de mi o ló gi ca, que os pri mei ros 15 mi- 
lhões de do ses che ga rão ao país en tre
ja nei ro e fe ve rei ro, pro ce den tes da
Uni ver si da de de Ox ford e da em pre sa
As tra Ze ne ca, am bas do Rei no Uni do,
em par ce ria com a Fi o cruz.

Os bri tâ ni cos vão trans fe rir à Fi o- 
cruz a tec no lo gia de pro du ção da va- 
ci na, in ti tu la da AZD 122, que tem 90%
de efi cá cia e é uma das mais ba ra tas e
de ar ma ze na men to prá ti co na com- 
pa ra ção com ou tros imu ni zan tes em
de sen vol vi men to, que so mam mais
de 200 em to do o mun do, dos quais 10
na re ta fi nal de tes tes.

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa), por sua vez, in for- 
mou que au to ri za rá o uso emer gen ci- 
al de va ci nas con tra Co vid-19 des de
que uti li za das pe lo Sis te ma Úni co de
Saú de (SUS), me di da que po de rá ser
sus pen sa a qual quer mo men to ca so
se ja ve ri fi ca do al gum even to ad ver so.
Uma de ci são cor re ta.

Ini ci ar a va ci na ção em mas sa da
po pu la ção bra si lei ra é ur gen te. Ho je,
o país é um se gun do em nú me ro de
ví ti mas do ví rus, com 173.975 mor tes
(da dos de on tem) e o ter cei ro em re la- 
ção aos in fec ta dos: 6,33 mi lhões. Em
re la ção aos óbi tos, per de ape nas pa ra
os Es ta dos Uni dos: 270.630. 

Ape sar des sa tra gé dia, o

Bra sil es tá en tre os

paí ses co mo me nor

ín di ce de tes ta gem —

me nos de 15 mi lhões

fi ze ram o exa me pa ra

de tec tar o ví rus. Mais de

3 mi lhões ig no ra ram as

re co men da ções da

ci ên cia.

As pres sões po lí ti cas e econô mi cas
pre ci pi ta ram o re la xa men to da qua- 
ren te na.  Pa ra os es pe ci a lis tas, o Bra sil
ago ra en fren ta a se gun da on da da epi- 
de mia. Em pe lo me nos 15 es ta dos, os
go ver nos re cu a ram da fle xi bi li za ção,
de vi do ao cres ci men to do nú me ro de
ca sos e de mor tes. Au men ta ram a de- 
man da por in ter na ções e a pres são
por lei tos nas Uni da des de Te ra pia In- 
ten si va.

Os exem plos mais ex pres si vos são
Rio de Ja nei ro, pró xi mo de um co lap- 
so, e São Pau lo, que obri gou o go ver no
lo cal a res trin gir o fun ci o na men to do
co mér cio. Em si tu a ção se me lhan te,
com pou cas va ri a ções, es tão Acre,

Ala go as, Bahia, Ce a rá, Es pí ri to San to,
Goiás, Ma ra nhão, Mi nas Ge rais, Ma to
Gros so, Pa raí ba, Pi auí, Rio Gran de do
Nor te, Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta- 
ri na.

Es ti mu lar a va ci na ção

em mas sa não é

atri bui ção ex clu si va dos

mé di cos. É de ver que se

im põe ao Po der pú bli co.

 Os da nos cau sa dos pe lo ví rus são
con ta dos pe lo nú me ro de se pul tu ras
aber tas, pe lo im pac to na eco no mia
na ci o nal, que le va rá o país a en cer rar
o ano com qua se R$ 900 bi lhões de
rom bo nas con tas pú bli cas e mais de
14 mi lhões de de sem pre ga dos. Além
das ra zões ma te ri ais, há as se que las
emo ci o nais de uma so ci e da de que
cho ra a per da dos seus fa mi li a res. O
país es pe ra, e é obri ga ção do Es ta do,
co mo de ter mi na a Cons ti tui ção, ga- 
ran tir saú de pa ra to dos. A ne ga ção
dos efei tos po si ti vos da  imu ni za ção,
por meio de fa ke news e ou tros ar ti fí- 
ci os men ti ro sos, tem le va do o Bra sil a
amar gar o re cru des ci men to de do en-
ças evi tá veis, que ma tam ou cau sam
da nos per ma nen tes. Es se ci clo tem de
ser in ter rom pi do.

Sentenças Ilusórias

Uma vi da mar ca da pe lo mar tí rio. A
tor tu ra psi co ló gi ca, por ser uma cri- 
an ça odi a da, des pre za da, de sam pa ra- 
da. 

A dor fí si ca, de anos de abu sos diá- 
ri os, que che ga ram ao ini ma gi ná vel:
pê nis e tes tí cu los cor ta dos, nu ma “ci- 
rur gia” ca sei ra. Su plí ci os in fli gi dos a
Rhu an Maycon pe la pró pria mãe. E a
mes ma mu lher que o trou xe ao mun- 
do, o ti rou de le, de uma for ma co var- 
de, bru tal. 

O me ni no, de ape nas 9 anos, foi as- 
sas si na do a fa ca das. O pri mei ro gol pe,
des fe ri do en quan to ele dor mia. A cri- 
a tu ra ma lig na o de go lou ain da vi vo,
es quar te jou o cor po e ten tou quei má-
lo. 

Dis se, em de poi men to à po lí cia,
que o chei ro da car ne quei ma da “era
bom”.

A bar bá rie — que nos

faz ques ti o nar que

es pé cie so mos nós —

acon te ceu há um ano e

meio, em Sa mam baia.

 Na se ma na pas sa da, a mi se rá vel foi
con de na da a 65 anos de pri são. A
com pa nhei ra e cúm pli ce de la na atro- 
ci da de, sen ten ci a da a 64. 

Quan do eu sou be do re sul ta do do
jul ga men to, sen ti alen to, mas du rou
so men te al guns ins tan tes. Lem brei-
me de que, nes te país, a le gis la ção fa- 
vo re ce cri mi no sos, até mes mo os
mais sór di dos. Não tar da rá pa ra que
as du as abo mi ná veis ga nhem as ru as
no va men te e des fru tem da vi da — vi- 
da que foi ne ga da a Rhu an Maycon. 

No Bra sil, o má xi mo que um con- 
de na do po de fi car tran ca fi a do são 40
anos. Mes mo es se pra zo, po rém, é en- 
ga na dor. A le gis la ção “pe nal” é tão ge- 
ne ro sa com ban di dos que nin guém
cum pre a to ta li da de da pe na. Se jus tas
fos sem, nos sas leis olha ri am pa ra a ví- 
ti ma e não pa ra a pro te ção de con de- 
na dos. 

Ha ve ria jus ti ça, de fa to, se mons- 
tros co mo es ses que tru ci da ram Rhu- 
an apo dre ces sem na ca deia. Só saís- 
sem de lá num cai xão.

Cri mes he di on dos

con tra me ni nos e

me ni nas de ve ri am ser

pu ni dos com pri são

per pé tua, mas nos sa

Cons ti tui ção proí be. 

Por que, en tão, não mu dá-la? Nos- 
sos vi zi nhos co lom bi a nos to ma ram
es sa ati tu de. Em ju nho, o Con gres so
do país apro vou al te ra ção na Car ta
Mag na pa ra per mi tir pri são per pé tua
a es tu pra do res e as sas si nos de cri an-
ças e de ado les cen tes até 14 anos.

É uma de ci são lou vá vel. Por que
de vol ver à so ci e da de se res ab je tos,
ca pa zes de ta ma nhas per ver si da des?
Por que ten tar res so ci a li zá-los? O cus- 
to po de ser a vi da de mais ino cen tes.
In fe liz men te, o Bra sil es tá lon ge de
uma ini ci a ti va co mo a dos co lom bi a- 
nos. 

Por aqui, con ti nu a re mos a ver pri- 
vi lé gi os em sé rie pa ra a es có ria hu ma- 
na. As pe nas con tra as as sas si na das de
Rhu an se ri am exem pla res, se não fos- 
sem ilu só ri as.

LE O MAR DA RON CHO
Pro cu ra dor do Tra ba lho

O ve ne no e o di rei to
do ci da dão

O mai or de sas tre da in dús tria quí mi ca ocor reu no dia
3 de de zem bro de 1984, em Bho pal, na Ín dia. Fo ram cer- 
ca de 10 mil mor tes ins tan tâ ne as, além dos 200 mil afe- 
ta dos pe la né voa do agro tó xi co Se vin, com do en ças crô- 
ni cas e al te ra ções ge né ti cas na 2ª ge ra ção de ví ti mas. A
tra gé dia foi mar ca da pe la con des cen dên cia ofi ci al e pe- 
la ne ga ti va da em pre sa Uni on Car bi de Cor po ra ti on em
for ne cer de ta lhes téc ni cos do pro du to, di fi cul tan do a
in ves ti ga ção e o tra ta men to das ví ti mas. O Bra sil con so- 
li dou-se co mo im por tan te mer ca do pa ra agro tó xi cos,
mes mo ig no ran do da dos de pro du tos clan des ti nos. As
con ta mi na ções são aco ber ta das pe la sub no ti fi ca ção,
co mo ates tam es tu dos que li gam a ex po si ção ao ve ne no
às do en ças crô ni cas. Há no tí ci as pon tu ais en vol ven do
agro tó xi cos, co mo em Pau lí nia/SP e na es tar re ce do ra
de nún cia de más-for ma ções con gê ni tas e pu ber da de
pre co ce na Cha pa da do Apo di/CE . A to le rân cia a pro- 
du tos ex tre ma men te tó xi cos, ig no ran do res tri ções nos
paí ses de ori gem, mul ti pli cou as au to ri za ções pa ra no- 
vos pra gui ci das. Em 2019, fo ram li be ra dos 475, re cor de
his tó ri co; e mais 80 na pan de mia. A opa ci da de dos da- 
dos e a as tú cia de ini ci a ti vas per mis si vas dri blam nor- 
mas cons ti tu ci o nais de pro te ção e afe tam o meio am bi- 
en te, sem en fren tar de mo cra ti ca men te a dis cus são do
“PL do Ve ne no”. O in te res se da in dús tria quí mi ca se im- 
põe, sor ra tei ra men te, em ór gãos e ins tân ci as cri a dos,
em prin cí pio, co mo guar diões da saú de hu ma na e da
na tu re za. No fi nal de 2017, em 21 di as, a An vi sa li be rou,
com de fi cit na trans pa rên cia e na par ti ci pa ção da so ci e- 
da de, o Ben zo a to de Ema mec ti na, que ha via si do ve ta do
pe la Agên cia de vi do ao al to grau de pe ri go à saú de, em
qual quer do se. No ca so do Pa ra qua te, li ga do à Do en ça
de Par kin son, mu ta ções ge né ti cas e in di ca ção de le ta li- 
da de, com um úni co go le, a An vi sa fi xou cro no gra ma de
re du ção com ba ni men to to tal em 22/9/2020. Às vés pe- 
ras da da ta fa tal, po rém, ce den do à pres são do se tor
econô mi co, au to ri zou a de so va na sa fra de 2021 do es to- 
que ad qui ri do es per ta men te no pe río do nos qua tro
anos de res tri ção. A agên cia (de saú de) sen si bi li zou-se
com o da no econô mi co de al guns des pre zan do o da no
às co mu ni da des ex pos tas, em de ci são que tam bém ig- 
no ra os gas tos do SUS com as en fer mi da des. Há ris co se- 
me lhan te nas de man das ju di ci ais do se tor de avi a ção
agrí co la con tra leis mu ni ci pais que, pa ra pro te ger as co- 
mu ni da des lo cais, proí bem a pul ve ri za ção aé rea. Im pe- 
dir o le gis la dor mu ni ci pal, que co nhe ce as pe cu li a ri da- 
des lo cais, de pro te ger à sua po pu la ção sig ni fi ca obs tar o
exer cí cio da par ti ci pa ção de mo crá ti ca das co mu ni da- 
des afe ta das e tam bém de pre va lên cia da nor ma que
me lhor de fen da o di rei to fun da men tal tu te la do. São no- 
tó ri os os ca sos de in to xi ca ções agu das e crô ni cas em co- 
mu ni da des pul ve ri za das, co mo na es co la do As sen ta- 
men to Pon tal do Bu ri ti, em Rio Ver de/GO, em 2013, e na
al deia in dí ge na Guyra Kam bi’y, em Dou ra dos/MS, em
2015. Nu ma so ci e da de de mo crá ti ca bem in for ma da, a
le gis la ção mu ni ci pal de fen den do a vi da de ve ria ser sau- 
da da co mo si nal de que a ve re an ça es tá aten ta às ma ze- 
las sa ni tá ri as e am bi en tais as so ci a das ao in ten so uso de
agro tó xi cos no ter ri tó rio em que vi ve o ser hu ma no. Tra- 
ta-se de atu a ção le gí ti ma do le gis la dor em prol do bem-
es tar da co mu ni da de lo cal. Em 2018, o Mi nis té rio da
Saú de re gis trou a pre o cu pa ção com a fre quen te in fra- 
ção de nor mas bá si cas na pul ve ri za ção aé rea, re la tan do
es tu dos que evi den ci am o im pac to na saú de hu ma na e
no meio am bi en te. O pa re cer do mi nis té rio foi fa vo rá vel
ao Pro je to do Lei nº 541/2015, que pro põe a proi bi ção da
prá ti ca. Não de ve ria ser na tu ra li za da e san ci o na da a
con vi vên cia com os alar man tes da dos, quan ti ta ti vos e
qua li ta ti vos, da ex po si ção ao ve ne no. O mo de lo de pro- 
du ção quí mi co-de pen den te é in com pa tí vel com as ba li- 
zas cons ti tu ci o nais, cla man do pe la in ver são da ex ces si- 
va to le rân cia das ins tân ci as po lí ti cas, téc ni cas e ju rí di- 
cas in cum bi das de pre ser var a vi da e o meio am bi en te.
O Dia Mun di al de Com ba te ao Uso de Agro tó xi co lem- 
bra que há um ár duo ca mi nho pe la fren te, que pas sa pe- 
lo es cla re ci men to, da so ci e da de e das au to ri da des, de
que a de fe sa do meio am bi en te eco lo gi ca men te equi li- 
bra do pre ser va, pa ra as pre sen tes e fu tu ras ge ra ções, a
pos si bi li da de de uma sa dia qua li da de de vi da, em ca da
lar e co mu ni da de, co mo ide a li zou o cons ti tuin te.

São Luís, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020
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OBJETO: Fornecimento de insumos e soluções para as C.M.E’s (Centrais de Materiais e 
Esterilização) para atender à demanda das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA REMARCADA para o dia 21/12/2020, às 9h (horário local).
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís-MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 26 de novembro de 2020
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 100/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.734/2020 – EMSERH

O Secretário Adjunto de Registro de Preços, com base na portaria nº 102 de 29 de maio de 2019, 
comunica às licitantes participantes do Pregão em epígrafe, que em resposta aos recursos interpostos 
pelas empresas MI EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – EPP, GLOBALTECH BRASIL EIRELI, 
KL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, LIFE TECH 
INFORMÁTICA EIRELI EPP, FAS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA, VIXBOT SOLUÇÕES EM 
INFORMÁTICA LTDA, DATEN TECNOLOGIA LTDA e ZURIEL DE IGUACU COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA e com base no Relatório constante às fls. 1872/1891, julgou pelo 
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO aos Recursos formulados, corroborando com a manutenção da 
decisão anteriormente proferida pela pregoeira mantendo assim a decisão que declarou as empresas 
RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI classificada e habilitada para os itens 1, 2, 3, 4, 6 e 8 e 
GLOBALTECH BRASIL EIRELI classificada e habilitada para os itens 5 e 7 do certame.

São Luís - MA, 2 de dezembro de 2020
DEIMISON NEVES DOS SANTOS

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0196450/2019 - SARP

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de serviços de impressão, cópia e 

digitalização, com fornecimento de impressoras e scanners, software de gerenciamento, tonner, 

revelador, peças e manutenção, para compor o parque de impressoras e scanners da Secretaria de 

Estado da Saúde do Maranhão SES-MA, conforme especificações constantes no Termo de Referência. O 

Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado da Saúde, comunica que a sessão marcada para o dia 

04/12/2020, às 8h (horário de Brasília) não será realizada, estando SUSPENSA até ulterior deliberação; 

Informações: www.saude.ma.gov.br/novo/licitacoes-editais-e-avisos e por meio da Comissão Setorial 

Permanente de Licitação CSL, localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820, 

São Luís-MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís-MA, 2 de dezembro de 2020

GISELLE REJANE LOUZEIRO GOMES

Pregoeiro da SES/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2020
PROCESSO Nº 106498/2020/SES

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, 

conservação e higienização das áreas médico-hospitalares, externas e esquadrias com fornecimento de 

mão de obra qualificada, materiais, produtos saneantes, equipamentos e utensílios, para atender à 

demanda do HOSPITAL DE CLÍNICAS INTEGRADAS - HCI, unidade administrada pela Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote. 

NOVA DATA DA ABERTURA: às 8h30, do dia 17/12/2020, horário de Brasília/DF.

MOTIVO: Em razão da não publicação por parte da SECAP do Aviso de Adiamento no Jornal “O 

Imparcial” na data solicitada.

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

Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís-MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 

amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 1º de dezembro de 2020

Francisco Assis do Amaral Neto

Agente de Licitação da EMSERH

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

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

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES, 

comunica aos interessados que prorrogará até 10 de dezembro de 2020 a Chamada Pública 

objetivando a celebração de Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil, sem fins 

lucrativos (associações/cooperativas) e Usinas de Beneficiamento de Leite para a realização de serviços 

de Captação, Beneficiamento e Distribuição de Leite Bovino Pasteurizado TIPO “C”, oriundo da Agriculta 

Familiar, no âmbito do Programa PAA Leite, em consonância com o objeto do Convênio nº 006/2013, 

SICONV nº 791601/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES e 

o Ministério da Cidadania – Mcid, com fulcro na Lei federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto 

Estadual nº 32.724/2017. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da 

Comissão Setorial de Licitação da SEDES, situada na Rua das Gardênias, Quadra 01, n° 25, Jardim 

Renascença – São Luís-MA, de 2ª a 6ª feira, no horário de 14h às 18h, onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou retirados. Este Edital também se encontra à disposição dos interessados na página 

www.sedes.ma.gov.br. Informações adicionais, no mesmo endereço ou através do e-mail: 

csl.sedes@gmail.com.

São Luís-MA, 27 de novembro de 2020

MÁRCIO JOSÉ HONAISER

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA PÚBLICA N° 004/2020 – SEDES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0104801/2020-SEDES

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 13/2020 - CSL/PROCON. DATA: 16 de dezembro de 2020. 
HORÁRIO: 15h. LOCAL: Sala de Reuniões do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e 
Consumidor-PROCON/MA, localizado na sede do órgão situado na Av. Beira Mar, Centro, n° 384, CEP n° 
65.010-070 (antigo Casino Maranhense), São Luís-MA, quando serão recebidos e iniciada a abertura dos 
envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação - PROCESSO Nº 0090750/2020 
– PROCON/MA. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTES. OBJETO: O presente pregão tem por objeto a 
aquisição de materiais de consumo e equipamentos para realização de ações de fiscalização do 
PROCON/MA, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I). A licitação reger-se-á na forma 
da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. 
Este edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação - 
CSL/PROCON, localizada na sede do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e 
Consumidor-PROCON/MA na Av. Beira Mar, Centro, n° 384, CEP n° 65.010-070 (antigo Casino 
Maranhense), São Luís-MA, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido das 8h30 às 18h, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente sendo gravados o Edital e seus Anexos em CD-ROM ou 
Pen Drive, ou por intermédio do site do PROCON, www.procon.ma.gov.br.

São Luís - MA, 02 de dezembro de 2020
ALEXANDER SOUSA FERREIRA
PRESIDENTE CSL-PROCON/MA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E

CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO – PROCON/MA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 - CSL/PROCON

Pregão Eletrônico nº 00036/2020 - UASG 120627 

Nº Processo: 67712016326202055. Objeto: Registro de preços visando a 
aquisição de materiais de consumo destinado à manutençao e conservação 
das instalações do complexo esportivo da Seção de Educação Fisica 
do Centro de Lançamento de Alcântara. Total de Itens Licitados: 16. 
Edital: 30/11/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rod Ma 106 S/n 
- Km 07, Zona Rural- Alcântara/MA ou https://www.gov.br/compras/
edital/120627-5-00036-2020. Entrega das Propostas: a partir de 30/11/2020 
às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/12/2020 
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

MARCIO TEIXEIRA AMARAL 
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

C O M U N I C A D O

JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, portador 
do CPF nº 475.624.044-53, COMUNICA, a quem interessar possa, 
que não é mais Diretor Executivo da ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR 
E ÁLCOOL, CNPJ (MF) nº 06.110.605/0001-11 com sede social na 
Vila Pimenteiras, s/n, município de Coelho Neto - MA - tendo re-
nunciado ao aludido cargo através de carta datada de 17/04/2018, 
arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, 
em 30/09/2020, sob o nº 20200846922.

C O M U N I C A D O

JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, portador 
do CPF nº 475.624.044-53, COMUNICA, a quem interessar possa, 
que não é mais Diretor Executivo da ITAPICURU AGRO INDUS-
TRIAL S/A – CNPJ (MF) nº 10.319.845/0001-42 com sede social na 
Rodovia BR 316, Km 466, município de Coelho Neto - MA - tendo 
renunciado ao aludido cargo através de carta datada de 17/04/2018, 
arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, 
em 30/09/2020, sob o nº 20200820664.

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

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

2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2439

LIVRO:  D 9                             FOLHA:  238                 TERMO:2439
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 

artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. CALILO MIRANDA KZAM 
JUNIOR e BRENDA BIANCA GONÇALVEZ VIANA.Ele, de 

Nacionalidade brasileiro, natural de São Luis – MA, nascido em 10/05/1993, 

estado civil solteiro, profissão policial militar, residente e domiciliado em Rua 

Principal, Nº 03, Pau Deitado, Paço do Lumiar, Filho de Calilo Miranda Kazan e de 

Maria da Graça Barbosa Kazan.Ela, de nacionalidade brasileira, natural de Paço do 

Lumiar – MA , nascida em 11/02/1995, estado civil solteira, profissão auxiliar 

Administrativa, residente e domiciliada em Rua Principal, Nº 03, Pau Deitado, Paço 

do Lumiar- MA, filha de João Batista Pereira Viana e Vilma Costa Gonçalves.Se 

alguém souber de algum impedimento, que o oponha. Lavro o presente para ser 

afixado em cartório, no lugar de costume.

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

Escrevente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – SINDJUS/MA. O Sindicato 

dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão - SINDJUS/MA, CNPJ nº 

11. 013.026/0001-90, com sede em São Luis na Rua das Cajazeiras, 43, 

Centro, CEP; 65.015-080, neste ato representado por seu Presidente 

George de Jesus dos Santos Ferreira, conforme permissão legal contida no 

artigo 4º da Lei 14.010 de 10 de junho de 2020, combinado com o artigo 

5º do parágrafo único da referida Lei, CONVOCA todos os seus filiados 

membros da categoria profissional de servidores do Poder Judiciário do 

Estado do Maranhão, para participar da Assembleia Geral Ordinária de 

Planejamento Orçamentário, referente ao exercício financeiro 2021, que 

acontecerá de forma virtual, utilizando a plataforma TeamLink através do 

Link https://m.teamlink.co/3609286564. A Assembleia acontecerá no dia 
19 de dezembro de 2020, às 09:00h em primeira convocação, ou não se 

alcançando o quórum mínimo estatutário às 09h30h em segunda convo-

cação. IMPORTANTE: as informações sobre a forma de participação será 

disponibilizada no site do Sindicato pelo o link https://www.sindjusma.or-

g/. São Luís, 02 de dezembro de 2020.

GEORGE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA
Presidente do SINDJUS/MA

Modalidade de Licitação: RDC Eletrônico nº 05/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para 
execução da obra de complementação da reforma e ampliação do edifício de 
enfermagem desta UFMA.

Dia: 21/12/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.gov.br/compras/pt-br.

Valor Global: R$ 4.013.850,50

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

São Luís, 02 de dezembro de 2020
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE RDC ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

PAÇO DO LUMIAR/MA
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Lei Nº 9.514/97 e MP Nº 2.223/01

Gustavo Martins Rocha, Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado d o Maranhão, 
sob o nº 17/06-JUCEMA, devidamente autorizado pela proprietária Associação de Poupança e 
Empréstimo - POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, com endereço à Av. Duque de Caxias, 
s/nº, SMU, Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplência de obrigações contratuais, 
garantidas pela alienação fiduciária dos imóveis abaixo relacionados e consolidada a posse dos 
mesmos ao credor fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto 
no art. 27 da mesma lei, torna público que colocará a Venda em Leilão Público, o seguinte 
bem imóvel:
IMÓVEL: Um lote de terreno próprio, desmembrado da Gleba 01, sob o nº 05-C, da Quadra 
09, do loteamento denominado “Morada do Sol”, situado no lugar Araçagy, neste Município, 
assim discriminado: do ponto ‘A’ ao ‘B’ frente limita-se com a Avenida “F” e mede 9,00. Do ponto 
‘B’ ao ‘C’ lateral direita limita-se com o lote 05-D e mede 30,00m. Do ponto ‘C’ ao ‘D’ fundo 
limita-se com o lote 15-C e mede 9,00m. Do ponto ‘D’ fundo ‘A’ lateral esquerda limita-se com 
o lote 05-B e mede 30,00m. O terreno acima descrito tem área de 270,00m² (duzentos e setenta 
metros quadrados) e configuração geométrica de um retângulo. Av.nº 01 - Mat. Nº 39.697 Consta 
que foi edificado no imóvel da presente matrícula uma casa residencial, no empreendimento 
identificado como “Porto Araçagy”, possuindo dois pavimentos, com as seguintes dependências 
e áreas: pavimento térreo - garagem, sala estar/jantar, cozinha, espaço gourmet, banheiro social 
e área de serviço; 1º pavimento - varanda, circulação, 029duas0 suítes e 01 (uma) suíte master, 
com uma área construída de 168,78m². Tudo conforme Matrícula nº 39697 e Av. nº 01- Mat. nº 
39.697, do Cartório de 1º Ofício Extrajudicial de Paço do Lumiar - Comarca da Ilha de São Luís /
MA.
Anterior adquirente fiduciante (ex-mutuário): VINNICYUS ANTÔNIO DE CARVALHO RIBEIRO, 
brasileiro, empresário, CI nº 115.569.299-0-GESEP-MA0410934020100 SESP/MA, CPF nº 
009.895.153-03, residente e domiciliado na Rua 03 nº 12, Quadra 05, Conjunto Henrique de La 
Roque, Tirirical, na cidade de São Luís - MA.
Datas dos leilões: 1º leilão em 14/12/2020, valor mínimo de venda: R$ 338.021,31 (trezentos e 
trinta e oito mil, vinte e um reais e trinta e um centavos); 2º leilão em 21/12/2020, valor mínimo 
de venda: R$ 684.551,52 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e 
cinquenta e dois centavos), acrescidos de atualização até a data do leilão.
Local: on-line - Home page: www.grleiloes.com. Ambos os leilões serão realizados as 
11h00min.
Condições do leilão: a) o arrematante pagará no ato (À VISTA) o valor do arremate acrescido da 
comissão do leiloeiro (5%); b) o imóvel é vendido no estado em que se encontra, de: legalização, 
manutenção, conservação, e ocupação; c) cabem ao arrematante às providências e despesas 
de transferência de propriedade e registro em Cartório, assim como de quaisquer débitos 
inclusive junto a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Condomínio. Caso o imóvel esteja ocupado, o 
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
Observação: Qualquer que seja o resultado dos leilões ficará extinta a dívida decorrente da 
operação de alienação fiduciária com o anterior adquirente fiduciante, observando o disposto no 
art. 27 e parágrafos da Lei 9.514/97.
Informações com o Leiloeiro, fone (98) 4141-2441. Home page: www.grleiloes.com ou com a 
N&N Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e com a 
POUPEX 61-3314-7753.

São Luís/MA, 03 de dezembro de 2020.
Gustavo Martins Rocha

Prefeito Edivaldo reinaugura novo Centro de 
Especialidades Odontológicas da Alemanha

Espaço foi totalmente reformado pelo prefeito Edivaldo que além dos serviços estruturais também aparelhou o centro com novos 
equipamentos e mobiliários possibilitando a ampliação da capacidade de atendimento e mais conforto aos pacientes

R
eferência no atendimento odontológico da rede 
municipal de saúde, o Centro de Especialida-
des Odontológicas (CEO), localizado no bair-
ro Alemanha, foi totalmente reformado pelo 

prefeito Edivaldo Holanda Junior que entregou o equi-
pamento novo à população nesta quinta-feira (3). Com 
capacidade para dois mil atendimentos mensais, em mé-
dia, o local teve toda a parte estrutural refeita e melhora-
da e ainda recebeu equipamentos e mobiliários novos. 
As melhorias vão proporcionar mais saúde e conforto à 
população que precisa de serviços dentários. Os serviços 
integram o eixo da saúde do programa São Luís em Obras 
por meio do qual o gestor tem realizado intervenções em 
unidades e centros de saúde da capital.

“O Centro de Especialidades Odontológicas foi total-
mente reformado, do piso ao teto, todos os oito consultó-
rios, as instalações elétricas, equipamentos, sala de Raio 
X, almoxarifado, laboratório de próteses e administração. 
Está tudo novo. O CEO é uma unidade muito importan-
te para o sistema de saúde da capital e precisava de uma 
boa reforma há muitos anos. Hoje, estamos devolvendo 
à comunidade esta unidade, juntamente com um corpo 
de profissionais qualificados para prestar o melhor aten-
dimento”, enfatizou o prefeito Edivaldo.

O prefeito estava acompanhado da primeira-dama Ca-

mila Holanda, do vice-prefeito Julio Pinheiro e dos secre-
tários municipais de Saúde (Semus), Natália Mandarino; 
Nonato Chocolate (Representação Parlamentar) e Andréia 
Lauande (Criança e Assistente Social). O vereador Paulo 
Victor (PCdoB) também prestigiou a entrega, bem como 
lideranças comunitárias.

SOBRE A OBRA

No CEO da Alemanha, a reforma estrutural do prédio 
incluiu revisão do telhado e do piso, revestimento das pa-
redes internas, especialmente dos consultórios, áreas de 
espera e de atendimento, instalações elétricas, hidráuli-
cas e readequação das instalações sanitárias, adequan-
do-se a pacientes portadores de deficiência. Por fim, foi 
feita nova pintura de todo o prédio.

O passo seguinte foi a instalação dos equipamentos 
necessários ao funcionamento do Centro. São oito uni-
dades de cadeiras odontológicas e mais uma cadeira de 
Raio-X, além de aparelhos de ar-condicionado, necessá-
rios à climatização de todas as instalações do prédio, in-
cluindo o setor de esterilização de materiais e também 
no laboratório de próteses.

No local, ainda, foram montados novos mobiliários, 
especialmente na recepção, que inclui cadeiras, mesas e 

arquivos novos. Novos móveis também foram adquiridos 
para o almoxarifado (prateleiras e armários, entre outros) 
e salas administrativas (mesas, cadeiras, armários, nichos 
de parede e demais instalações).

“A reforma do CEO vai proporcionar um atendimento 
cada vez mais humanizado. Dispomos de uma nova es-
trutura, totalmente renovada, com equipamentos moder-
nos e consultórios climatizados, enfim, vamos poder rea-
lizar procedimentos preventivos e também tratamentos 
odontoclínicos em geral, com atenção especial também à 
odontopediatria”, destacou a secretária Natália Mandarino.
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Oportunidades ofertadas são para profissionais que tenham ensino médio e superior.
Contratados receberão salário base mensal no valor de R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00.

MAIS FLUÍ DEZ

As ações, que se gue ori en ta ção do
pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or, con -
tam com agen tes de trân si to em vi a tu -
ras e mo to ci cle tas que são des ta ca dos
pa ra pon tos es pe cí fi cos, a fim de ga -
ran tir mais flui dez e or de na men to do
trân si to, prin ci pal men te na que las re -
giões com his tó ri co de gran de mo vi -
men ta ção co mo é o ca so das ru as da
Paz, San ta na, Sol e trans ver sais da
área. 

OPORTUNIDADE

Seap-MA anuncia dez
novos Processos Seletivos

A
Se cre ta ria de Es ta do de Ad- 
mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria do
Ma ra nhão (Se ap-MA) anun- 
cia dez no vos Pro ces sos Se le- 

ti vos que vi sam à for ma ção de ca das- 
tro re ser va de pro fis si o nais a fim de
atu a rem em vá ri as uni da des pri si o- 
nais. Os in te res sa dos em par ti ci par
em al gu ma das se le ções de vem ter:
en si no mé dio ou su pe ri or nas áre as
exi gi das, ida de mí ni ma de 18 anos
com ple tos até a da ta de ins cri ção, es- 
tar em dia com as obri ga ções mi li ta res
e elei to rais, pos suir ido nei da de e con- 
du ta ili ba da a ser afe ri da em in ves ti- 
ga ção so ci al, ter ap ti dão pa ra o exer cí- 
cio das atri bui ções do car go, den tre
ou tros re qui si tos que cons tam nos
edi tais.

 Há opor tu ni da des dis po ní veis pa- 
ra os se guin tes car gos: Es pe ci a lis ta
em Te ra pia Ocu pa ci o nal, nas ci da des
de Co dó e São Luís, res pec ti va men te;
Es pe ci a lis ta Pe ni ten ciá rio em Pe da- 
go gia, nas ci da des de Bal sas, Pe drei- 
ras, Ca xi as e Ita pe cu ru, res pec ti va- 
men te; Téc ni co Pe ni ten ciá rio Ad mi- 
nis tra ti vo, nas ci da des de Bal sas e Cu- 
ru ru pu, res pec ti va men te; Es pe ci a lis ta
Pe ni ten ciá rio em Di rei to, na ci da de
de Cha pa di nha; Es pe ci a lis ta Pe ni ten- 
ciá rio em Psi co lo gia, na ci da de de Ita- 
pe cu ru. Sob jor na da de tra ba lho de 30
e 40 ho ras se ma nais, os pro fis si o nais
con tra ta dos re ce be rão sa lá rio ba se
men sal no va lor de R$ 1.500,00 e R$
3.000,00.

Ins cri ção e se le ção – As ins cri ções
se rão re a li za das ex clu si va men te via
in ter net, no si te da Se cre ta ria de Es ta- 

do, sem co bran ça de ta xa de par ti ci- 
pa ção, no pe río do de 26 de no vem bro
até às 23h59 do dia 14 de de zem bro de
2020 (ho rá rio lo cal). Es tes Pro ces sos
Se le ti vos con ta rão com eta pa úni ca
de se le ção, sen do ela: aná li se cur ri cu- 
lar, de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi- 
ca tó rio. Ca so ha ja em pa te, te rá pre fe- 
rên cia o can di da to que ti ver mai or
pon tu a ção atri buí da em ex pe ri ên cia
pro fis si o nal na área pri si o nal.

Al gu mas das atri bui ções dos car gos
são pa ra os se guin tes car gos:

Es pe ci a lis ta em Te ra pia Ocu pa ci o- 
nal: pla ne jar, acom pa nhar, ava li ar e
re ver a exe cu ção de ati vi da des de te- 
ra pi as/ori en ta ção a pre sos so bre ati- 
vi da des la bo rais e ocu pa ci o nais, nor- 
mas, pro gra mas e pro je tos de for ma- 
ção e ca pa ci ta ção pro fis si o nal; pro ce- 
der à re a va li a ção do pre so no de cor rer
do pro gra ma ocu pa ci o nal com o ob- 
je ti vo de ca rac te ri zar a evo lu ção do
pro ces so de tra ta men to fa zen do os
ne ces sá ri os ajus tes, en tre ou tros;

Es pe ci a lis ta Pe ni ten ciá rio em Pe- 
da go gia: ela bo rar a pro pos ta pe da gó- 
gi ca dos cur sos re a li za dos em es ta be- 
le ci men tos pe nais; ori en tar e ana li sar
os tra ba lhos de ofi ci nas de cur sos,
ava li an do os pro ces sos de apren di za- 
gem; par ti ci par da ava li a ção do com- 
por ta men to do pre so em sa la de au la,
co la bo ran do nos pro ces sos de iden ti- 
fi ca ção de cau sas de de sa jus ta men to;
co or de nar e de sem pe nhar tra ba lho
de ca rá ter téc ni co na sua área, en tre
ou tras;

Téc ni co Pe ni ten ciá rio Ad mi nis- 
tra ti vo: pres tar apoio no pla ne ja men- 

to, or ga ni za ção, mo ni to ra men to das
ati vi da des téc ni cas diá ri as exe cu ta das
den tro dos es ta be le ci men tos pe nais e
ad mi nis tra ti vos da Se cre ta ria de Ad-
mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria; pres tar
apoio pa ra exe cu ção das ati vi da des de
co le ta de da dos e exe cu tar ser vi ços de
re gis tro de in for ma ções pe ni ten ciá ri- 
as; exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la- 
tas, en tre ou tras;

Esp. Pe ni ten ciá rio em Psi co lo gia:
aten di men to In di vi du al; aten di men-
to Fa mi li ar; aten di men to em Gru po;
de sen vol ver e im ple men tar pro gra- 
mas e ações de aten ção, pre ven ção e
aten di men to às ques tões de saú de
men tal, ál co ol, Crack e ou tras dro gas
ou tra ba lho jun to a pre sos; co or de nar
e de sem pe nhar tra ba lhos de ca rá ter
téc ni co, na sua área, en tre ou tras;

Esp. Pe ni ten ciá rio em Di rei to:
aten di men tos ju rí di cos di re tos, pes- 
so ais e in di vi du a li za dos aos pre sos,
egres sos e re e du can dos; pla ne jar, exe-
cu tar e ava li ar pro gra mas de in di vi du- 
a li za ção da pe na, vi san do ações de
exe cu ção e tra ta men to pe nal; re a li zar
en tre vis ta ini ci al pa ra clas si fi ca ção e
ela bo ra ção do pla no in di vi du al de
res so ci a li za ção do pre so, en tre ou tras;

Con tra ta ção e va li da de
O pra zo de va li da de das con tra ta- 

ções e dos Pro ces sos Se le ti vos se rá de
seis e 12 me ses, res pec ti va men te,
con ta dos da da ta de as si na tu ra e ho- 
mo lo ga ção do re sul ta do fi nal, com
pos si bi li da de de pror ro ga ção. De mais
in for ma ções po dem ser ob ti das por
meio dos do cu men tos ofi ci ais dis po- 
ní veis  no http://se ap.ma.gov.br

NATAL E ANO NOVO

Operação de trânsito é reforçada em São Luís

OPERAÇÃO TRÂNSITO POR CONTA DO PERÍODO DO NATAL E DO  ANO NOVO FOI REFORÇADA PELA SMTT E COMEÇA A PARTIR DE HOJE

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e
Trans por tes (SMTT) deu iní cio às
ope ra ções re gu la res de fis ca li za ção,
dis ci pli na men to e ori en ta ções edu ca- 
ti vas de trá fe go vol ta das pa ra o pe río- 
do do Na tal e Ano No vo. 

A ação, que já es tá em an da men to,
ocor re em fun ção do au men to de flu- 
xo de veí cu los e pe des tres nes te pe río- 
do, prin ci pal men te na que las áre as
que con cen tram gran de nú me ro de
es ta be le ci men tos co mer ci ais co mo,
por exem plo, o Cen tro da ci da de. 

“Além dos

es ta ci o na men tos

ir re gu la res, os agen tes

tam bém fo ram

ins truí dos a re a li za rem

in ter ven ções em al guns

pon tos, ca so ha ja

ne ces si da de, pa ra

di na mi zar o flu xo de

veí cu los e a tra ves sia

se gu ra de pe des tres em

cru za men tos de gran de

mo vi men ta ção”, dis se o

ti tu lar da SMTT, Is ra el

Peth ros.

CEN TRO HIS TÓ RI CO

      O Cen tro His tó ri co da ci da de tam- 
bém re ce be rá aten ção es pe ci al das
ope ra ções, prin ci pal men te a par tir de
sex ta-fei ra (4), da ta em que tem iní cio
à can ta ta na ta li na de fi nal de tar de,
com apre sen ta ção de ví deo map ping
em fren te do Pa lá cio dos Leões. 
     To da área do en tor no e aces so de
pes so as ao pa lá cio, for ma da por vi as,
pra ças, mer ca do, es ta ci o na men tos e
lo gra dou ros te rá equi pes de agen tes
com vi a tu ras e mo tos efe tu an do o de- 
vi do dis ci pli na men to e ori en ta ção aos
con du to res e pe des tres que tran si tam
na re gião.
     Nas áre as dos shop pings tam bém
se rão des ta ca das equi pes de agen tes
com vi a tu ras on de as ações es ta rão
vol ta das pa ra a ori en ta ção de em bar- 
que e de sem bar que, pa ra das in de vi- 
das, res pei to aos es ta ci o na men tos es-
pe ci ais, bem co mo ori en ta ção de flu- 
xo vi san do se gu ran ça dos pe des tres e
con ten ção de con ges ti o na men to na
área e no en tor no des ses lo cais.

WAL BER OLI VEI RA

OPORTUNIDADE

Concurso da Codevasf está
com inscrições abertas

SERÃO OFERTADAS 91 VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

Es tão aber tas, até 22 de de zem bro, as ins cri ções pa ra
o con cur so pú bli co da Com pa nhia de De sen vol vi men to
dos Va les do São Fran cis co e do Par naí ba (Co de vasf). Se- 
rão ofer ta das 91 va gas e for ma ção de ca das tro de re ser va
pa ra car gos de ní vel su pe ri or. O cer ta me se rá re a li za do
pe lo Cen tro Bra si lei ro de Pes qui sa em Ava li a ção e Se le- 
ção e de Pro mo ção de Even tos (Ce bras pe), em du as eta- 
pas – pro vas ob je ti vas e pro va dis cur si va – de ca rá ter eli- 
mi na tó rio e clas si fi ca tó rio.

As va gas do con cur so são pa ra os car gos de ana lis ta
em de sen vol vi men to re gi o nal e as ses sor ju rí di co, com
sa lá rio ini ci al de R$ 8.168,91 e jor na da de tra ba lho de
40h se ma nais. As es pe ci a li da des são: Ad mi nis tra ção,
Car to gra fia, Con ta bi li da de, Eco no mia, En ge nha ria
(Agronô mi ca, Am bi en tal, Ci vil, de Agri men su ra, de Pes- 
ca, Elé tri ca e Me câ ni ca), Ge o lo gia, Psi co lo gia, Tec no lo- 
gia da In for ma ção e Di rei to. O re gi me de tra ba lho dos
em pre ga dos con tra ta dos es tá su bor di na do à Con so li da- 
ção das Leis do Tra ba lho (CLT).

A apli ca ção das pro vas ob je ti vas e dis cur si va es tá pre- 
vis ta pa ra ocor rer no dia 31 de ja nei ro de 2021. Pa ra to- 
dos os car gos, as dis ci pli nas de co nhe ci men tos bá si cos
exi gi das são: Por tu guês, Éti ca, Or ça men to Pú bli co, In- 
for má ti ca e Di rei to Ad mi nis tra ti vo. Ca da área de for ma- 
ção te rá a co bran ça de co nhe ci men tos es pe ci a li za dos,
os quais es tão de ta lha dos no edi tal.

Ain da de acor do com o edi tal, as pro vas se rão re a li za- 
das em Ara ca ju (SE), Be lo Ho ri zon te (MG), Bom Je sus da
La pa (BA), Bra sí lia (DF), Ma ca pá (AP), Ma ceió (AL),
Mon tes Cla ros (MG), Na tal (RN), Pe tro li na (PE), Re ci fe
(PE), Sal va dor (BA), São Luís (MA) e Te re si na (PI).

Pa ra ins cri ções e mais in for ma ções so bre o con cur so
da Co de vasf, aces se: https://www.ce bras pe.org.br/con- 
cur sos/codevasf_20

VERBA PÚBLICA

Homens são presos
por extorquir prefeito

 OPERAÇÃO ÁGIO FINAL DA PF ACONTECEU EM S. J DE RIBAMAR

Três pes so as fo ram pre sas  on tem (3) pe la Po lí cia Fe- 
de ral por ex tor quir di nhei ro pú bli co do pre fei to de São
Jo sé de Ri ba mar, Eu des Sam paio (PTB). As ações fo ram
fei tas na “Ope ra ção Ágio Fi nal”, que bus ca de sar ti cu lar a
as so ci a ção cri mi no sa que pra ti ca va o cri me.

Os sus pei tos co bra vam R$ 5 mi lhões, re cur so que de- 
ve ria ser des ti na do à saú de do mu ni cí pio. Além das pri- 
sões, fo ram re a li za dos 7 man da dos de bus ca e apre en- 
são, com a au to ri za ção pa ra o aces so a da dos te lefô ni cos
dos in ves ti ga dos.

Se gun do a PF, as in ves ti ga ções ini ci a ram a par tir de
uma de nún cia fei ta pe lo pró prio pre fei to à Pro cu ra do ria
da Re pú bli ca no Ma ra nhão, on de ele re la tou as ame a ças
que vi nha so fren do du ran te o ano de 2020.

In ves ti ga ção
Atra vés das in ves ti ga ções fei tas, a PF iden ti fi cou o

gru po cri mi no so que era res pon sá vel pe las ex tor sões do
di nhei ro pú bli co do mu ni cí pio, sob o pre tex to de ter in- 
fluí do na des ti na ção do di nhei ro.

No in tui to de in ti mi dar e ame a çar a ví ti ma, os cri mi- 
no sos fa zi am in va sões à ca sa do ges tor e co bran ças atra- 
vés de ou tras pes so as, pa ra pres si o ná-lo a fa zer os pa ga- 
men tos. Ca so as sus pei tas se jam con fir ma das, eles po- 
dem le var até 18 anos de pri são com mul ta, pe los cri mes
de ex tor são qua li fi ca da, es te li o na to ma jo ra do e as so ci a- 
ção cri mi no sa.

São Luís, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Benefício já foi pago em duas parcelas no primeiro semestre deste ano, com
antecipação dos pagamentos em decorrência da pandemia de covid-19 no mundo

BENEFÍCIO

Aposentados não terão
13º ou 14º salário este mês

A
po sen ta dos e pen si o nis tas do 
INSS não re ce be rão o 13º sa- 
lá rio em de zem bro. O pa ga- 
men to não de ve acon te cer 

nes se mês por que o be ne fí cio já foi 
pa go em du as par ce las no pri mei ro 
se mes tre des te ano, com an te ci pa ção 
dos pa ga men tos em de cor rên cia da 
pan de mia de co vid-19, se gun do in- 
for ma ções do INSS. Des sa for ma, não 
te rão par ce las ex tras nes te fi nal de 
ano. Além dis so, mui tos es ta vam com 
es pe ran ças da li be ra ção do 14º sa lá- 
rio, pro je to de lei que se gue no Se na- 
do, mas não de ve ser apro va do ain da 
em 2020.

13º sa lá rio do INSS
A pri mei ra par ce la do 13º sa lá rio pa ra 
apo sen ta dos e pen si o nis tas, que ge- 
ral men te é pa ga em ju lho, te ve pa ga- 
men to en tre abril e maio. A se gun da, 
ge ral men te pa ga em de zem bro, pas- 
sou pa ra maio e ju nho. O ca len dá rio 
de re ce bi men to foi di vi di do con for me 
o nú me ro fi nal do be ne fí cio. Ao pas so 
que, pri mei ro re ce be ram aque les que 
ga nham até R$ 1045, va lor equi va len- 
te a um sa lá rio mí ni mo.

A an te ci pa ção foi pre vis ta co mo 
par te das po lí ti cas emer gen ci ais pa ra 
con ter os efei tos da cri se e in je tar 
mais re cur sos na eco no mia. Com ca- 
rá ter emer gen ci al, não te rá con ti nui- 
da de em 2021. No ano se guin te, as du- 
as par ce las de vem ser pa gas nor mal- 
men te, uma en tre o fim de agos to e o 
iní cio de se tem bro e a ou tra em no- 
vem bro ou de zem bro.

An da men to do 14º sa lá rio
O de ba te so bre o 14º sa lá rio pa ra apo-

APOSENTADOS E PESIONISTAS  NÃO TERÃO PARCELAS EXTRAS NESTE FINAL DE ANO

sen ta dos e pen si o nis tas do INSS se- 
gue no Se na do. O Pro je to de Lei nº 
3.657, de ju lho de 2020, su ge re que um 
pa ga men to ex tra po de in je tar até R$ 
42 bi lhões na eco no mia, so bre tu do no 
co mér cio lo cal. Se gun do a Se cre ta ria 
Es pe ci al de Pre vi dên cia e Tra ba lho, 
não há es tu dos so bre o pa ga men to ex- 
tra. Con tu do, o  pro je to avan çou a tra- 
mi ta ção no Con gres so Na ci o nal, mas 
de pen de de ou tros fa to res pa ra ter a 

apro va ção.
Sen do as sim, a PL ain da en tra rá em 

vo ta ção no ple ná rio. Por tan to, ca so 
ava li a do e apro va do, se gui rá pa ra a 
câ ma ra dos De pu ta dos e pas sa rá por 
vo ta ção sim ples pe la mai o ria dos vo-
tos. Em se gui da, o pro je to de lei pas- 
sa rá pa ra a ava li a ção do Pre si den te da 
Re pú bli ca, que de ci di rá so bre o ve to 
ou san ci o na men to da lei.

ABONO SALARIAL DO PIS/PASEP

O que é? Quem tem direito? Qual o valor?

Al guns tra ba lha do res têm di rei to
ao abo no sa la ri al do PIS/Pa sep, pa go
anu al men te pe lo go ver no fe de ral. O
que é es se abo no? Quem po de re ce- 
ber? Qual o va lor? Ti re es sa e ou tras
dú vi das a se guir:
O que é o abo no do PIS/Pa sep? O
abo no sa la ri al do PIS/Pa sep é um be- 
ne fí cio que fun ci o na co mo um 14º sa- 
lá rio pa go ao tra ba lha dor de bai xa
ren da.

O que sig ni fi ca PIS/Pa sep? PIS é a
si gla pa ra Pro gra ma de In te gra ção So- 
ci al. Pa sep é a si gla pa ra Pro gra ma de
For ma ção do Pa trimô nio do Ser vi dor
Pú bli co.

Quem tem di rei to ao abo no?
Quem tra ba lhou com car tei ra as si na- 
da por pe lo me nos 30 di as no ano an- 
te ri or, ga nhou, no má xi mo, dois sa lá- 
ri os mí ni mos, em mé dia, por mês

Es tá ins cri to no PIS/Pa sep há pe lo
me nos cin co anos É pre ci so, ain da,
que a em pre sa on de tra ba lha va te- 
nha in for ma do os da dos cor re ta- 
men te ao go ver no. Qual o va lor?

O va lor pa go é de até um sa lá rio mí- 
ni mo e va ria de acor do com o tem po
que a pes soa tra ba lhou. Se ela tra ba- 
lhou o ano to do, re ce be um sa lá rio
mí ni mo. Se tra ba lhou um mês, ga nha
pro por ci o nal men te: 1/12 do sa lá rio
mí ni mo.

Co mo cal cu lar o va lor do PIS/Pa- 
sep?

Se rá pre ci so con tar quan tos me ses
vo cê tra ba lhou no ano an te ri or. Se foi
um mês, te rá que di vi dir o va lor do sa- 
lá rio mí ni mo vi gen te por 12. Se fo ram
dois me ses, te rá que di vi dir o va lor do
sa lá rio mí ni mo por 12 e, de pois, mul- 
ti pli car por dois. Se fo ram três me ses,
te rá que di vi dir o sa lá rio mí ni mo por
12 e mul ti pli car o re sul ta do por três, e
as sim por di an te. Em ge ral, os va lo res
são ar re don da dos pa ra ci ma. Se fo- 
ram 12 me ses, te rá o va lor to tal, que é
de um sa lá rio mí ni mo. Se gun do a Cai- 
xa, o pe río do igual ou su pe ri or a 15 di- 
as con ta rá co mo mês in te gral.

Co mo sa ber se te nho di rei to ao
PIS/Pa sep?

Pa ra sa ber se tem di rei to ao abo no
sa la ri al, é pos sí vel fa zer a con sul ta das
se guin tes ma nei ras:

PIS (tra ba lha dor de em pre sa pri va- 
da):

no Apli ca ti vo Cai xa Tra ba lha dor
no si te da Cai xa, cli que em “Con- 

sul tar pa ga men to”
pe lo te le fo ne de aten di men to da

Cai xa: 0800 726 0207
nos pos tos da Su pe rin ten dên cia

Re gi o nal do Tra ba lho, an ti ga DRT
Pa sep (ser vi dor pú bli co):
pe lo si te do Ban co do Bra sil
pe los te le fo nes da cen tral de aten- 

di men to do Ban co do Bra sil: 4004-
0001 (ca pi tais e re giões me tro po li ta- 
nas); 0800 729 0001 (de mais ci da des) e
0800 729 0088 (de fi ci en tes au di ti vos)

nos pos tos da Su pe rin ten dên cia
Re gi o nal do Tra ba lho, an ti ga DRT

Co mo sa ber se te nho di rei to ao
PIS/Pa sep pe la in ter net?

Pa ra tra ba lha do res da ini ci a ti va
pri va da, é pre ci so con sul tar o si te da
Cai xa, no item “Con sul tar pa ga men- 
to”. Pa ra ser vi do res pú bli cos, a con- 
sul ta é fei ta pe lo si te do Ban co do Bra- 
sil.

On de é fei to o sa que?
Fun ci o ná ri os de em pre sa pri va da:
Com Car tão Ci da dão e se nha ca- 

das tra da: o sa que po de ser fei to em
cai xas ele trô ni cos da Cai xa, lo té ri cas e
cor res pon den tes Cai xa Aqui

Não tem o Car tão Ci da dão? O sa- 
que é fei to em uma agên cia da Cai xa,
com do cu men to de iden ti fi ca ção

É cor ren tis ta in di vi du al da Cai xa? O
abo no se rá de po si ta do di re ta men te
na con ta, ca so ha ja sal do aci ma de R$
1 e mo vi men ta ção

Ser vi dor pú bli co: O sa que é fei to
nas agên ci as do Ban co do Bra sil, com
do cu men to de iden ti fi ca ção. Ser vi do- 
res cor ren tis tas do ban co re ce bem o
di nhei ro di re ta men te na con ta. Quem
tem con ta em ou tro ban co po de fa zer

a trans fe rên cia sem cus to em uma
agên cia do BB ou pe la in ter net

Quan do sa car o di nhei ro?
O sa que do abo no sa la ri al é li be ra- 

do aos pou cos, con for me a da ta de
nas ci men to (tra ba lha do res de em pre- 
sas pri va das) ou o nú me ro de ins cri-
ção no Pa sep (ser vi do res pú bli cos). As
da tas de pa ga men to va ri am a ca da
ano.

Co mo sa ber o nú me ro do PIS/Pa- 
sep?

O nú me ro do PIS é o mes mo do NIS
(Nú me ro de Iden ti fi ca ção So ci al) e do
NIT (Nú me ro de Iden ti fi ca ção do Tra- 
ba lha dor). Os nú me ros po dem ser en- 
con tra dos em al guns do cu men tos:

Car tei ra de tra ba lho
Ex tra to do FGTS (Fun do de Ga ran-

tia do Tem po de Ser vi ço)
Car tão Ci da dão (só pa ra PIS)
Agên cia da Cai xa, com do cu men to

ofi ci al com fo to (só pa ra PIS)
Agên cia do Ban co do Bra sil, com

RG e CPF (só pa ra Pa sep).
Ou tra for ma de con se guir o nú me- 

ro é pe lo si te do Cnis (Ca das tro Na ci o-
nal de In for ma ções So ci ais):

Aces se o si te do Cnis
Es co lha o item “Ci da dão”,
No can to su pe ri or, à es quer da,
cli que em “Ins cri ção”,
Es co lha a op ção “Fi li a do”. Se rá pre-

ci so in for mar no me com ple to, no me
da mãe, da ta de nas ci men to e CPF,
Após cli car em con ti nu ar, apa re ce rá
uma fai xa ver me lha com o seu NIT.
Es se é o seu nú me ro do PIS ou do Pa- 
sep,

O que acon te ce com o di nhei ro
não sa ca do?

Uma re so lu ção de se tem bro de
2019 es ta be le ceu que o pra zo pa ra re-
ti rar o di nhei ro do abo no é de cin co
anos a con tar da da ta de en cer ra men- 
to do ca len dá rio de pa ga men to anu al,
sem con si de rar even tu ais pror ro ga- 
ções. Com in for ma ções do si te Eco no-
mia UOL Bra sil.

EM DEZEMBRO

Bolsa Família na Conta
Poupança Social Digital

ABERTURA DAS CONTAS SERÁ FEITA DE FORMA AUTOMÁTICA

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

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

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

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

EDUCAÇÃO

UFMA abre inscrições
para Mestrado em Gestão

 QUATRO VAGAS SERÃO  PARA OS   AUTODECLARADOS NEGROS

Es tão aber tas, até 4 de ja nei ro de 2021, as ins cri ções
pa ra o mes tra do do Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em
Ges tão de En si no da Edu ca ção Bá si ca (PP GE EB). As ins- 
cri ções de ve rão ser re a li za das por meio do Sis te ma In te- 
gra do de Ges tão de Ati vi da des Aca dê mi cas (SI GAA) via
pre en chi men to do for mu lá rio de ins cri ção e en vio da
do cu men ta ção exi gi da no Edi tal.

Po de rão se ins cre ver gra du a dos em Pe da go gia e ou- 
tras li cen ci a tu ras, ba cha réis e tec nó lo gos que atu am no
ní vel de en si no da edu ca ção bá si ca: edu ca ção in fan til,
en si no fun da men tal e en si no mé dio. 

Os in te res sa dos das du as úl ti mas

mo da li da des — ba cha réis e

tec nó lo gos — de ve rão apre sen tar

do cu men to com pro ba tó rio de que

atu am no re fe ri do ní vel da

edu ca ção bá si ca. O va lor da ta xa

é de R$ 100 re ais.

São ofe re ci das 30 va gas, que se rão des ti na das a qua- 
tro can di da tos au to de cla ra dos ne gros que op ta rem pe la
re ser va de va ga, uma va ga pa ra pes so as com de fi ci ên cia,
três va gas pa ra téc ni cos-ad mi nis tra ti vos da UF MA e 22
va gas pa ra can di da tos de am pla con cor rên cia. 

Mais in for ma ções po dem ser ob ti das pe lo te le fo ne
(98) 3272-8479.

São Luís, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020
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O terceiro lugar se consolidou devido ao empate do Juventude de Caxias do Sul-RS por
0 a 0 com o Botafogo-SP por 1 a 1 na noite da quarta-feira, em território paulista

Pre pa ra ção

Fast Club anun cia pa co tão

TERCEIRO

Sampaio permanece
no G4 e espera CRB
NERES PINTO

C
on cluí da  a ro da da 25 da Sé- 
rie B do Cam pe o na to Bra si- 
lei ro , o Sam paio Cor rêa con- 
se guiu se man ter no gru po 

dos qua tro me lho res da com pe ti ção. 
O Tri co lor, que em pa tou  por 1 a 1 com 
a Pon te Pre ta, na úl ti ma ter ça-fei ra, 
em Cam pi nas,  ago ra so ma 41 pon tos 
e ocu pa o ter cei ro lu gar.

A po si ção do Tri co lor se con so li dou 
de vi do ao em pa te do Ju ven tu de de 
Ca xi as do Sul-RS por 0 a 0  com o Bo ta- 
fo go de Ri bei rão Pre to-SP por 1 a 1 na 
noi te da quar ta-fei ra,  em  ter ri tó rio 
pau lis ta. O Amé ri ca-MG,  vi ce-lí der, 
aca bou per den do pa ra o Cru zei ro (2 a 
1) e, com is so, ape sar de per ma ne cer 
na se gun da co lo ca ção, não se dis tan- 
ci ou do ti me bo li vi a no. A di fe ren ça se- 
gue com ape nas três pon tos.

O Tu ba rão tam bém foi be ne fi ci a do 
pe la vi tó ria da Cha pe co en se so bre o 
Cui a bá (40), que  caiu pa ra o quin to 
lu gar. Ago ra, os tri co lo res se pre pa ram 
pa ra en fren tar o CRB-AL, no pró xi mo 
sá ba do,  em São Luís, quan do vai ten- 
tar se man ter no gru po que as pi ra 
che gar à eli te do fu te bol bra si lei ro na 
tem po ra da 2021. A par ti da es tá mar- 
ca da pa ra co me çar às 19h no Es tá dio 
Cas te lão. O clu be  ala go a no ocu pa a 
dé ci ma ter cei ra po si ção, com 33 pon- 
tos e vem de um em pa te di an te do 
CSA, ve lho ri val na que le es ta do.

Con tra o CRB, o Tri co lor já po de rá 
con tar com o vo lan te An dré Luís, que 
não foi re la ci o na do pa ra a vi a gem ao

Em bo la do

Pró xi mos jo gos

Re bai xa men to

SAMPAIO FECHA RODADA NA TERCEIRA POSIÇÃO DA SÉRIE B DO BRASILEIRO

in te ri or pau lis ta.  Luís Gus ta vo (la te- 
ral-di rei to)  cum priu a sus pen são, 
mas  Léo Cos ta (vo lan te) re ce beu o 
ter cei ro car tão ama re lo.

A bri ga pa ra per ma ne cer no G4 es tá 
ca da vez mais acir ra da. Com a Cha pe- 
co en se lí der (50 pon tos), dis tan ci a do 
por seis pon tos do vi ce-lí der Amé ri ca-
MG (44) Sam paio Cor rêa e Ju ven tu de-
RS têm 41, fe cham o gru po. No en tan- 
to,  são per se gui dos de per to pe lo Cui- 
a bá (40) e CSA (38). A Pon te Pre ta (37) 
tam bém es tá se apro xi man do. O Avaí 
tem 36,  igual nú me ro de pon tos do 
Con fi an ça-SE.  O prin ci pal ar ti lhei ro 
con ti nua sen do Caio Dan tas com 16 
gols.

A ro da da 26 se rá im por tan te pa ra 

de fi nir quem fi ca e quem sai do G4. O 
Ju ven tu de jo ga em ca sa com a Cha pe- 
co en se, e o Amé ri ca Mi nei ro vai a Ma- 
ceió en ca rar o CSA. O Cui a bá es tá 
mais tran qui lo, por que re ce be o Bo ta- 
fo go-SP, em ter ri tó rio ma to gros sen se. 
A Pon te Pre ta re ce be o Pa ra ná no Es tá-
dio Moi sés Lu ca rel li, em Cam pi nas. Se 
 o Sam paio der ro tar o CRB e o Amé ri- 
ca-MG per der pa ra o CSA, o ti me ma-
ra nhen se pas sa rá a ocu par a vi ce-li-
de ran ça.

Na par te de bai xo da ta be la tam-
bém se gue a lu ta dos que ten tam es- 
ca par do re bai xa men to.  O gru po do 
Z4 é aber to pe lo  Náu ti co (24 pon tos), 
na dé ci ma sé ti ma co lo ca ção. Na 
sequên cia, apa re cem  Fi guei ren se 
(22), Bo ta fo go-SP (20) e Oes te-SP (15 
pon tos). O Pa ra ná é o pri mei ro ti me 
aci ma des se gru po, com 29 pon tos.

SÉRIE D

Moto contrata volante para o mata-mata

WHATSAPP-IMAGE-2020-12-03-AT-09.21.09

Pre pa ran do-se pa ra par ti ci par do
pri mei ro ma ta-ma ta, mas de olho  na
sequên cia da Sé rie D do Bra si lei ro, o
Mo to pre ten de ir mais lon ge e con ti- 
nua se re for çan do. On tem à tar de, o
Ru bro-Ne gro anun ci ou ofi ci al men te
a con tra ta ção do vo lan te Wan der lan,
mais co nhe ci do por Der lan.

Wan der lan Wallacy das Ne ves Sil va,
vo lan te ex pe ri en te, de 31 anos, che ga
ao Mo to de pois de pas sar  se te tem po- 
ra das no ti me do Ma naus. “Mul ti cam- 
peão e com aces so á Sé rie C em 2019
no cur rí cu lo, o atle ta  che ga pa ra so- 
mar for ças em bus ca do aces so mo- 
ten se”, diz  o co mu ni ca do nas re des
so ci ais.

O no vo re for ço de ve rá ser  ins cri to a
tem po de fi car à dis po si ção do trei na- 
dor pa ra os dois pri mei ros jo gos do
ma ta-ma ta. O pri mei ro se rá dis pu ta- 
do no pró xi mo sá ba do, no Nho zi nho
San tos, às 15h30, di an te do Fast Club.
Por is so, des de on tem o clu be já tra ta- 
va da ins cri ção do no vo con tra ta do.
Dar lan tam bém de ve ser um dos re- 

for ços a fa zer par te do elen co que vai
dis pu tar a Pré-Co pa do Nor des te.  Pa- 
ra a  po si ção de vo lan te, o Pa pão tem
ain da ou tros qua tro jo ga do res: Lu cas
Gon çal ves, Abu, Hél der Ri bei ro e Ren- 
dell. Ape sar do cur to es pa ço de tem po
pa ra as úl ti mas ins cri ções, o Mo to
pros se guia on tem à tar de ten tan do
ou tras con tra ta ções. A me ta é pas sar
pe las pró xi mas fa ses até ga ran tir a
clas si fi ca ção en tre os qua tro me lho- 
res que vão su bir pa ra a ter cei ra di vi- 
são do fu te bol bra si lei ro no ano que
vem.

Já po den do con tar com os jo ga do- 
res que não atu a ram con tra o San tos-
AP, o téc ni co Léo Goi a no de ve con- 
cluir so men te ama nhã a fa se de pre- 
pa ra ção pa ra o jo go de es treia na se- 
gun da fa se da Sé rie D. A ten dên cia é
que co lo que pa ra co me çar o jo go a se- 
guin te for ma ção: Sau lo; Gui lher me ,
Fer ron, Martony e Wesley; Abu, Lu cas
Gon çal ves e  Fla mel; Al lan Pa trick,

Wál la ce Li ma e Edre an.
O vo lan te Abu é um dos mais ani-

ma dos pa ra a par ti da di an te dos ama-
zo nen ses. “ En ca ra mos es se pri mei ro
jo go co mo uma  fi nal. Te mos que lu tar
pe lo ob je ti vo de su bir mos, pois fal ta
pou co pa ra o aces so. Sa be mos que se
con se guir mos is so es ta re mos fa zen do
his tó ria. Por is so, co mo são qua tro jo-
gos, te mos que pas sar lo go por es se
pri mei ro ad ver sá rio”, de cla rou o vo- 
lan te Abu.

O Fast Clu be anun ci ou mais dois
jo ga do res pa ra a dis pu ta da fa se de ci- 
si va da Sé rie D do Cam pe o na to Bra si-
lei ro, to dos vin dos do Ma naus. Tra ta-
se do vo lan te Már cio Pas sos e do meia
Ja neu do. O Tri co lor ama zo nen se en-
fren ta o Mo to Club-MA na se gun da
fa se da Sé rie D. A par ti da de ida es tá
mar ca da pa ra o pró xi mo do min go, no
Ma ra nhão, e a vol ta es tá agen da da pa- 
ra o dia 13 de de zem bro, na Are na da
Amazô nia.

HOMÍCIO CULPOSO

Médico de Maradona
pode ser preso

A in ves ti ga ção so bre a mor te de Di e go Ma ra do na,
aber ta no úl ti mo fi nal de se ma na pe la Jus ti ça da Ar gen- 
ti na, se gue re per cu tin do no país. Nes ta quin ta-fei ra, o
juiz Or lan do Díaz, da re gião de San Isi dro, pe diu que os
in ves ti ga do res con clu am o ca so e de fi nem a qua li fi ca- 
ção le gal do ocor ri do. Is so é ne ces sá rio pa ra que o pe di- 
do da ad vo ga da do mé di co Le o pol do Lu que, mé di co de
Ma ra do na, se ja aten di do. Ela quer que seu cli en te, in- 
ves ti ga do por ho mi cí dio cul po so, res pon da em li ber da- 
de.

No úl ti mo do min go fo ram re a li za das bus cas no con- 
sul tó rio e na re si dên cia do neu ro lo gis ta, que se de fen- 
deu das acu sa ções. Lu que dis se aos re pór te res após as
bus cas que en tre gou aos in ves ti ga do res to dos os re gis- 
tros de seu tra ta men to de Ma ra do na, bem co mo com- 
pu ta do res, dis cos rí gi dos e te le fo nes ce lu la res. Cho ran- 
do, ele in sis tiu que não te ve cul pa na mor te do as tro ar- 
gen ti no, que fa le ceu no úl ti mo dia 25 após so frer uma
pa ra da car di or res pi ra tó ria.

“Eu sei o que eu fiz. Eu sei co mo fiz is so. Te nho cer te za
ab so lu ta de que o que eu fiz o me lhor por Di e go, o me- 
lhor que pu de”, afir mou o neu ro lo gis ta, que as se gu rou
que não era o mé di co-che fe, mas par te da equi pe mé di- 
ca que cui dou de Ma ra do na. “Não há er ro mé di co, nem
há jul ga men to. Ma ra do na te ve um ata que car día co. É a
coi sa mais co mum no mun do mor rer as sim. É um fa to
que po de acon te cer. Sem pre foi fei to to do o pos sí vel pa- 
ra di mi nuir es se ris co, mas não dá pa ra blo queá-lo”,
acres cen tou.

Ma ra do na ha via so fri do uma sé rie de pro ble mas de
saú de, al guns de vi do a ex ces sos de dro gas e ál co ol. Ele
te ria es ta do à bei ra da mor te du as ve zes, em 2000 e 2004.
Lu que dis se que o ído lo ar gen ti no era um pa ci en te di fí- 
cil e ha via ex pul sa do o mé di co de sua ca sa vá ri as ve zes. 

“Di e go fez o que que ria. Ele pre ci sa va de aju da. Não
ha via ma nei ra de che gar até ele. Ele me man da va em bo- 
ra, e de pois eu vol ta va. Tu do o que fiz foi de mais, não de
me nos”, sa li en tou o mé di co.

Es ta me di da da jus ti ça ar gen ti na tem co mo ba se os
de poi men tos de Dal ma, Gi a nin na e Ja na, fi lhas de Ma- 
ra do na, que de mons tra ram des con ten ta men to com o
tra ta men to que foi pres ta do na ca sa do ex-jo ga dor em
Ti gre, na re gião da Gran de Bu e nos Ai res.

JOGOS OLÍMPICOS

Scheidt intensifica treinos
de olho em Tóquio

Uma das gran des es pe ran ças de me da lha pa ra o Bra- 
sil nos Jo gos Olím pi cos de Tó quio-2020, adi a dos pa ra
2021 por cau sa da pan de mia do no vo co ro na ví rus, o ve- 
le ja dor Ro bert Scheidt ini ci ou nes ta quin ta-fei ra o seu
pe río do fi nal de pre pa ra ção nes te ano. Ele, que se tor na- 
rá re cor dis ta do País com se te par ti ci pa ções em Olim- 
pía das, de sem bar cou em Por tu gal pa ra trei nos e com- 
pe ti ção na clas se La ser.

Scheidt vai re a li zar a úl ti ma eta pa de pre pa ra ção do
ano em Vi la mou ra. Além de trei nar, vai com pe tir no 3rd
Por tu gal Grand Prix – round 1 en tre os pró xi mos di as 8 e
12. “Es pe ro que cor ra tu do bem. O ob je ti vo é trei nar
con tra os me lho res da Eu ro pa e apro vei tar o cam pe o na- 
to pa ra ga nhar rit mo. Es te foi um ano to tal men te atí pi- 
co, no qual ti ve pou cas chan ces de ve le jar e es tou ani- 
ma do com a pos si bi li da de de vol tar a com pe tir e ter mi- 
nar 2020 dis pu tan do re ga tas”, dis se o mai or me da lhis ta
olím pi co do Bra sil, com cin co pó di os.

O bi cam peão olím pi co ex pli cou por que es co lheu fi- 
na li zar os trei nos de 2020 na re gião do Al gar ve, no sul de
Por tu gal. “Vi la mou ra é ho je um gran de cen tro de trei no
de in ver no em fun ção da tem pe ra tu ra ser mais ame na
nos me ses de in ver no. Além dis so, ofe re ce bo as con di- 
ções de ve le ja da, com mar aber to e on das no oce a no
Atlân ti co. Com bom re gi me de ven tos, os me lho res atle- 
tas do con ti nen te cos tu mam vir pa ra a ci da de nes sa
épo ca do ano”, ana li sou.

O Por tu gal Grand Prix se rá a se gun da com pe ti ção de
Scheidt des de o iní cio da pan de mia da co vid-19. Em se- 
tem bro, o bra si lei ro con quis tou o vi ce-cam pe o na to ita- 
li a no da clas se La ser, em Fol lo ni ca, na re gião da Tos ca na
– o tí tu lo não veio por ape nas um pon to. Ele ven ceu a úl- 
ti ma re ga ta do cam pe o na to que reu niu 45 ve le ja do res
de oi to paí ses.

Scheidt re tor nou à clas se La ser em 2019 após qua se
três anos au sen te, des de os Jo gos do Rio-2016, on de ter- 
mi nou na quar ta co lo ca ção mes mo ven cen do a “me dal
ra ce” (re ga ta da me da lha). Nes se pe río do de re a dap ta- 
ção às no vas téc ni cas e no va mas tre a ção, cum priu seu
ob je ti vo prin ci pal que foi ob ter o ín di ce pa ra Tó quio
com o 12.° lu gar no Mun di al da Clas se La ser de 2019, em
Sa kai mi na to, no Ja pão. Ele con fir mou a va ga no Mun di al
da Aus trá lia, em fe ve rei ro des te ano, quan do che gou à
flo ti lha ou ro e foi o me lhor bra si lei ro na dis pu ta.

São Luís, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020
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33 finalistas disputarão as cinco colocações que serão premiadas em dinheiro. Evento
tem como objetivo incentivar e fortalecer a cultura e dar visibilidade aos artistas locais

Pra sa ber mais:

FESTIVAL

Final do “Canta São
Luís” acontece hoje

A
gran de fi nal do Fes ti val Lu do- 
vi cen se da Mú si ca – Can ta 
São Luís, pro mo vi do pe la ges- 
tão do pre fei to Edi val do Ho- 

lan da Ju ni or, vai acon te cer nes ta sex- 
ta-fei ra (4), a par tir das 19h30, na Pra- 
ça Ma ria Ara gão. Trin ta e três ar tis tas 
se apre sen ta rão no pal co mon ta do no 
lo cal. Os cin co pri mei ros co lo ca dos 
re ce be rão prê mio que va ria de R$ 60 
mil a R$ 10 mil, de pen den do da co lo- 
ca ção. A es co lha dos fi na lis tas se deu 
du ran te eli mi na tó ri as, que fo ram bas- 
tan te acir ra das em vir tu de do po ten- 
ci al dos can di da tos. Even to é co or de- 
na do pe las se cre ta ri as de Go ver no e 
Cul tu ra.

O apoio ao se tor cul tu ral é uma po- 
lí ti ca im por tan te da ges tão do pre fei to 
Edi val do. O fes ti val é mais uma ini ci a- 
ti va pa ra for ta le cer a pro du ção ar tís ti- 
ca da ci da de. Mais que a pre mi a ção, o 
fes ti val tem o ob je ti vo de con tri buir 
pa ra a re to ma da do se tor cul tu ral na 
ci da de, pas sa do o pe río do mais crí ti- 
co da pan de mia de co ro na ví rus, e de 
opor tu ni zar aos ar tis tas lo cais mos- 
trar ao pú bli co seu tra ba lho .

“Es ta mos mui to fe li zes com o su- 
ces so do fes ti val. Te mos con se gui do 
apre sen tar à po pu la ção as gran des ta- 
len tos lo cais. Des ta que tam bém pa ra 
a par ti ci pa ção do pú bli co no even to 
que tem pres ti gi a do os ar tis tas em to- 
das as noi tes de apre sen ta ção”, ob ser- 
vou o pre fei to Edi val do. O even to se- 
gue to das as nor mas sa ni tá ri as re co- 
men das em ra zão da pan de mia da 
Co vid-19

A or dem de apre sen ta ção dos fi na-

PRÊMIAÇÃO  VARIA DE R$ 60 MIL A R$ 10 MIL DEPENDENDO DA COLOCAÇÃO DO ARTISTA

lis tas foi de fi ni da em sor teio re a li za do 
no dia  28. Os par ti ci pan tes vão apre- 
sen tar va ri a dos rit mos mu si cais ao 
pú bli co no dia da gran de fi nal. Den tre 
os 33 fi na lis tas que vão se apre sen tar 
na noi te de 4 de de zem bro es tão Wil- 
son Za ra, que se rá o pri mei ro da noi te 
a se apre sen tar con for me or dem do 
sor teio, se gui do de Fer nan do Car do- 
so, Fi li pe Li ma, Nú bia, Fer nan do Gar- 
cia, Dé bo rah Nas ci men to, Re gi a ne 
Araú jo, Mair la Oli vei ra, Edwin Mel lo, 
Má rio Fi lho, Bru no Sou sa, An dres sa 
Si paú ba, Gui lher me Jú ni or, Rayane 
Ri os, Ia ra Cos ta, Iza Fon te ne le, Ga bri- 
e la Mar ques, Adão Ca mi lo, Mil la Ca- 
mões, Mi le na Men don ça, Ro se No- 
guei ra, Lí via Ber rê do, Wa nia Lis boa, 
Bell Mi ran da, Ja mil son Jack son, Ma rio 
Fer nan do, Sa rah Va le, Nicolly Reis, 
Arthur San tos, Adri a na Bo sai po, Tás- 
sia Cam pos, Car los Al fre do e Matheus 

Por te la.
O Fes ti val Lu do vi cen se de Mú si ca – 

Can ta São Luís tem se gui do, à ris ca, 
to dos os pro to co los sa ni tá ri os de 
com ba te à Co vid-19. O pú bli co que 
com pa re ce ao even to po de se aco mo-
dar em ca dei ras dis tri buí das por to da 
a pra ça, di an te o pal co, obe de cen do 
dis tân cia mí ni ma en tre a fi lei ra da 
fren te co mo me di da de pre ven ção à 
do en ça.

Ain da por cau sa da do en ça, to dos 
de vem per ma ne cer com más ca ras de 
pro te ção. Bom bei ros ci vis da Pre fei tu- 
ra de São Luís tam bém fa zem o con- 
tro le de aces so ao es pa ço, que foi fe- 
cha do por gra dil de fer ro. To dos que 
aden tram ao es pa ço pre ci sam pas sar 
por afe ri ção de tem pe ra tu ra e são gui- 
a dos a hi gi e ni za rem as mãos com ál- 
co ol em gel, dis po ní vel por to da a pra- 
ça em to tens e dis pen sa do res.

MÚSICA

Maranhenses  no “Mulheres na Roda de Samba”

ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES NO SAMBA NO ANO PASSADO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE HELÔ SANTANA E PATATIVA

O Sam ba vai eco ar por to do o Bra sil
sob o co man do de mu lhe res can to ras
e ins tru men tis tas nu ma gran de Ro da
no pró xi mo dia 12 de de zem bro, sá ba- 
do, a par tir de 17h, com trans mis são
si mul tâ nea, ao vi vo, pe las re des so ci- 
ais ofi ci ais. É o III En con tro Na ci o nal
de Mu lhe res na Ro da de Sam ba, que
es te ano, ho me na geia El za So a res, um
dos mai o res íco nes da his tó ria da mú- 
si ca po pu lar bra si lei ra.

A ca pi tal ma ra nhen se faz par te
des sa pro gra ma ção, que é uma ver da- 
dei ra ce le bra ção às mu lhe res sam bis- 
tas. A ca da ano, a ini ci a ti va ga nha
mais ade são no ter ri tó rio na ci o nal e
in ter na ci o nal, ao to do, já são 32 ci da- 
des par ti ci pan tes. Além do Bra sil, te- 
re mos o even to em ou tros seis paí ses:
– Ar gen ti na, Fran ça, Itá lia, Ho lan da,
Por tu gal e Ja pão.

Em São Luís (MA), o En con tro Na- 
ci o nal de Mu lhe res na Ro da de Sam ba
foi con tem pla do no edi tal de fo men to
a pro je tos cul tu rais da SEC MA, por Lei
Fe de ral Al dir Blanc, ga ran tin do os re- 
cur sos ne ces sá ri os pa ra exe cu ção e

es tru tu ra, mo vi men tan do a ca deia
pro du ti va lo cal nes se mo men to de
cri se econô mi ca em vir tu de da pan- 
de mia do Co vid – 19.

As Bra si lei ri nhas, Ales san dra Lo ba,
Ales san dra San tos, An dréa Fra zão,
Ch ris San ta na, Gi se le Pa di lha, Helô
San ta na, Lu ci a na Pi nhei ro, Maaya Al- 
ves, Ma ri a na Ro sa, Mil le na Men don- 
ça, Ro se Ma ra nhão, Ro se Car re nho,
Adri a na Soraya, Eli ne Cu nha, Jés si ca
Mar tins, Lia Lo ba to, Lo ren do Ban jo,
Mary Bass, Ni ze Ca val can te, Noely
Mou ra, Pau li nha Ba te ra, Pi men ti nha
e Vâ nia dos Te cla dos irão com por a
Ro da de Sam ba, re pre sen tan do a for- 
ça e a re pre sen ta ti vi da de fe mi ni na
den tro des se ge nuí no gê ne ro mu si cal
bra si lei ro, o Sam ba, no Ma ra nhão.

O for ma to do En con tro Na ci o nal
das Mu lhe res na Ro da de Sam ba
acon te ce si mul ta ne a men te, no mes- 
mo dia e mes mo ho rá rio, às 17h (ho- 
rá rio de Bra sí lia), can tan do as mes- 
mas mú si cas na aber tu ra em ho me- 
na gem à di va El za So a res, de 90 anos.
Em se gui da, ca da ci da de se gue seu

res pec ti vo show-en con tro com re per-
tó rio de mú si cas au to rais, pri vi le gi an- 
do as com po si to ras, além de sam bas
de mu lhe res que abri ram por ta pa ra a
pro je ção de um mer ca do fe mi ni no,
co mo Do na Ivo ne La ra, Cla ra Nu nes,
Beth Car va lho, Eli zeth Car do so e Le ci
Bran dão. E cla ro, sem es que cer as
com po si ções au to rais e su ces sos do
can ci o nei ro lo cal ma ra nhen se.

O pú bli co po de acom pa nhar a
trans mis são de ca da ci da de atra vés da
pá gi na de fa ce bo ok (fan pa ge ofi ci al)
do pro je to: – MU LHE RES NA RO DA
DE SAM BA (https://www.fa ce bo- 
ok.com/mu lhe res na ro da de sam ba).

Quem qui ser acom pa nhar pe lo ca- 
nal do youtube, ha ve rá um gi ro em to- 
das as ci da des. Pois a trans mis são do
ca nal vai in ter ca lar ao vi vo as trans- 
mis sões lo cais.

www.mu lhe res na ro da de sam- 
ba.com.br

https://www.youtube.com/chan- 
nel/UCFxMB2VCn9blH3wOr3l-jTw

DOCUMENTÁRIO

National Geographic
lança “Meu nome é Greta”

FILME CONTA COM OM IMAGENS NUNCA ANTES VISTAS

Em 2018, Gre ta Thun berg, uma ati vis ta am bi en tal su- 
e ca de quin ze anos, de ci diu ini ci ar uma gre ve es co lar
sen tan do-se do la do de fo ra do Par la men to em Es to col- 
mo to das as sex tas-fei ras pa ra exi gir ações con cre tas dos
lí de res con tra a mu dan ça cli má ti ca. Aos pou cos, ou tros
se jun tam à sua cam pa nha, dan do iní cio a um mo vi- 
men to mun di al. Di ri gi do pe lo di re tor su e co Nathan
Gros s man, o ca nal Na ti o nal Ge o graphic es treia o do cu- 
men tá rio “Meu No me é Gre ta” no sá ba do, 5 de de zem- 
bro às 21h – um olhar ín ti mo, re ve la dor e ins pi ra dor so- 
bre a jor na da que trans for mou uma ado les cen te em um
íco ne in ter na ci o nal na lu ta con tra as mu dan ças cli má ti- 
cas. Com ima gens nun ca an tes vis tas, “Meu No me é Gre- 
ta” é fil ma do no es ti lo do ci né ma vé ri té e, com o apoio
da fa mí lia Thun berg, câ me ras cap tu ram os en con tros
de Gre ta com lí de res go ver na men tais, su as apa ri ções
pú bli cas e pro tes tos em to do o mun do. As ima gens tam- 
bém mos tram sua vi da fo ra dos mo men tos pú bli cos em
ca nais de no tí ci as ao re dor do mun do: rin do com sua fa- 
mí lia em ca sa, es cre ven do dis cur sos apai xo na dos e ten- 
tan do se ajus tar ao enor me es tres se das vi a gens cons- 
tan tes, do es cru tí nio pú bli co e do es tres se de ser a fa ce
da cau sa con tra as mu dan ças cli má ti cas. 

“Gos tei mui to do do cu men tá rio e acho que dá uma
ima gem re a lis ta de mim e do meu dia a dia. Es pe ro que
os es pec ta do res fi nal men te pos sam en ten der que nós
jo vens não fa ze mos gre ve es co lar pa ra nos di ver tir. Pro- 
tes ta mos por que não te mos al ter na ti va. Mui ta coi sa
acon te ceu des de que co me cei com a gre ve es co lar, mas
in fe liz men te ain da es ta mos no ze ro “, diz Gre ta. 

“As mu dan ças e o ní vel de cons ci ên cia ne ces sá rio não
es tão à vis ta. Tu do o que pe di mos é que a so ci e da de en- 
fren te a cri se cli má ti ca co mo uma cri se, e que nos dê um
fu tu ro se gu ro. Acho que o do cu men tá rio mos tra o quan- 
to es ta mos lon ge dis so ago ra. Mos tra tam bém que a ur- 
gên cia da men sa gem ci en tí fi ca não es tá sen do com pre- 
en di da ”, com ple ta.

COVID-19

Atriz Nicette Bruno está
sedada em estado grave 

NICETTE   ESTÁ INTUBADA E COM RESPIRAÇÃO MECÂNICA

Ni cet te Bru no, 87, con ti nua in ter na da na UTI da Ca sa
de Saú de São Jo sé, no Rio. De acor do com bo le tim mé di- 
co di vul ga do pe la ins ti tui ção nes ta quar ta-fei ra (2), o
qua dro de la é con si de ra do gra ve. A atriz es tá sen do tra- 
ta da de uma pneu mo nia cau sa da pe la Co vid-19. “Ela es- 
tá se da da, in tu ba da e res pi ran do atra vés de um ven ti la- 
dor me câ ni co”, di zem os mé di cos. “Ela se gue sob cui da- 
dos in ten si vos e acom pa nha da por equi pe mé di ca as- 
sis ten te, além de equi pe mul ti dis ci pli nar do hos pi tal.” 

Na ter ça-fei ra (1º), a fi lha de la e tam bém atriz Beth
Gou lart, 59, afir mou que Ni cet te ha via apre sen ta do uma
le ve pi o ra no es ta do de saú de. A ve te ra na de dra ma tur- 
gia re ce beu di ag nós ti co po si ti vo pa ra Co vid-19 e es tá in- 
ter na da em um hos pi tal par ti cu lar no Rio des de do min- 
go (29). Por meio de um ví deo pu bli ca do em seu Ins ta- 
gram, Gou lart pe diu que ami gos, fa mi li a res e fãs fa çam
uma cor ren te de ora ção pa ra a re cu pe ra ção da mãe. Es- 
pe ran ço sa e com sor ri so no gos to, a atriz ain da diz que
sua mãe não es tá sen tin do dor.

Nos co men tá ri os, co le gas de te le vi são ex pres sa ram
apoio atra vés de men sa gens e co men tá ri os no per fil de
Gou lart. O ator Ary Fon tou ra afir mou: “Ela vai su pe rar
mi nha que ri da”. Uma lis ta ex ten sa de ar tis tas tam bém
co men ta ram, en tre elas; Le o na Ca val li, Le da Ne gla e
Du da Ne gla, Pa lo ma Ber nar di, Ki ka Ka la che, Nany Pe o- 
ple, Vi vi a ne Arau jo, Car la Di az, Ju li a na Pai va, Du du Aze- 
ve do, en tre ou tros. Ni cet te é fi lha da atriz Ele o nor Bru no
e co me çou na car rei ra ar tís ti ca mui to ce do, sen do con- 
tra ta da aos 14 anos co mo pro fis si o nal de te a tro pe la
Com pa nhia Dul ci na-Odi lon. Sua es treia ofi ci al nos pal- 
cos acon te ceu em 1947 na pe ça “A Fi lha de Ió rio”. 

A atu a ção da atriz na TV é re ple ta de per so na gens
mar can tes, co mo a Do na Ben ta, do “Sí tio do Pi ca-Pau
Ama re lo”, a Ju ju, de “Se te Pe ca dos e a Es ter de “Ór fãos da
Ter ra”. Seu úl ti mo tra ba lho na te li nha foi em “Éra mos
Seis”, co mo Ma dre Jo a na, uma par ti ci pa ção em ho me- 
na gem a ela, que pro ta go ni zou a tra ma na ver são que foi
ao ar 1977 pe la ex tin ta Tu pi. UOL

São Luís, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Mulheres do Samba

O Sam ba vai eco ar por to do o Bra sil sob o
co man do de mu lhe res can to ras e ins tru-
men tis tas nu ma gran de Ro da no pró xi mo
dia 12, sá ba do, a par tir de 17h, com trans- 
mis são si mul tâ nea, ao vi vo, pe las re des so ci- 
ais ofi ci ais. É o III En con tro Na ci o nal de Mu-
lhe res na Ro da de Sam ba, que es te ano, ho-
me na geia El za So a res, um dos mai o res íco- 
nes da his tó ria da mú si ca po pu lar bra si lei ra.
São Luís faz par te des sa pro gra ma ção.

Viver a Vida 50+

Eles são di nâ mi cos, tra ba lham, em pre en-
dem, cons tro em, na mo ram, pra ti cam ati vi-
da des di ver sas. O pú bli co 50+, res pon sá vel
pe la mo vi men ta ção de qua se R$ 2 tri lhões
na eco no mia bra si lei ra em 2019, aca ba de
ga nhar sua pri mei ra pla ta for ma di gi tal mul-
tis se to ri al: vi ve ra vi da.org. A pla ta for ma reú- 
ne con teú do re la ci o na do a di ver sos te mas,
co mo saú de, edu ca ção e no tí ci as, além de
en tre te ni men to en tre ou tros be ne fí ci os.

Na fo to em Lis boa, com o Em bai -
xa dor do Bra sil em Por tu gal, Luiz Al -
ber to Fi guei re do, o con se lhei ro fe de -
ral da OAB, Da ni el Blu me, que aca ba
de apre sen tar uma pro pos ta que de -
ve tra zer uma bom de ba te em uma
das prin ci pais en ti da des de re pre -
sen ta ção do país. O ad vo ga do ma ra -
nhen se propôs re cen te men te, que di -
ri gen tes da OAB não po dem es tar fi li -
a dos a par ti dos po lí ti cos. Ou se ja: a
pro pos ta de Da ni el Blu me é que os
mem bros da di re to ria da OAB de âm -
bi to Na ci o nal, Es ta du al ou Mu ni ci pal
não se jam in te gran tes de par ti do po -
lí ti co nos úl ti mos seis me ses an te ri o -
res ao re gis tro de can di da tu ra.A dis -
cus são ain da se rá le va do ao ple no do
Con se lho Fe de ral da OAB.

Ma ra nhen se de Im pe -
ra triz, Isa bel la Sil vei ra
es tá em re de na ci o nal,
ho rá rio no bre, es tre -
lan do um co mer ci al da
mar ca Se a ra. Isa bel -
la é ba cha rel em Di rei -
to, mo de lo, atriz e can -
to ra com mais de  cin co
mi lhões e meio de au -
di ções nos ví de os mu -
si cais pos ta dos em seu
Ins ta gram: @za bel la, e
mais de 20 mi lhões de
vi su a li za ções nas fo tos
pos ta das lá tam bém.
Ela tem pou co mais  de
2 anos em São Pau lo.

O di re tor do HSLZ Plí -
nio Tuz zo lo re ce ben do
de pre sen te o de se nho
cri a do pe lo pa ci en te e
ar tis ta Mar cos Do mi ni -
ci du ran te sua in ter na -
ção no Hos pi tal.Mas
no ca so do pro fes sor
Mar cos Do mi ni ci uma
in ter na ção na UTI do
Hos pi tal São Luís /
HSLZ (Gru po Mer cú rio)
ren deu tam bém be las
ar tes. Ele so freu um
aci den te du ran te uma
vi a gem de la zer que
aca bou le van do a uma
ci rur gia or to pé di ca.

Leilão do Bem/The Best

Uma li to gra fia da obra in ti tu la da “Mu lher”,
do pin tor es pa nhol, es cul tor, ce ra mis ta, ce nó- 
gra fo, po e ta e dra ma tur go Pa blo Pi cas so (1881-
1973), do a da pe lo ca sal Ja que li ne e Ival de ci
Men don ça, vai ser ofe re ci da no Lei lão do Bem,
na 33ª edi ção do The Best – Me lho res de 2020,
dia 16 de des te mês no Vil la Re a le Ho lan de ses. A
obra me de 75×55 e, se gun do o cer ti fi ca do, foi ar- 
re ma ta da pe lo ca sal no “Ta ble au Ar te e Lei lões”,
em 4 de de zem bro de 2015, em São Pau lo. Pi cas- 
so fez sua pri mei ra li to gra fia em 1919, por meio
de um con vi te pa ra ex por.

Natal sem fome

A Va le é a no va par cei ra da cam pa nha Na tal
Sem Fo me 2020, re a li za da pe la Ação da Ci da da- 
nia. O ob je ti vo é mo bi li zar vo lun tá ri os no com- 
ba te à fo me em to do o país. 

Por meio da pla ta for ma di gi tal Re de Vo lun tá- 
ria Va le, a em pre sa vai con tri buir pa ra mo bi li zar
a so ci e da de pa ra re a li zar do a ções fi nan cei ras
pa ra a cam pa nha. 

A ação se rá re a li za da via mat ching: a ca da R$
1 do a do via Re de Vo lun tá ria (https://re de vo lun-
ta ri a va le.com.br/na tal-sem-fo me/), a Va le fa rá
uma do a ção de R$ 10. 

Investimentos

Pre si den te Du tra, São Jo se de Ri ba mar, Ti- 
mon, Im pe ra triz, Ba ca bal e São Luís são os mu- 
ni cí pi os ma ra nhen ses que te rão a im plan ta ção
e a ex ten são de em pre en di men tos, com um in- 
ves ti men to de R$ 112 mi lhões.

O pro je to foi apro va do pa ra re ce ber in cen ti- 
vos fis cais do Con se lho De li be ra ti vo do Pro gra- 
ma de Atra ção e Apoio às In dus tri as e Agroin- 
dús tri as do Ma ra nhão (Con dep), pre si di do pe lo
se cre tá rio de Es ta do de In dús tria, Co mér cio e
Ener gia (Seinc), Sim plí cio Araú jo. Mais em pre- 
gos di re tos e in di re tos pa ra o Es ta do.

Pra curtir

Na Sé rie Con cer tos
Sesc Par ti tu ras des ta
sex ta-fei ra 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. 

A apre sen ta ção fi ca
por con ta do SL -
BRASS Gru po de Me -
tais, a par tir das 17h,
no au di tó rio do Sesc
De o do ro. O even to é
aber to ao pú bli co.

Mais de 24 mil em -
pre en di men tos e gui -
as de Tu ris mo já pos -
su em o Se lo Tu ris mo
Res pon sá vel, Lim po e
Se gu ro do Mi nis té rio
do Tu ris mo.

A mar ca foi atin gi da
nes ta quin ta-fei ra, 3,
após seis me ses do
lan ça men to do se lo,
o que cor res pon de a
uma mé dia de qua tro
mil emis sões por
mês. A ini ci a ti va es ta -
be le ce pro to co los es -
pe cí fi cos pa ra a pre -
ven ção da co vid-19
pa ra 15 seg men tos do
se tor de Tu ris mo.

Es tá aber ta con sul ta
pú bli ca, me di an te vo -
ta ção on-li ne até dia
9 pró xi mo, pa ra es co -
lha das ações que re -
ce be rão o Prê mio
Mag no Cruz de Di rei -
tos Hu ma nos 2020,
nas ca te go ri as:
1) Pes soa Fí si ca da
So ci e da de Ci vil ou
Or ga ni za ção da So ci -
e da de Ci vil e 2) Ins ti -
tui ções Es ta tais.

A Uni ver si da de Fe de -
ral do Ma ra nhão con -
cor re ao prê mio na
ca te go ria Ações de -
sen vol vi das por ór -
gãos pú bli cos do Es -
ta do do Ma ra nhão
(Ins ti tui ções Es ta tais).

São Luís, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020


