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MARÉ BAIXA
09h08        1.3m
21h44        1.6m

MARÉ ALTA
02h49           5.0m
15h46           4.8m

Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.
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PSDB anuncia hoje seu
posicionamento para as
eleições municipais em
São Luís. POLÍTICA 3

MARANHÃO É 2º NO NORDESTE
EM NOVOS CASOS DE COVID-19

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

148.923 recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

137.236 suspeitos da Covid-19
foram descartados no
estado desde março

176.787
CASOS PACIENTES CASOS

Último boletim do Ministério da Saúde, referente à semana epidemiológica nº 34 (16 a 22/08),
aponta a ocorrência de 7.593 novos casos no estado, mas cenário da pandemia é de queda. CIDADES 5

Combate a incêndio

Maior parte de
prédios está com
irregularidades
Do total de 72 edifícios vistoriados
pelo Corpo de Bombeiros em São Luís,
66 apresentam sistemas irregulares
CIDADES 6

Rogério Marinho esteve na capital maranhense na manhã de ontem em visita ao 
Residencial José Chagas, na Ilhinha, e à tarde, manteve agenda na cidade de Barra do

Corda, onde entregou 1.000 casas a pessoas de baixa renda. POLÍTICA 3

Em visita ao estado, ministro
defende auxílio emergencial 

Paulo Soares

Programa
destaca a
carreira de
Fernando 
e Franco

Dia do
Voluntariado 
é comemorado
nesta 
sexta-feira

P
ap

o 
A

lte
rn

at
iv

o Centro
Cultural 
Vale abre
inscrições para
laboratório

OESTADOMA.COM/490485 PÁGINA 10PÁGINA 12

De acordo com pesquisa realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, a população do estado
é a 11ª maior dentre as 27 unidades
da Federação.  GERAL 9

Estimativa do IBGE

População
maranhense
passa de 
7,1 milhões
de habitantes

Durante a megaoperação, bombeiros verificaram o prazo de validade de extintores de incêndio

Divulgação



O Estado do Maranhão São Luís, 28 de agosto de 2020. Sexta-feira 3POLÍTICA

ESTADO 
MAIOR

O anúncio

O
presidente municipal do PSDB em São Luís, o ex-
vereador Roberto Júnior, fará o anúncio hoje do
posicionamento do partido para as eleições

municipais na capital.
À coluna, Roberto Júnior disse que as decisões do PSDB

foram acertadas com as direções nacional e estadual da
sigla. E também com partidos aliados. “Vamos anunciar as
decisões feitas pelo partido, acertadas com partidos aliados
em nível municipal, estadual
e nacional”.

Pelo que disse o presidente
municipal tucano, não é
nada difícil se adiantar que o
PSDB deve mesmo fechar
com o Podemos, do pré-
candidato Eduardo Braide.

O deputado estadual da
legenda Wellington do Curso,
dessa forma, não poderá
entrar na disputa, pelo
menos como cabeça de
chapa. A única possibilidade
para se manter na corrida eleitoral em São Luís seria
compor chapa com Braide.

Se confirmado o PSDB na chapa, o Podemos terá quatro
partidos, sendo o tucanato mais forte devido ao tempo do
partido para a propaganda eleitoral de TV e rádio.

Ao que tudo indica, esta não deverá ser a única mudança
no cenário eleitoral de São Luís até o dia 16 de setembro,
último dia para o prazo das convenções. Outras duas pré-
candidaturas poderão deixar de existir, assim como a de
Wellington.

• Wellington do Curso pode romper com o senador Roberto Rocha caso a
sua candidatura seja barrada pelo PSDB. 

• Nos bastidores, voltou a circular a informação de desistência de candida-
tura pela deputada estadual Detinha, do PL. A pré-candidata, contudo, man-
tém silêncio sobre o tema. 

• O TSE definiu que candidatos negros terão direito a distribuição de ver-
bas públicas para financiamento de campanha e tempo de propaganda elei-
toral gratuita na TV e no rádio.

E MAIS

Pelo que disse o
presidente
municipal tucano,
não é nada difícil
se adiantar que o
PSDB deve
mesmo fechar
com o Podemos

Insistência 
Mesmo com tudo definido, o deputado Wellington do Curso ainda man-

tém o discurso de pré-candidato.
Ele fala em traição  do senador Roberto Rocha, afirmando que se o

PSDB iria para Braide, deveria ter liberado ele antes para buscar outros ru-
mos partidários.

Sobre o anúncio de hoje do comando municipal, o deputado tucano di-
se não estar sabendo de nada até o início da tarde de ontem.

Toma lá, dá cá 
A decisão em São Luís deverá ter um reflexo direto em Imperatriz. Por lá,

o Podemos deverá retirar a pré-candidatura do médico Daniel Finn.
Após o anúncio da capital, o PSDB e o Podemos devem organizar os ter-

mos da união em Imperatriz para que haja apoio do partido de Eduardo
Braide ao tucano Sebastião Madeira.

Assim, em São Luís o Podemos terá cabeça e chapa com apoio do PSDB
e em Imperatriz serão os tucanos a encabeçar a chapa com o apoio do Po-
demos.

Expectativa
O MDB ainda passa por ajustes internos para que uma posição seja to-

mada em relação às eleições em São Luís.
Os dois deputados federais da legenda, João Marcelo de Sousa e Hildo

Rocha, terão reunião com membros da direção municipal emedebista pa-
ra depois se posicionarem.

Depois disso, novas conversas acontecerão com a ex-governadora Ro-
seana Sarney e, assim, acertar para que o MDB anuncie na segunda-feira
(31) a posição que tomará na disputa na capital.

Bancada e Dnit
A bancada federal do Maranhão participará hoje pela manhã de reunião

com a direção nacional do Departamento de Infraestrutura e Transporte
(Dnit).

Foi o próprio órgão que convidou os deputados federais e senadores ma-
ranhenses. Este tipo de reunião vem acontecendo com todas as bancadas
do Brasil.

Na pauta, tem o detalhamento do orçamento de 2020 do Dnit, apresen-
tação das obras em andamento e ainda metas para 2020.

Vice
O deputado estadual Yglésio Moyses, pré-candidato a prefeito de São

Luís pelo PROS, confirmou ontem a chapa para a disputa da eleição do mês
de novembro. 

Concorrerá na condição de vice, ao lado de Yglésio, o também médico
Mauro Cesar. Oftalmologista, ele é presidente da Associação Médica Brasi-
leira. 

A chapa do PROS, portanto, será 100% da classe médica. 

Implosão
O consórcio de pré-candidatos ligado ao governador Flávio Dino (PCdoB)

já começou a implodir, antes mesmo de iniciado o período de campanha
eleitoral. 

Yglésio Moyses, pré-candidato do PROS, acusou o deputado federal Ru-
bens Júnior, pré-candidato do PCdoB, de plagiar uma proposta de sua au-
toria, apresentada na Assembleia Legislativa. 

Antes de se engalfinhar com Rubens Júnior, Yglésio já havia provocado
um embate com o pré-candidato Duarte Júnior, do Republicanos. 

DE OLHO

É VALOR DE PARCELA de um empréstimo contraído
pelo Estado junto ao Bank of America Merryl Lynch
que deverá ser paga pelo Governo Federal após
decisão judicial.

US$ 49,9 MILHÕES 

Ministro defende
extensão de auxílio
emergencial em SL
Rogério Marinho esteve na capital na manhã de ontem em visita ao
Residencial José Chagas; à tarde, manteve agenda em Barra do Corda

GILBERTO LÉDA
Da editora de Política

O
ministro do Desenvol-
vimento Regional, Ro-
gério Marinho, declarou
ontem, durante passa-

gem por São Luís, que, em meio ao
debate sobre a criação do Renda
Brasil - o novo Bolsa Família do go-
verno Jair Bolsonaro -, a priorida-
de do presidente da República é ga-
rantir uma proposta viável de ex-
tensão do auxílio emergencial pe-
lo menos até o dezembro de 2020.

A idéia inicial do governo é
manter o benefício, que seria in-
terrompido após o pagamento de
cinco parcelas de R$ 600,  mas com
valor reduzido, na casa dos R$ 300.

Segundo Marinho, a equipe eco-
nômica deve apresentar uma pro-
posta nesta sexta-feira. “O presi-
dente já determinou a sua equipe
econômica e ao pessoal do Minis-
tério da Cidadania, que são res-
ponsáveis por essa política, para
que até amanhã [hoje] seja apre-
sentada a ele uma alternativa para
ampliação do auxílio emergencial
até o mês de dezembro em outro
patamares. Essa é a primeira eta-
pa”, declarou.

Sobre o Renda Brasil, o ministro
informou que o novo programa de-
ve incluir pelo menos 9 milhões de
“invisíveis” no benefício. De acor-
do com o auxiliar de Bolsonaro, são
cidadãos elegíveis para receber o
auxílio que, no entanto, estavam
fora até mesmo do Cadastro Úni-
co do governo federal.

“A nova Renda Brasil, que deve
ampliar o atual Bolsa Família e
acrescer quase 10 milhões, ou 9
milhões de invisíveis, que foram
identificados e que estavam fora
até do Cadastro Único do governo
federal e das políticas públicas, de-
verão ser apresentada essa pro-
posta ao Congresso Nacional ao
longo dos próximos dias. Mas a
emergência, nesse momento, é a
prorrogação desse auxílio até o
mês de dezembro para que as pes-
soas continuem a ter condições de
se manter em função da pande-
mia que acometeu o nosso país”,
completou.

Fritura
A O Estado, Rogério Marinho ne-
gou, ainda, qualquer ação para “fri-
tura” do ministro da Economia,
Paulo Guedes. O “Posto Ipiranga”

Pauilo Soares

de Bolsonaro se viu enfraquecido
após o presidente tonar público
que não concordou com a propos-
ta inicial do Renda Brasil apresen-
tada pela equipe econômica.

Guedes apresentou propostas
de parcelas entre R$ 240 e R$ 270.
Mas Bolsonaro pressiona para que
o valor chegue a pelo menos R$ 300
- nesse caso, o ministro da Econo-
mia avalia que seria necessário ex-
tinguir deduções de Imposto de
Renda de pessoa física.

No entorno do governo, segundo
noticiou ontem a Folha de S. Paulo,
há a percepção de que Marinho tor-
ce e age para uma queda de Paulo
Guedes. Ele garante, no entanto, que
a relação entre os dois é boa.

“Está bem [a relação com o mi-
nistro Paulo Guedes]. Nós estamos
conversando sempre. Quarta-feria
passada eu tive uma longa reunião
com ele, nessa terça-feira estive
com ele, com o presidente e outros
ministros. Estamos conversando
normalmente, institucionalmen-
te”, disse.

E atribuiu a “intrigas feitas pela
imprensa” o noticiário sobre o pro-
cesso de “fritura" do ministro da
Economia.

“Eu não sou cozinheiro e, por
outro lado, eu tenho muito o que
fazer. Eu estou aqui em São Luís,
daqui a pouco eu vou a Barra do
Corda e hoje à noite ainda vou a
Cuiabá. A gente tem trabalhado
muito, a gente não tem tempo pa-
ra essa intrigas que são feitas pela
imprensa”, concluiu.

Alvo de uma disputa interna no go-
verno Flávio Dino (PCdoB), envol-
vendo dois ex-secretários das Cida-
des - Neto Evangelista (DEM) e Ru-
bens Júnior (PCdoB), ambos pré-
candidatos a prefeito de São Luís -,
o Residencial José Chagas teve obras
coordenadas pelo governo estadual,
mas faz parte de uma ação federal,
por meio do programa “Minha Ca-
sa, Minha Vida”.

Ao visitar o local, o ministro do De-
senvolvimento Regional, Rogério Ma-
rinho, fez questão de destacar o auxí-
lio estadual - citou também o depu-
tado Hildo Rocha (MDB), que chegou
a tocar parte da obra quando esteve
na Secid -, mas garantiu que o foco do
governo Bolsonaro é entregar os be-
nefícios à população, independente-

mente de quem os tenha iniciado.
"Nós não estamos interessados

em saber quem iniciou, estamos in-
teressados em entregar as obras à
população. A preocupação do presi-
dente é que as obras, quaisquer que
sejam elas, sejam entregues, sejam
finalizadas. E uma preocupação to-
da especial com a questão da habi-
tação”, destacou.

O auxiliar presidencial acrescen-
tou que o governo federal está cien-
te do déficit habitacional do Mara-
nhão, sobretudo rural, e citou o de-
putado federal Hildo Rocha, mem-
bro da Frente Parlamentar Mista de
Apoio a Habitação Rural, ao falar na
busca alternativas durante a vota-
ção do Orçamento de 2021 para mi-
nimizar o problema. �

Ministro ignora disputa
por ‘paternidade’ de obra

Orçamento para 2021 chegará
ao Congresso na segunda (31)
Ainda não há data para instalação da Comissão Mista de Orçamento do Congresso; em razão da
Covid-19, as propostas orçamentárias têm sido analisadas pelo Congresso por meio de rito sumário 

BRASÍLIA

Pela primeira vez desde a Consti-
tuição de 1988, o Projeto de Lei Or-
çamentária Anual (PLOA) chegará
ao Congresso Nacional sem que a
Comissão Mista de Orçamento
(CMO) esteja em funcionamento.
O prazo para entrega acaba na se-
gunda-feira (31).

A situação inédita é decorrência
da pandemia do novo coronavírus.
O isolamento social afeta os traba-
lhos parlamentares desde março.
Nenhuma comissão deliberativa
está em funcionamento na Câma-
ra dos Deputados ou no Senado.

O deputado Hildo Rocha (MDB-
MA) reclamou disso durante ses-
são do Congresso no último dia 12.

“Há esta pandemia causada pela
Covid-19, mas a comissão já pode-
ria estar funcionando, pelo menos
de forma virtual”, afirmou.

A 1ª secretária do Congresso, de-
putada Soraya Santos (PL-RJ), ex-
plicou na ocasião que, devido à

pandemia, as propostas são discu-
tidas entre relator e líderes e depois
colocadas em votação a distância.
“Deixo aqui o registro e serei por-
tadora da reivindicação.”

O deputado Paulo Pimenta (PT-
RS), ex-presidente da CMO, avaliou
que o governo tem dificultado a
discussão de temas econômicos. “A
eles interessa o rito sumário”, dis-
se. “Nós, de outro lado, queremos
garantir o amplo debate.”

Ainda não há data para instala-
ção da Comissão Mista de Orça-
mento. Em razão da Covid-19, as
propostas orçamentárias têm sido
analisadas pelo Congresso por
meio de rito sumário, com sessões
virtuais no Plenário da Câmara e
no do Senado. �

Ministro Rogério Marinho fez visita técnica ao lado de comitiva em obra idealizada pela União

MAIS

Visita
O ministro Rogério Marinho,
esteve em São Luís para
visitar o Residencial José
Chagas, que começou a ser
entregue no início deste mês.
Por lá, são 256 unidades num
investimento federal de R$
17,1 milhões, que beneficiam

cerca de 1 mil pessoas.
"Nossa vinda aqui é para
fiscalizar, para acompanhar,
para verificar se o recurso do
governo federal está sendo
aplicado, de forma dequada,
em benefício da população”,
declarou.

MAIS

� Continua aberto no
Congresso o prazo para que
os líderes partidários façam
as indicações. 

� Neste ano, por conta das
regras de revezamento, a
CMO será presidida por um
deputado federal. 

� A relatoria do 
PLOA caberá a um 
senador, e o indicado é
Marcio Bittar (MDB-AC).

Prazo aberto

Não há
previsão para

início de debates

Pandemia
provocou situação

inédita
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São Luís, 28 de agosto de 2020 - Sexta-feira

Prédios com irregularidades
no sistema de combate a
incêndios têm prazo para 
se regularizar 
CIDADES 6

Maranhão está em 2º lugar
em número de novos casos
de Covid-19 no Nordeste
Último boletim do Ministério da Saúde aponta 7.593 novos casos no estado, na
semana epidemiológica nº 34 (16 a 22/08), mas continua em situação de “queda”

D
e acordo com o último
boletim epidemioló-
gico divulgado pelo
Ministério da Saúde, o

Maranhão ficou na segunda po-
sição quanto ao número de
novos casos confirmados da
Covid-19, com 7.593 testes po-
sitivos para a doença. Esse ma-
peamento do Ministério é feito
por semanas epidemiológicas, e
esses dados fazem parte da se-
mana de n° 34 (16 a 22/08). No
entanto, de acordo com a última
atualização do consórcio dos
veículos de imprensa – até o fe-
chamento desta edição –, o Ma-
ranhão segue na situação de
“queda” em relação aos núme-
ros de mortes, no levantamento
da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), desta quarta-feira,
26, o estado registrou 13 novas
mortes pelo novo coronavírus,
mas nenhuma se deu nas últi-
mas 24 horas.
Na quarta-feira (26), o Brasil

completou seis meses desde o
primeiro registro da doença, que
ocorreu em 26 de fevereiro, em
São Paulo. E desde o começo da
pandemia no país, os números
de novos casos da doença estão
caindo de forma consolidada,
como indica os levantamentos
dos veículos de imprensa, a partir
de dados disponibilizados pelas
secretarias de saúde de cada es-
tado. O Brasil tinha 117.789 mor-
tes por coronavírus confirmadas
até as 8h desta quinta-feira (27),
e os novos testes positivos apon-
tavam 3.722.421.

Situação no Maranhão
Desde o dia 18 de agosto, o Ma-
ranhão não apresentava um pico
no número de casos registrados,
no boletim do dia 26, 1.755 foram
contabilizados. Desses, 105 foram
na Ilha de São Luís, em Impera-
triz foram 37, e o restante, no in-
terior do estado, com 1.613 noti-
ficações. Ao todo, o estado já

contabiliza 147.676 casos, e 3.390
óbitos. Em situação ativa, estão
8.433, em isolamento domiciliar
7.967, 283 em internação em en-
fermaria, e 183 em Unidades de

Terapia Intensiva (UTIs).
Recentemente a SES, em par-

ceria com a Universidade Fede-
ral do Maranhão (UFMA), dis-
ponibilizou para o público, os

resultados do inquérito soroló-
gico realizado entre os dias 27 de
julho e 8 de agosto de 2020, que
estima que 40% da população
maranhense já foi infectada pela

Covid-19. Uma segunda etapa do
inquérito já foi anunciada pelo
Secretário da SES, Carlos Lula.
“Quanto ao novo inquérito, a
previsão é para que seja iniciado
no mês de outubro com amostra
maior que a primeira. Por meio
dos resultados destes dois estu-
dos no Maranhão, neste mo-
mento, os pesquisadores não
consideram a necessidade de um
terceiro inquérito”, afirma a se-
cretaria, em nota.

O vírus e a desigualdade
Um dos dados que mais mostram
as desigualdades sociais eviden-
ciadas pelo coronavírus no estado,
foi a de cor de pele, 49,1% das pes-
soas que se autodeclararam como
pretas foram vítimas da Covid, pes-
soas pardas são 41,3%, enquanto
pessoas de pele branca foram, ape-
nas 32,2%. Uma análise do Boston
Consulting Group (BCG), confir-
mou essas estatísticas. “O número
de mortes de pessoas negras pela
Covid-19 é 5,8 vezes maior do que
o de pessoas brancas”, diz o levan-
tamento. O BCG observou dados
de órgãos governamentais dos Es-
tados Unidos. Entre os hispânicos,
o número é 4,2 vezes maior. O
principal motivo atribuído para
esta disparidade é a alta exposição
desses grupos ao vírus e o baixo
acesso a testes.

O inquérito também mostra cri-
térios do vírus na taxa de escolari-
dade e renda. A presença do novo
coronavírus se mostrou maior em
pessoas que possuem apenas o en-
sino médio (46,2%) e na segunda
posição, estão aqueles que cursa-
ram até o ensino fundamental
(40,9%) As pessoas que cursaram
o ensino superior, são a minoria na
taxa de prevalência da Covid-19
(27,5%). Já em relação a renda
mensal, 45% das pessoas que par-
ticiparam da pesquisa, e tiveram a
Covid-19, possuem uma renda de
R$ 1 mil a R$ 2 mil; em seguida,
42,9% com uma média de renda de
R$ 2 mil a R$ 3 mil; em terceiro
lugar, a população que tem uma
média de salário de R$ 1 mil
(40,8%).Por último, pessoas que re-
cebem até R$ 3 mil, com 27,9% de
incidência.

Em nota, a SES informou que
o Centro de Operações de Emer-
gência vai discutir sobre as medi-
das que podem ser tomadas a par-
tir do inquérito sorológico. “A
Secretaria relembra que o Governo
do Estado realizou diversas ações
para pessoas de baixa renda e baixa
escolaridade antes do inquérito
como, por exemplo, distribuição
de cestas básicas, álcool em gel e
máscaras para as populações vul-
neráveis”, ressaltou. Por fim, a se-
cretaria reforçou a necessidade de
manutenção das medidas de pro-
teção individual e coletiva como o
uso de máscara, higienização das
mãos, uso de álcool em gel e dis-
tanciamento social. �

Paulo Soares

SAIBA MAIS

Imunidade de Rebanho
Depois que os dados da pesquisa da SES foram publicados, muito se falou sobre a imunidade
de rebanho, de acordo com estudiosos, o número ideal para essa imunidade é de 70%, no
momento, o Maranhão estima apenas, 40% de pessoas com anticorpos para a SARS-Cov-2, a
grande ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, e Raposa), é de 38,9%.

O que é?
Imunidade coletiva, popularmente conhecida como “imunidade de rebanho”, é o conceito
criado por imunologistas para calcular quantas pessoas numa população precisam estar
imunes a um agente infeccioso para que ele não atinja indivíduos vulneráveis. A ideia é
simples: quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas doentes, menos vírus circulando.

3.722.4213.722.421
CASOS no Brasil

117.789117.789
ÓBITOS no Brasil

147.6761147.6761
CASOS no Maranhão

3.3903.390
ÓBITOS no Maranhão

MAPEAMENTO
é feito por meio

de testes
realizados no

estado



Responsáveis pelos edifícios têm prazo de 30 dias para regularizarem
situação; nova inspeção será realizada após a data especificada 

66 dos 72 edifícios
vistoriados possuem
sistemas de combate a
incêndios irregulares

6 CIDADES São Luís, 28 de agosto de 2020. Sexta-feira  O Estado do Maranhão

O
comando do Corpo de
Bombeiros do Mara-
nhão (CBMMA) deu
prazo de 30 dias para

que os responsáveis pelo prédios
onde foram constatadas irregu-
laridades no sistema de combate
a incêndios, regularizem a situa-
ção. Desde segunda-feira (24) até
o último dia 26, um total de 72
prédios residenciais de São Luís
foram vistoriados pelos bombei-
ros durante a Mega Operação de
Vistorias Técnicas, sendo consta-
tadas irregularidades em 66 des-
sas edificações.

O comandante do CBMMA,
coronel Célio Roberto, informou
que, neste primeiro momento, a
ação teve como foco os condo-
mínios verticais. Em 66 prédios
foram constatadas pendências,
principalmente, no sistema pre-
ventivo de combate a incêndios
e pânico. Os responsáveis por
esses edifícios foram notificados
e têm 30 dias para sanar essa pro-
blemática. Ainda no decorrer
deste semestre, esses imóveis
serão submetidos a nova fiscali-
zação dos bombeiros.

O coronel também informou
que, durante esse trabalho, os
moradores dos condomínios re-
ceberam orientações dos bom-
beiros sobre a forma correta de
agirem durante a ocorrência de
incêndio. “A operação visa ainda
garantir que os sistemas preven-
tivos dos prédios funcionem de
forma adequada e possam ser uti-
lizados em caso de sinistro, pre-
servando a vida e bens da popu-
lação”, frisou Célio Roberto.

Operação
No decorrer da operação, os bom-
beiros realizaram diversos testes,
como de pressão de bombas de
combate a incêndio, alarme de
emergência, das luzes de emer-
gência, dos chuveiros sprinklers,
foram verificados o prazo de va-

lidade de extintores de incêndio
e se o acesso das viaturas de com-
bate a incêndio estão em confor-
midade com Norma Técnica 08
do CBMMA, além da cobrança da
atualização do certificado de
aprovação (C.A).

O capitão do CBMMA, Nasci-
mento, frisou que esse tipo de tra-
balho é realizado durante todos
o ano pela equipe da Diretoria de
Atividades Técnicas (DAT) do

CBMMA, mas, é necessário que
os síndicos e os procuradores le-
gais dos condomínios regulari-
zem as exigências listadas pelos
bombeiros miliares.

Incêndio
Um apartamento em um prédio
residencial, localizado no Calhau,
incendiou-se na noite do último
dia 19. Os moradores ficaram
apavorados e o local foi interdi-

tado pelo CBMMA. Os bombeiros
encontraram dificuldade em con-
trolar as chamas.

O CBMMA informou que o in-
cêndio pode ter sido provocado
poro um curto-circuito, mas
ainda não foi divulgado o resul-
tado da perícia. Ainda foi consta-
tado que os itens de segurança
dessa edificação estavam sem
manutenção e o gestor do local
foi notificado.�

OUTRA FISCALIZAÇÃO
Onze pessoas foram presas em flagrante por
prática de poluição sonora durante a Operação
Harpócrates (Deus do silêncio na mitologia
grega) realizada na Ilha durante a noite do
último dia 26 pelo Ministério Público do
Maranhão em parceria com as Policias Militar
e Civil e o Corpo de Bombeiros Militar.
Todos os detidos estavam trafegando com
motociclistas com canos de descargas
adulterados, sem silenciador, com o propósito
de causar barulho. As motos foram
apreendidas e, após a vistoria dos legistas do
Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim),

os canos de descargas irregulares deverão ser
substituídos por canos regulares, permitidos
pela legislação. Após esse procedimento, as
motos são liberadas aos proprietários.
Enquanto, os condutores vão responder pela
prática de crime ambiental (poluição sonora),
previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/1998
(Lei de Crimes Ambientais. Eles também
devem pagar uma fiança no valor de R$ 1.045
e uma multa será encaminhada pela
Secretarias Municipal de Trânsito e Transporte
de São Luís (SMTT), conforme o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB).

Inspeções dos Bombeiros aconteceram durante três dias e percorreram inicialmente condomínios verticais 

Divulgação

Falta de saneamento básico pode indicar a transmissão do vírus

Divulgação

Em 2020, o novo coronavírus tor-
nou-se, de fato, um grande pro-
blema de saúde global. Com alta
taxa de transmissão na fase inicial
da doença, o vírus responsável pe-
la atual pandemia exige diversos
cuidados e recurso básicos para
prevenção, como uso de másca-
ras, distanciamento social, higie-
nização das mãos e serviços de sa-
neamento básico.

No Maranhão, de acordo com
levantamento da Associação das
Concessões Privadas de Sanea-
mento (ABCON), com base nos
números do SNIS 2019 (Sistema
Nacional de Informações sobre
Saneamento), apenas 14 cidades
contam com serviço de tratamen-
to de esgoto. Número considera-
do alarmante, já que é equivalen-
te a apenas 6,5% dos municípios
maranhenses, em um estado com
mais 7 milhões de habitantes.

Segundo estudo baseado em
outras pesquisas conduzidas com
demais vírus da mesma família do
SARS-CoV-2, publicado pelo Ins-
tituto Trata Brasil, em março des-
te ano, a falta de saneamento bá-
sico pode indicar a transmissão do
vírus através da água não tratada
ou do esgoto. Fato que ainda de-
ve ser comprovado pela comuni-
dade médica, mas que já reforça a
importância de boas condições do
consumo de água potável e esgo-
tamento sanitário.

Para a infectologista pediatra,
Mônica Gama, o acesso à água
tratada também é fundamental
para saúde humana e para o com-
bate à Covid-19. “Sem dúvidas, a
falta de água potável para parte da
população brasileira que reside
em precárias condições de vida,
impacta na transmissão do novo

coronavírus. Pois uma das princi-
pais medidas de prevenção é a hi-
gienização frequente e adequada
das mãos e superfícies potencial-
mente contaminadas”, pontua.

Considerando a realidade de
grande parte dos maranhenses,
Mônica Gama ressalta que a pre-
cariedade do saneamento básico
no estado pode contribuir signifi-
cativamente com o número de
contaminados no estado pelo no-
vo coronavírus. “Nesse sentido, a
garantia de fornecimento de água
potável, assim como a provisão de
condição de saneamento ade-
quadas, são essenciais para pro-
teção da saúde da população, es-
pecialmente durante surtos de
doenças infecciosas como o que
estamos vivenciando neste mo-
mento”, conclui a infectologista.

Uma solução
Visando reduzir as consequências
negativas causadas pela precarie-
dade do saneamento básico no
Brasil, o Centro de Apoio aos Pe-
quenos Empreendimentos (Cea-
pe) criou o projeto Ceape Sanear.
Voltado para melhorar a qualida-
de de vida da população brasilei-
ra através de investimentos neste
fator essencial, o programa já be-
neficiou, ao todo, 1.476 famílias.

Atendendo pessoas de baixa
de renda, o Ceape Sanear, atua
com disponibilização de crédito
para a construção de banheiros
sanitários, compra de caixa
d’água, bebedouros e instalação
de fossas sépticas. O crédito va-
ria de R$ 500,00 a R$ 10 mil, po-
dendo ser parcelado em até 24
meses e renovado de acordo a ne-
cessidade de cada cliente atendi-
do pelo programa.�

Falta de saneamento
facilita proliferação
do novo coronavírus
Políticas específicas de crédito podem mudar essa
realidade; acesso à água tratada é fundamental 
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Mourão fala sobre
Acordo Mercosul-UE
oestadoma.com/490494

Atlas da Violência aponta
que 51% dos homicídios
vitimam jovens no MA

Três pessoas foram presas e, entre
elas, um idoso, de 82 anos, duran-
te a Operação Fictor realizada on-
tem pela Polícia Civil nas cidades
de Chapadinha e Vargem Grande.
O cerco policial tinha como obje-
tivo prender quadrilheiros sus-
peitos de utilizar documentos fal-
sos para requerer benefícios pre-
videnciários.

A polícia informou que os passos
dos quadrilheiros estavam sendo
monitorados e ontem ocorreu a pri-
são em cumprimento de ordem ju-
dicial. Os detidos vão responder pe-
los crimes de associação crimino-
sa, falsidade ideológica e uso de do-
cumento falso. Em poder deles, fo-
ram apreendidos documentos com
indícios de falsidades e seriam uti-
lizados para requerer benefícios do
Governo Federal. Um deles é a apo-
sentadoria.

Em Tasso Fragoso foi preso on-
tem um acusado de homicídio,
ocorrido no dia 23 de julho deste

ano, na zona rural dessa cidade, e
teve como vítima Francisco de
Sousa, Chico Mago, de 58 anos. O
corpo da vítima foi encontrado
carbonizado e encaminhado para
o Instituto Médico Legal de Impe-
ratriz. Segundo a polícia, o detido
disse que cometeu esse crime de-
vido ter sido violentado sexual-
mente quando era menor de ida-
de por Chico Mago.

Também em Araioses foi preso
outro acusado de homicídio, en-
quanto, na cidade de Itapecuru-
Mirim foi detido um homem, no-
me não revelado, suspeito de rou-
bo. Em Barreirinhas, a polícia pren-
deu um suspeito de roubo e tráfi-
co de droga.

No Parque Jair, em São José de
Ribamar, um acusado de tráfico de
droga foi preso em flagrante delito
e levado para o 20º Distrito Policial.
Em poder dele, a polícia apreendeu
maconha e crack avaliados em tor-
no de R$ 5 mil.�

Presos acusados de
fraudar benefícios
da Previdência 
Os criminosos foram localizados em Chapadinha
e Vargem Grande e, entre eles, há um idoso

A polícia conseguiu em menos de
uma semana apreender 55 máqui-
nas de caça-níqueis como ainda fe-
char três casas de jogos de azar na
capital e três pessoas foram con-
duzidas para a delegacia. Um dos
cercos ocorreu na noite do último
dia 26 e teve como alvo uma casa
de jogo, localizada no bairro do
Olho d’Água.

Segundo a polícia, nessa casa
de jogo de azar, foram apreendi-
dos 10 máquinas de caça-níqueis
e uma pessoa foi levada para a de-

legacia. O cerco contou com os
policiais da Seccional Norte, 20º e
7º Distritos Policiais.

No dia 20 deste mês, os policias
fecharam duas casas de jogo de
azar, que funcionavam nos bair-
ros do Olho d’Água e Cohatrac. No
decorrer da ação policial, duas
pessoas foram conduzidas e 45
máquinas caça-níqueis foram
apreendidas. Na operação, além
de policiais civis, também contou
com o apoio de policiais militares
do 20º Batalhão. �

No ano de 2018, ocorreram 1.982 mortes violentas no MA e, entre essa
quantidade, 976 eram jovens e os dados foram coletados pelo FBSP e o Ipea

M
ais de 53% dos homicí-
dios ocorridos durante
o ano de 2018 no país
tiveram como vítimas

jovens com idade entre 15 e 29
anos, de acordo com o Atlas da Vio-
lência 2020, que foi divulgado na
quinta-feira (27). Em 2018, houve o
registro de 57.956 mortes violentas
no Brasil e, entre as vítimas, 30.873
eram jovens. Esta mesma situação
ocorre no estado maranhense. Du-
rante os anos 2017 e 2018, o regis-
tro foi 4.162 assassinatos e, entra es-
sa quantidade, 51% das vítimas
eram jovens.

O Atlas da Violência 2020 divul-
ga os assassinatos ocorridos em to-
do o país no decorrer do ano de
2018 e sendo elaborado a partir de
uma parceria entre o Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública (FBSP)
e o Instituto de Econômica Aplica-
da (Ipea). Os dados apresentados
têm como base os números apre-
sentados pelo Sistema de Informa-
ção sobre Mortalidade, do Ministé-
rio da Saúde (MS).

Em relação ao Maranhão, em
2018, 1.982 pessoas foram assassi-
nadas por arma branca ou a tiros.
Entre estes casos, 976 vítimas ti-
nham 15 a 29 anos. Enquanto, no
ano de 2017, houve o registro de
2.180 mortes violentas e 1.112 eram
jovens. Os números ainda crescem
nos anos anteriores. Em 2016, ocor-
reram 2.408 assassinatos e, entre es-
sa quantidade, 1.212 vítimas ti-
nham a idade entre 15 a 29 anos.
No ano de 2015, foram 2.438 homi-
cídios. Deste total, 1.257 eram des-
sa faixa etária.

Ainda segundo o Atlas da vio-
lência, a maioria das vítimas jo-
vens são do sexo masculino. No
ano de 2018, dos 976 jovens as-
sassinados, 935 do sexo masculi-
no; enquanto, no ano anterior, dos
1.112 jovens mortos, 1.063 tam-

bém do sexo masculino.

Confronto
A polícia informou que jovens e
adolescentes morreram durante
confronto policial na Região Me-
tropolitana de São Luís em 2018.
Outubro foi o mês que mais acon-
teceu esse tipo de ocorrência poli-
cial na Ilha. Em um dos casos, de
grande repercussão, quatro jovens
e um menor de idade morreram
quando trocaram tiros com a polí-
cia, no bairro de Sarnambi, em São
José de Ribamar, no dia 10 do refe-
rido mês. Mais dois jovens morre-
ram ao trocar tiros com a polícia
neste mês, nessa cidade.

O mês de maio vem em seguida,
com quatro mortes contabilizadas.
Um dos casos ocorreu no dia 25,
quatro assaltantes trocaram tiros
com policiais na Zona Rural de São
Luís, após um assalto de veículo.

Dois morreram e dois ficaram feri-
dos. Duas armas de fogo foram
apreendidas, ambas do calibre 38.
Os policiais apreenderam ainda ce-
lulares e outros pertences pessoais
dentro do carro.

A Polícia Militar informou que
os quatro abordaram uma vítima,
que estava em um veículo verme-
lho de placa PYR-0840, de Belo Ho-
rizonte-MG. Eles deixaram o mo-
torista no local e levaram o carro
para cometerem outros assaltos, se-
gundo a polícia, no bairro Quebra
Pote. Eles somente foram localiza-
dos na Vila Esperança, onde ocor-
reu o confronto. Ainda neste mês,
mais dois bandidos morreram a ti-
ros pela polícia, na capital.

No dia 17 de dezembro, no bair-
ro de Pedrinhas, Vitor Pablo Jere-
mias Pinto, de 22 anos, e um ado-
lescente, de 17 anos, morreram du-
rante uma perseguição policial. De

acordo com a polícia, os dois indi-
víduos, que estavam numa moto de
placa PSX 4707, não atenderam
uma ordem de parada e iniciaram
uma fuga em alta velocidade. Com
isso, os policiais os seguiram na ten-
tativa de interceptá-los, quando
houve uma troca de tiros, e os dois
suspeitos de crimes acabaram sen-
do mortos.�

Divulgação

Íntegra em oestadoma.com/490501

Mundo

OMS diz que testes amplos
de Covid-19 na população
nem sempre são úteis
Problema é que programas de testes populacionais absorvem grande volume
de recursos; testar infectados, com resultados rápidos é essencial na pandemia

CABUL

Conversas de paz entre os lados
em disputa no Afeganistão come-
çarão no início de setembro, dis-
se o principal negociador de paz
do país nesta quinta-feira em Ca-
bul, confirmando um processo di-
plomático crucial e necessário pa-
ra encerrar cerca de duas décadas
de guerra.

Abdullah Abdullah, político
proeminente e presidente do Alto
Conselho para a Reconciliação Na-
cional, disse que as autoridades
afegãs estão prontas para conver-
sar com o Taliban no começo do
mês que vem.

Os comentários chegam em um
momento no qual as perspectivas
de conversas de paz pareciam de-
sanimadoras por causa da questão
da libertação de uma última leva
de prisioneiros do Taliban.

A equipe do presidente dos Es-
tados UNidos, Donald Trump, vem
pressionando os dois lados a resol-
verem as diferenças e se sentar ao
redor da mesa de negociação,
abrindo caminho para encerrar
uma das guerras mais longas com
envolvimento dos EUA.

Mas horas depois da declaração
de Abdullah, sua contrapartida do
Taliban, Sher Mohammad Abbas
Stanekzai, disse à Reuters que não
existem conversas de paz planeja-
das com autoridades afegãs para o
início de setembro.

O ministro das Relações Exte-
riores interino afegão, Mohammad
Hanif, ecoou a confiança de Ab-
dullah de que as tratativas podem
começar na semana que vem, di-
zendo que grande obstáculos - co-
mo a libertação de prisioneiros dos
dois lados - não estão longe de uma
resolução.

O Taliban exige que cinco mil
prisioneiros sejam libertados an-
tes de conversar, mas o governo
afegão suspendeu a libertação fal-
tando 320 deles, alguns dos quais
potências estrangeiras, como
França e Austrália, não querem
ver soltos.�

Afeganistão e o
Taliban conversam a
partir de setembro
Equipe dos EUA vem pressionando os dois
lados a dialogarem e resolverem as diferenças

GENEBRA

Testes de infecções por Covid-19
e resultados rápidos são essenciais
para controlar a pandemia, mas
testes populacionais amplos nem
sempre são úteis, disseram auto-
ridades da Organização Mundial
de Saúde nesta quinta-feira (27).

Maria Van Kerkhove, epide-
miologista da OMS, disse que a
agência da ONU recomendou que
os casos suspeitos sejam testados,
assim como seus contatos, se pos-
sível, mas o foco deve ficar nas
pessoas com sintomas.

Mike Ryan, chefe do programa
de emergências da OMS, obser-
vou que amplos programas de tes-
tes populacionais absorvem uma
grande quantidade de recursos.

Os comentários foram feitos
depois que o Centro de Controle
e Prevenção de Doenças (CDC)
dos Estados Unidos disse esta se-
mana que pessoas expostas à
Covid-19 não sintomáticas,

podem não precisar ser testadas,
surpreendendo médicos e políti-
cos e gerando acusações de que
a orientação tinha cunho político.

Revisão 
O chefe da Organização Mundial

da Saúde (OMS), Tedros Adha-
nom Gebreyesus, disse também
na quinta-feira que a agência es-
tá estabelecendo um comitê de
revisão para avaliar a performance
de suas Regulações Internacionais
de Saúde (RIS) durante a pandemia

de Covid-19.
Tedros fez o anúncio a diploma-

tas em Genebra horas antes de uma
entrevista coletiva. “O comitê vai fazer
recomendações técnicas sobre o fun-
cionamento das RIS assim como
sobre possíveis mudanças”, disse.

Ele afirmou que a primeira reu-
nião do comitê será entre os dias 8
e 9 de setembro.

Gro Harlem Brundtland, um dos
antecessores de Tedros no co-
mando da OMS, disse a jornalistas
em junho que a agência deve
mudar as diretrizes da RIS que a le-
varam a se opor a restrições de via-
gens no início da pandemia, me-
dida posteriormente criticada pelos
Estados Unidos. �

Divulgação/Freepik

EUA disse que expostos não sintomáticos não precisam ser testados

Polícia desarticula
casas de jogos de
azar na capital
Um total de 55 máquinas de caça-níqueis
foram apreendidas durante as incursões 

Processo de paz
pode acabar guerra

de duas décadas

NÚMERO

2.088
jovens com idade entre 
15 e 29 anos foram
mortos durante o biênio
de 2017/2018 no estado
maranhense

JOVENS

2015: 1.257 casos

2016: 1.212 casos

2017: 1.112 casos

2018: 976 casos

Homicídios no
Maranhão
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O
Estudo IPC Maps 2020,
especializado no cálculo
de índices de potencial
de consumo nacional,

com base em dados oficiais, verifi-
cou pela primeira vez em 25 anos do
levantamento, queda na quantidade
de empresas no Maranhão, acima
de 20% em todos os setores em com-
paração a 2019. São mais de 78 mil
estabelecimentos fechados em de-
corrência da longa quarentena e sus-
pensão das atividades, impostas pela
pandemia do novo coronavírus.

Segundo Marcos Pazzini, sócio
da IPC Marketing Editora e respon-
sável pela pesquisa, foram 37.920
(23,1%) empresas da área de co-
mércio fechadas no estado, 34.550
(20,6%) do setor de serviços. Sem
falar do percentual de 20,9% de in-
dústrias fechadas 24,6% no seg-
mento do agrobusiness. 

Ele disse que nos anos de 2015
e 2016, quando também houve crise
na economia, o cenário ainda assim
foi positivo para a abertura de em-
presas no Maranhão, puxado na-
quele momento pelo impulso à cria-
ção de pequenos negócios. “Agora,
com a pandemia, muitos desses pe-
quenos negócios e microempreen-
dedores individuais (MEIs) não su-
portaram a suspensão das
atividades por muito tempo e aca-
baram por fechar as portas”, analisa
Marcos Pazzini.

E com a redução de empresas,
tem-se como consequência queda
no número de empregos. No pe-
ríodo de março a maio, período de

pico da pandemia do novo corona-
vírus no Maranhão, foram fechados
8.174 postos de trabalho com car-
teira assinada, segundo dados do
Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged). O mês de
maior impacto foi abril, quando
5.983 vagas foram fechadas.

Segundo dados do boletim Em-
prego em Pauta, do Departamento
Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), 30
milhões de trabalhadores ocupa-
dos no país em maio, tiveram al-
guma perda no rendimento na
comparação com a situação ante-
rior à pandemia. 

Então todo esse conjunte de fe-
chamento de empresas, desem-
prego em alta e perda de renda tem
impacto imediato no consumo. Em
2019, o IPC Maps projetou consumo
no Maranhão da ordem de R$ 84,4
bilhões. Agora em 2020, como im-
pacto da pandemia, essa projeção

caiu para R$ 82,5 bilhões. “Se não
houvesse o auxílio emergencial para
pessoas e empresas, a situação seria
bem pior”, avalia Marcos Pazzini.

Potencial de consumo
Ainda que share de consumo no
Maranhão tenha alcançado em 2020
o índice de 1,84799, acima da IPC
Maps de 2019, que foi de 1,79993, o
estado caiu uma posição no ranking
nacional, de 13º para 14º, de poten-
cial de consumo. São Luís, que é pri-
meiro no ranking estadual, ocupa
a 17ª colocação no país, com po-
tencial de consumo da ordem de R$
22,8 bilhões. 

Os dados do IPC Maps 2020 mos-
tram que há 2.022.617 domicílios no
Maranhão, sendo 1.251.712 urbanos
e 770.905 rurais. O consumo per ca-
pita urbano é estimado em R$
15.650,98/ano e o rural, R$ 5.260,45.

Do total de domicílios urbanos,
as classes C (524.454) e D/E

(564.845) têm maior representati-
vidade, o correspondente a 41,9%
e 45,1%, respectivamente. A classe
B reúne 150.904 (12,1%) dos domi-
cílios e a classe A, apenas 11.509
(0,9%) domicílios.

O potencial de consumo de fa-
mílias da classe C no Maranhão é o
maior entre as demais, alcançando
R$ 25,7 bilhões, apresentando como
principais gastos, o segmento de ha-
bitação (R$ 55,1 bilhões), seguido de
alimentação em domicílio (R$ 3,8
bilhões), e veículo próprio (R$ 2,2 bi-
lhões). Para a área de saúde – plano
de saúde  tratamento médico den-
tário, estimam-se gastos de 634,6 mi-
lhões, enquanto para o setor de edu-
cação, o valor de R$ 469,3 milhões.  

Segundo Marcos Pazzini, as clas-
ses B e C foram as mais afetadas pela
pandemia, uma vez que essas são
assalariadas. �

Divulgação

Pandemia provoca o
fechamento de 78 mil
empresas no Maranhão

Marcado de muita comoção o ve-
lório do advogado e decano da ad-
vocacia maranhense Kleber Mo-
reira, 89 anos, ocorrido na manhã
desta quinta-feira (27), no Plenário
da OAB Maranhão que recebeu fa-
miliares, amigos e representantes
do mundo jurídico e da advocacia
para o adeus ao decano.

Muito emocionado Eduardo
Moreira, filho de Kleber Moreira,
agradeceu todas as mensagens de
carinho nesse momento muito di-
fícil para a família. “Era um sonho
do meu pai ser velado aqui na OAB.
Gostaria de externar aqui o carinho
e apoio recebido de todos com a
nossa família. Isso reflete a admi-
ração e respeito ao meu pai que dei-
xou uma marca em todos nós e por
onde ele passou”, externou. 

Legado
A OAB Maranhão abriu suas portas
pela última vez para receber, desta
vez, o corpo, de Kleber Moreira que
durante anos prestou diversos ser-
viços à Seccional da Ordem e tam-
bém à advocacia maranhense, de-
dicando e compartilhando grande
parte do seu conhecimento e sua
história de vida em prol de um bem
maior, que era a defesa da justiça. 

Para o presidente da OAB Mara-

nhão, Thiago Diaz, a advocacia ma-
ranhense perdeu sua maior refe-
rência. “Kleber Moreira era nossa
maior referência na advocacia.
Exemplo de retidão, de profissional
e ser humano. Tem um grande tra-
balho prestado à advocacia e para
nossa sociedade. Por todo o seu le-
gado, todas as homenagens pres-
tadas foram mais do que justas e
merecidas. Perdemos não só um
amigo e grande advogado, mas
aquele que foi e sempre será exem-
plo para muitos”, afirmou. 

Perfil
Nascido no dia 8 de janeiro de 1931,
no município de Penalva, Kleber
Moreira se formou em Direito pela
Faculdade de Direito de São Luís.
Atuou como conselheiro Federal de
1983 a 1984 e como conselheiro sec-
cional por mais de 30 anos. Na OAB,
Kleber Moreira também presidiu o
Tribunal de Ética e Disciplina do
Conselho Seccional do Maranhão,
de 1995 ao ano 2000.

Após uma breve celebração no
Plenário da OAB Maranhão, o cor-
tejo com o corpo do decano da ad-
vocacia maranhense seguiu para o
cemitério Jardim Paz onde foi cre-
mado em uma cerimônia reservada
para os familiares. �

Decano entre seus pares, advogado deixou 
legado de retidão e saber jurídico aos colegas   

Familiares e colegas de Kleber Moreira em oração em sua memória 
De acordo com o levantamento IPC Maps 2020, o fim de tantos negócios e a
extinção de postos de trabalho e perda de renda afeta consumo e economia

Íntegra em oestadoma.com/490519

Para Marcos Pazzini, sem o auxílio emergencial às pessoas e empresas, a situação seria bem pior

Divulgação

Adeus a Kleber
Moreira comove
advocacia do MA

O Departamento Estadual de Trân-
sito do Maranhão (Detran-MA)
realizou  na quarta-feira (26), uma
ação educativa do Projeto “Somos
Todos Pedestres”, na Avenida dos
Franceses em frente à sede do
órgão. O objetivo foi conscientizar
condutores de veículos e pedestres
sobre a importância do respeito às
leis de trânsito. Nesta ação, o des-
taque é para a utilização correta da
faixa de pedestres.

Para chamar a atenção dos mo-
toristas, a ação contou com o uso de
material lúdico. Com letras móveis
em tamanho grande, educadores do
Detran-MA montaram a palavra
‘PARE’ e ocuparam a faixa de pe-
destre, além de distribuírem mate-
rial informativo com dicas de segu-
rança na malha viária, já os mascotes
do Departamento auxiliaram os pe-
destres na travessia da via pela faixa.

Desrespeito
O chefe da Divisão de Estatísticas
do Detran-MA, Pabyo Mendes,
que coordenou a ação, explica que
o desrespeito ao espaço do pe-
destre no trânsito ainda é muito
grande nas avenidas da capital.
“Nosso objetivo é mostrar aos
condutores e pedestres a impor-
tância de cada um em respeitar
o espaço do outro, evitando assim
infrações e acidentes”, afirmou.

Para a cabelereira Rosemary Silva
Cardoso, é necessário que os con-
dutores tenham mais atenção e edu-
cação ao se deparar com uma faixa
de pedestre. “Muitas vezes mesmo

com o sinal fechado, os motoristas
não param e passam em alta velo-
cidade. É fundamental que eles se
conscientizem que todos fazemos
parte do trânsito e somos impor-
tantes”, disse.

O mecânico Juarez Gonçalves
Azevedo ressaltou que a cons-
cientização é essencial para mudar
a postura de todos que compõem
o trânsito. “A educação é a princi-
pal ferramenta para mostrar que
nossas atitudes refletem positiva-
mente ou não no trânsito. Cada
um tem o seu direito, mas também
o seu dever. Para que tenhamos
um trânsito seguro, todos preci-
sam colaborar”, declarou. �

Atividade do Detran alertou para a necessidade
de atenção e respeito à faixa durante travessia

Projeto “Somos Todos
Pedestres” é realizado
na Av. dos Franceses

O IBGE divulgou ontem as Esti-
mativas de População, que são
um dos parâmetros utilizados
pelo Tribunal de Contas da União
no cálculo do Fundo de Partici-
pação de Estados e Municípios
e são fundamentais para o cál-
culo de indicadores econômicos
e sociodemográficos.

Segundo as estimativas, em 1º
de julho de 2020, o Maranhão
contava com 7.114.598 habitan-
tes, distribuídos pelos seus 217
municípios, representando pró-
ximo de 3,4% da população bra-
sileira. A estimativa de 2019,

apontava a população do Mara-
nhão sendo composta por
7.075.181 habitantes.

A população do Maranhão é a
11ª maior dentre as 27 Unidades
da Federação. Os três estados mais
populosos do país localizam-se na
Região Sudeste, enquanto os cinco
estados menos populosos estão
na Região Norte. O estado de São
Paulo, com 46,3 milhões de habi-
tantes, concentra 21,9% da popu-
lação total do país, seguido de
Minas Gerais, com 21,3 milhões
de habitantes e Rio de Janeiro,
com 17,4 milhões de habitantes.

Estima-se que o Brasil tem, em
2020, quase 211,8 milhões de ha-
bitantes, distribuídos pelos 5.570
municípios que compõem as 27
Unidades da Federação, com um
acréscimo populacional de 0,77%
em relação ao ano passado.

São Luís
Em 2020, são 17 os munícipios com
população superior a 1 milhão de
habitantes. Desses, 14 são capitais.
Esses municípios concentram
21,9% da população do país.

O município de São Paulo con-
tinua sendo o mais populoso do

População estimada do
MA chega a 7,1 milhões
Estado é o 11º mais populoso do Brasil; São Luís é uma das 17 cidades
com mais de 1 milhão de habitantes e a 15ª mais populosa do país 

Brasil, com 12,33 milhões de habi-
tantes, seguido pelo Rio de Janeiro
(6,75 milhões de habitantes), Bra-
sília (3,05 milhões de habitantes) e
Salvador (2,88 milhões de habi-
tantes). São Luís, por sua vez, é o
15º município brasileiro mais po-
puloso, com 1.108.975 habitantes.

Municípios maranhenses
Ainda segundo as Estimativas de
População, além da capital São
Luís, os outros quatro municípios
maranhenses mais populosos em
2020 são Imperatriz, com 259.337
habitantes, São José de Ribamar,
com 179.028 habitantes, Timon,
com 170.222 habitantes, e Caxias,
com 165.525 habitantes.

Já Junco do Maranhão (4.392 ha-
bitantes), São Félix de Balsas (4.562
), Nova Iorque (4.682), São Pedro
dos Crentes (4.684) e São Rai-
mundo do Doca Bezerra (5.131) são
os municípios com os menores nú-
meros de habitantes do estado. �

SAIBA MAIS

Participaram da ação educati-
va o Batalhão de Policia Mili-
tar Rodoviário (BPRV), os mas-
cotes do Detran-MA, “Zé Pla-
quinha” e “Maria Sinaleira”, e
o personagem  “Agentileza”,
que fazem parte do grupo de
arte Transitarte, núcleo for-
mado por servidores e cola-
boradores da Autarquia, que
realiza atividades lúdicas e
performances teatrais relacio-
nadas às boas práticas e com-
portamento seguro no trânsi-
to, que  sempre atraem a aten-
ção do público.

Performance
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Quem não conhece a velha expressão metafórica “falar pelos 
cotovelos”? Velha, de fato já foi. Hoje, é reciclada pela política 
brasileira e atualizada nas circunstâncias atuais da pandemia 
do coronavírus. 

Campanha das cotoveladas

Bancários anunciam 
greve na segunda-feira

O indicativo está sendo discutido pela categoria em assembleias virtuais sobre a Campanha Salarial. Nesta sexta-feira, o  Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários do Maranhão (Seeb), mais conhecido como Sindicato dos Bancários,  realizará nova assembleia geral virtual para avaliar as 

novas propostas da Fenaban e dos bancos públicos. PÁGINA 9

Prefeito Edivaldo 
vistoria Estádio 

Nhozinho Santos 

CRESCIMENTO
População do Maranhão 

ultrapassa a marca de 
7,1 milhões de pessoas 

A capital maranhense bateu a 
marca de 1.100 milhão de habitan-

tes, sendo a 15ª cidade mais populo-
sa do Brasil. O Maranhão é o 11º 

estado com mais população de 
acordo com a estimativa do IBGE. 

PÁGINA 10

ASSEMBLEIA

 PÁGINA 2

Arena esportiva será entregue à 
população no próximo dia 5 de 

setembro, após passar pela maior 
reforma estrutural em seus 70 anos 
de fundação, celebrados este ano; 

inauguração é parte das comemorações 
pelos 408 anos de São Luís. 

PÁGINA 6

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

PÁGINA  5

Categorias podem 
ser liberadas 

para trabalhar 
aos domingos

AUTORIZAÇÃO

  PÁGINA 9

Bancada apoia Dino no  
Maranhão e compõe 
com  Bolsonaro  no 
cenário nacional

Estudo diz que 
mulheres podem reagir
melhor ao coronavírus

700 mil pessoas 
ficam sem energia 

nos Estados Unidos
PÁGINA  7

Estados e municípios 
vão receber R$ 4 bi 
para transportes

PÁGINA  2

EM MEIO À "TEMPORADA DE AÚXILIO"
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 São Luis sexta-feira, 28 agosto de 2020

SÃO LUIS 408 ANOS

Responsável Celio Sergio 
E-mail: celiosergio@hotmail.com

Prefeito Edivaldo vistoria Estádio 
Nhozinho Santos e confirma 
abertura para  dia 05 de setembro

OBJETO: Constitui o objeto Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Laboratoriais 
em Análises Clínicas para atender as necessidades do HOSPITAL DO CÂNCER DO MARANHÃO DR. 
TARQUÍNIO LOPES FILHO, administrado pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Global.

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA REMARCADA para o dia 22/09/2020, às 14h30 (horário local).
Local de Realização: site “www.licitacoes-e.com.br”
Edital e demais informações disponíveis em 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, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, pelos e-mails 

csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 25 de agosto de 2020.

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 092/2020-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.726/2020-EMSERH

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1° LEILÃO: 14 de Setembro de 2020, às 08h45min *. 2° LEILÃO: 21 de Setembro de 2020, às 15h00min *. *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP n° 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, n° 105,  
4° andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei n° 9.514/97, artigo 
27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos 
termos do instrumento particular com eficácia de escritura pública, alienação fiduciária de imóvel em garantia, com força de escritura 
pública, n° 073313230012496, datado em 29/12/2015, firmado com o Fiduciante Luiz Silva Gonçalves, RG n° 462979-SSP/DF 
e CPF n° 080.050.283-34, residente e domiciliado em Santa Inês/MA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 302.058,42 (Trezentos e dois mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos - atualizado 
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo Uma casa residencial, Rua 15, lote 10, Quadra 27, do loteamento Central 
Park & Altos do Jaguarema, situado no lugar Jaguarema, no Distrito de São João Batista dos Vinhais, Santa Rosa do Gangan, 
neste município de São José de Ribamar/MA, área construída total de 93,00m2 e área terreno de 200,00m2, melhor descrito 
na matrícula n° 36270 da Serventia Extrajudicial do 1° Oficio Comarca da Ilha de São Luis/MA. Cadastrado na Prefeitura 
sob o n° 1.0002.042.01.0030.0001.7, sequencial 10146083. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado 
de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO  
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 146.886,42 (Cento e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e 
seis reais e quarenta e dois centavos - nos termos do art. 27, §2° da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do 
Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a 
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições 
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16261 - Dossiê). 

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

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2020. A 
Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA, através do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria 
nº 025/2020 do dia 06/02/2020, torna público o resultado da Licitação, Pregão Presencial 
nº 015/2020 tendo por objeto: Formação de Registro de Preços visando a eventual 
contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de reservatórios de água com 
capacidade de 20.000 litros  para  atender as necessidades do município de Buriticupu/-
MA, feita no critério menor preço por item, sagrando-se vencedora a Empresa ALVORADA 
CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.703.869-0001/16 com o valor de R$ 256.000,00 
(Duzentos e cinquenta e seis mil reais), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 
Buriticupu-MA. FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- Pregoeiro. Buriticupu/MA, 24 de 
agosto de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira, Pregoeiro.

 

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ – MA

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020. Processo Administrativo nº 
02.1908.0001/2020 - OBJETO; Contratação de empresa para execução de serviços 
de manutenção de prédios e logradouros públicos. MODALIDADE: Tomada de Preços. 
TIPO: Menor preço, na forma de Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por 
Preço por lote. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 15 
de setembro de 2020 às 09:00 horas. LOCAL: Sala de reunião da CPL, no prédio do 
antigo hospital, na Avenida Dep. Mercial Lima de Arruda, 01, Centro. BASE LEGAL: Lei 
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 001/2013 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar ou adquirir o Edital e seus 
anexos em horário comercial das 08:00h às 12:00h, telefone (99) 3614 6010 ou ainda 
pelo email: itaipavamelhorparatodos@hotmail.com. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2020

A Prefeitura Municipal de Igarapé Grande/MA, localizada na Rua São Francisco, s/nº, Centro, CEP 
65.720-000, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 
11/2020, no dia 11/09/2020, às 08h30, horário local, objetivando Registro de preços para a 
contratação de empresa para o fornecimento de combustível, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência, anexo I do edital.O presente Edital estará à disposição dos interessados no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, sito à Rua São Francisco, s/nº, 
Centro, de segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08h00min as 13h00min horas, onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente por meio digital na Comissão de Licitação bem como pela 
internet, através do nosso endereço eletrônico http://www.igarapegrande.ma.gov.br ou cópia impressa, 
mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM - 
Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos da reprodução.Igarapé Grande (MA), 
05/05/2020.

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, torna público 
que, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na prestação de Serviços de Engenharia para implantação de sistema simplificado de abastecimento de 
água, incluindo perfuração de 04 poços tubulares profundos, com sistema elevatório de água, sistema de 
reservação, adutora de recalque, construção de cubículo e construção de cerca de proteção do sistema de 
água, no Município de Poção de Pedras(MA). DATA: 18 de setembro de 2020 – HORA: 14:20h. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. REGÊNCIA LEGAL: Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço Rua Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, onde poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. Informações complementares no endereço 
acima ou por Email: pmppmacpl@outlook.com. Poção de Pedras (MA), 25 de agosto de 2020. Francisco 
Furtado Lima. Secretário Municipal de Saúde. CPF: 818.352.483-49. Portaria nº 012/2019 GPM.

EESTADO 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 2329

LIVRO:  D 9                             FOLHA:  128                  TERMO:2329

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 

artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. ALEITON MARTINS e 
GILCILENE SILVA SANCHES.Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural de 

Paço do Lumiar – MA, nascido em 28/02/1987, estado civil solteiro, profissão 

autonomo, residente e domiciliado em Rua Principal, Nº 58 B, Mercês, Paço do 

Lumiar- MA, filho de Jose Alberto Martins, e Ana Lucia Martins.Ela, de 

nacionalidade brasileira, natural de São Luis - MA, nascida em 17/05/1998, estado 

civil solteira, profissão lavradoura, residente e domiciliada em Rua Principal, Nº 58 

B, Mercês,Paço do lumiar – MA, filha de José da Luz Sanches e de Gilcilea dos 

Santos Silva.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, 
12 de julho de 2020.

Paço do Lumiar - MA, 18 de Agosto de 2020.
Tathianne Sousa da Silva

Escrevente Autorizada 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 21/2020 – UFMA. 

Objeto O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços com disponibilização 

de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para execução de serviços 

auxiliares para apoio de atividades da SINFRA, para atender as necessidades de 

setores administrativos desta Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Dia: 09/09/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: https://www.gov.br/compras

Valor Anual Global: R$ 11.194.689,42

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

https://www.gov.br/compras. Podendo, alternativamente, ser consultado no 

endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 27 de agosto de 2020
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 26/08/2020, a 
retificação da Outorga de Direito de Uso nº 0600008/2020, referente à captação superficial de água no manancial Rio Pindaré, 
sob coordenadas 03°44’14”S e 46°06’39”W, e manancial do Igarapé Araparizal, sob as coordenadas 03°54’30”S e 46°11’59”W, 
localizados no município de Alto Alegre do Pindaré/MA, com vazão autorizada de 50 m³/h e 8 m³/h, respectivamente, por um 
período de bombeamento de 10h/dia, com finalidade de umectação de vias, construção civil, manutenção ferroviária e suporte às 
equipes de emergências ambientais, conforme dados constantes no processo nº 20050031844/2020 e e-processo nº 71862/2020.

O prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior vistoriou as obras de reforma do 
Estádio Municipal Nhozinho Santos 
nesta quinta-feira (27) e confirmou a 
entrega da arena para o dia 5 de se-
tembro, como parte das comemora-
ções dos 408 anos de São Luís. A rei-
nauguração da arena será marcada 
por uma partida entre São José e Moto 
Club pelo Campeonato Maranhense 
de Futebol. O estádio, que comple-
ta 70 anos em outubro, passou por 
reforma estrutural e foi totalmente 
modernizado por meio do progra-
ma São Luís em Obras. O estádio tem 
capacidade para receber mais de 13 
mil pessoas.

De acordo com o prefeito Edivaldo, 
a ampla reforma realizada no Nho-
zinho Santos vai garantir toda infra-
estrutura necessária para jogadores 
e torcedores. “O Estádio Nhozinho 
Santos é um importante espaço da 
história de São Luís, pelo qual a po-
pulação tem muito carinho e boas 
lembranças. Por meio do São Luís em 
Obras, reformamos toda a arena, re-
solvendo os problemas de infraestru-
tura e modernizando as instalações 
para comportar com conforto e se-
gurança os amantes do futebol ma-
ranhense. A entrega do estádio será 
um grande evento que integra as co-
memorações do aniversário de São 

Luís, a exemplo da reinauguração do 
Parque do Bom Menino, que fizemos 
na semana passada. Além destas, fa-
remos a entrega de outras obras es-
truturais ao longo do mês para co-
memorar o aniversário da cidade”, 
disse Edivaldo.

Acompanharam o prefeito Edival-
do durante a vistoria a primeira-da-
ma, Camila Holanda; os secretários 
municipais de Obras e Serviços Pú-
blicos, Antonio Araújo, Desportos e 
Lazer, Jasson Lago Júnior; Pablo Re-
bouças, de Governo; e Fábio Henri-
que Carvalho, presidente do Instituo 
Municipal de Paisagem Urbana.

REFORMA

Foram instalados novos sistemas 
de vídeomonitoramento e som, além 
da implantação de uma área extra 
aos vestiários, equipada com grama 
sintética, para o aquecimento dos es-
portistas, sem que precisem se des-
locar até o campo antes do início da 
partida. Também foi instalado novo 
sistema anti-incêndio. O gramado do 
campo é do mesmo tipo usado em 
grandes estádios nacionais como o 
Maracanã. A iluminação agora é em 
LED, que é mais eficiente e econô-
mica, e o alambrado é de vidro tem-

perado para dar mais segurança aos 
torcedores.

As cabines de rádio também fo-
ram reestruturadas e todo o estádio 
recebeu novas instalações elétricas 
e hidráulicas. Também foi instalado 
novo placar eletrônico. Os banheiros 
e vestiários foram reformados e mo-
dernizados, assim como a área dos 
bares e lanchonete. O estádio recebeu 
ainda nova pintura interna e exter-
na; novas portas e portões de acesso, 
entre outras benfeitorias.

SÃO LUÍS 408 ANOS

A reinauguração do Estádio Mu-
nicipal Nhozinho Santos integra as 
comemorações pelos 408 anos de São 
Luís, celebrados dia 8 de setembro. 
Além do estádio, o prefeito Edivaldo 
já fez a entrega do Parque do Bom Me-
nino e confirmou que também inte-
gram o calendário de comemorações 
o Mercado das Tulhas (Feira da Praia 
Grande) e o conjunto formado pelo 
Largo do Carmo, Praça João Lisboa, 
Rua de Nazaré e entorno - estes dois 
últimos reformado pela Prefeitura de 
São Luís em parceria com Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) - além de outras 
obras estruturantes pela cidade.

Arena esportiva será entregue à população após passar pela maior 
reforma estrutural em seus 70 anos de fundação, celebrados este ano; 
inauguração é parte das comemorações pelos 408 anos de São Luís

O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO

oimparcial.com.br
92 ANOS DE
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A capital maranhense bateu a marca de 1.100 milhão de habitantes, sendo a 15ª cidade
mais populosa do Brasil. O Maranhão é o 11º estado com mais população

LU CI A NA GO MES

Ex tin to res, man guei ras e hi -
dran tes

Por ta cor ta-fo go

Se gu ro

Es ca das

ESTIMATIVA

Maranhão tem
7.114.598 habitantes
SAULO DUAILIBE
Com informações do IGBE

O mais po pu lo sos do país

A
úl ti ma Es ti ma va de Po pu la- 
ção, do Ins ti tu to Bra si lei ro de 
Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB- 
GE), mos trou que São Luís, 

ca pi tal ma ra nhen se, é a 15ª ci da de 
mais po pu lo sa en tre os 5.570 mu ni cí- 
pi os do país. A nos sa ca pi tal tem 
1.108.975 ha bi tan tes.

A pes qui sa tam bém re ve lou que o 
Ma ra nhão che gou a 7.114.598 ha bi- 
tan tes, dis tri buí dos pe los seus 217 
mu ni cí pi os, re pre sen tan do pró xi mo 
de 3,4% da po pu la ção bra si lei ra. A po- 
pu la ção do Ma ra nhão é a 11ª mai or 
den tre as 27 Uni da des da Fe de ra ção. 
Em 2019, a apon ta va a po pu la ção do 
Ma ra nhão era de 7.075.181 ha bi tan- 
tes.

Pa ra che gar a es te nú me ro, pes qui- 
sa do res do IB GE uti li za ram pa râ me- 
tros do Tri bu nal de Con tas da União 
(TCU), no cál cu lo do Fun do de Par ti- 
ci pa ção de Es ta dos e Mu ni cí pi os, que 
são fun da men tais pa ra o cál cu lo de 
in di ca do res econô mi cos e so ci o de- 
mo grá fi cos.

Os três es ta dos mais po pu lo sos do 
país lo ca li zam-se na Re gião Su des te, 
en quan to os cin co es ta dos me nos po- 
pu lo sos lo ca li zam-se na Re gião Nor te.

São Pau lo, com 46,3 mi lhões de ha- 
bi tan tes, con cen tra 21,9% da po pu la- 
ção to tal do país, se gui do de Mi nas 
Ge rais, com 21,3 mi lhões de ha bi tan- 
tes e do Rio de Ja nei ro, com 17,4 mi- 
lhões de ha bi tan tes.

Es ti ma-se que o Bra sil tem, em 
2020, qua se 211,8 mi lhões de ha bi tan- 
tes.

Em 2020, são 17 os mu ni cí pi os com

Mu ni cí pi os ma ra nhen ses

• Im pe ra triz – 259.337 ha bi tan tes
• São Jo sé de Ri ba mar – 179.028 ha bi- 
tan tes
• Ti mon – 170.222 ha bi tan tes
• Ca xi as – 165.525 ha bi tan tes

• Jun co do Ma ra nhão – 4.392 ha bi- 
tan tes
• São Fé lix de Bal sas – 4.562 ha bi tan- 
tes
• No va Ior que – 4.682 ha bi tan tes
• São Pe dro dos Cren tes – 4.684 ha bi- 
tan tes
• São Rai mun do do Do ca Be zer ra – 
5.131 ha bi tan tes

 IBGE UTILIZOU PARÂMETROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU).

po pu la ção su pe ri or a 1 mi lhão de ha- 
bi tan tes. Des ses, 14 são ca pi tais es ta- 
du ais. Es ses mu ni cí pi os con cen tram 
21,9% da po pu la ção do país.

O mu ni cí pio de São Pau lo con ti nua 
sen do o mais po pu lo so do Bra sil, com 
12,33 mi lhões de ha bi tan tes, se gui do 
pe lo Rio de Ja nei ro (6,75 mi lhões de 
ha bi tan tes), Bra sí lia (3,05 mi lhões de 
ha bi tan tes) e Sal va dor (2,88 mi lhões 
de ha bi tan tes). São Luís, por sua vez, é 
o 15º mu ni cí pio bra si lei ro mais po pu- 
lo so.

Ain da de acor do com as Es ti ma ti- 
vas de Po pu la ção, além da ca pi tal São 
Luís, os ou tros qua tro mu ni cí pi os ma- 
ra nhen ses mais po pu lo sos em 2020.

Além de les, a es ti ma ti va cal cu lou 
que cin co ci da des tem as me no res po- 
pu la ções do Ma ra nhão.

Mais po pu lo sos

Me nos po pu lo sos

EM CONDOMÍNIOS

Saiba quais itens de segurança são obrigatórios

SE ENCONTRAR ALGUMA IRREGULARIDADE UMA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS DEVE SER ACIONADA IMEDIATAMENTE

Na úl ti ma se gun da-fei ra (24), o
Cor po de Bom bei ros do Ma ra nhão
(CBM MA), ini ci ou uma gran de ope ra- 
ção de vis to ria em con do mí ni os re si- 
den ci ais na re gião me tro po li ta na de
São Luís.

Es se ti po de tra ba lho é re a li za do
du ran te to do ano e tem co mo ob je ti vo
pre ve nir pos sí veis in cên di os em con- 
do mí ni os. Du ran te a ope ra ção, é fei ta
uma vis to ria mi nu ci o sa em to dos os
equi pa men tos de se gu ran ça pre sen- 
tes no lo cal. Va le re lem brar que to do
ma te ri al de ve pas sar por ma nu ten ção
men sal ou se ma nal e é res pon sa bi li- 
da de do sín di co con tra tar uma equi pe
es pe ci a li za da pa ra ca da um de les.

Du ran te co le ti va de im pren sa re a li- 
za da na ma nhã da úl ti ma quar ta-fei ra
(28), o Co ro nel do Cor po de Bom bei- 
ros, Cé lio Ro ber to re for çou a im por- 
tân cia da par ce ria dos mo ra do res
com o ór gão, pa ra re a li zar de nun ci as
ca so o con do mí nio em que a pes soa

es te ja mo ran do não es te ja com to das
as re gu la men ta ções em dia.

Mas vo cê, mo ra dor de con do mí nio,
sa be quais equi pa men tos de se gu ran- 
ça são obri ga tó ri os? 

Se pa ra mos uma lis ta com os prin- 
ci pais itens, apro vei te e fa ça um chec- 
klist no lo cal on de vo cê mo ra. Se en- 
con trar al gu ma ir re gu la ri da de uma
equi pe do Cor po de Bom bei ros de ve
ser aci o na da.

Itens de se gu ran ça que con do mí ni- 
os pre ci sam ter em ca so de in cên dio:

Es se ma te ri al de ve pas sar por ma- 
nu ten ção anu al men te. To dos os hi- 
dran tes do lo cal de vem es tar com a
man guei ra cor re ta men te en ro la da e
con ter bi co e cha ve “storz”. To dos de- 
vem ter o se lo do IN ME TRO.

Es se é um dos itens mais im por tan- 
tes em ca so de in cên dio, a por ta cor ta-

fo go vai ga ran tir a saí da se gu ra dos
mo ra do res em ca so de in cên dio.

Es sa por tas não de vem fi car tran ca- 
das, de sobs truí das e fe char so zi nhas
após ser aber ta. A por ta cor ta-fo go de- 
ve pas sar por ma nu ten ção a ca da seis
me ses.

Vo cê sa bia que to do con do mí nio é
obri ga do por lei ter uma co ber tu ra
con tra in cên di os? Mas pa ra po der re- 
ce ber o be ne fí cio é ne ces sá rio que o
lo cal es te ja cum prin do com to das as
su as obri ga ções le gais.

As es ca das de vem es tar sem pre to- 
tal men te de sobs truí das e não de ve ter
ne nhum ti po de por tão ou por tas nas
es ca das.

Os cor ri mãos de vem ser con tí nu os
e na al tu ra ade qua da exi gi da pe lo cor- 
po de bom bei ros. O sis te ma de ilu mi- 
na ção de emer gên cia de ve ter ma nu- 
ten ção em dia.

WAL BER OLI VEI RA

LU CAS PRA ZE RES

Es te li o na tá rio pre so

DRAMA

Garota procura o pai
em busca de cura

GEOVANA DIAS LUTA CONTRA DOENÇA GRAVE E DEGENERATIVA

Ho je va mos con tar a lu ta de Ge o va na Di as, uma ga ro- 
ta de ape nas 12 anos, que mo ra no mu ni cí pio de Três La- 
go as, no Ma to Gros so do Sul. Ela pro cu ra o pai, que po de
es tar no Ma ra nhão. Além de ten ta re en con trar o pai, a
me ni na faz uma ape lo por con ta de uma do en ça, on de
so men te o seu pai po de aju dá-la.

Ela te ve a ideia de fa zer um ví deo e pos tar nas re des
so ci ais, on de con ta sua his tó ria e sua es pe ran ça pa ra a
cu ra.

Di ag nos ti ca da aos 9 anos com dis ce ra to se con gê ni ta,
uma do en ça que de ge ne ra te ci dos, atro fi an do as unhas
e cri an do man chas na pe le, ela so fre de apla sia me du lar
ós sea, de vi do à dis ce ra to se, que a im pe de de pro du zir
cé lu las san guí ne as.

Um per fil no ins ta gram, @di as de ge, foi cri a do pa ra
mos trar a lu ta da ga ro ta e pro mo ver a bus ca pe lo pai. Pe- 
la in ca pa ci da de de pro du ção de cé lu las san guí ne as, ela
pre ci sa de trans fu sões de san gue pa ra so bre vi ver.

O trans plan te de me du la ós sea é a cu ra pa ra a cri an ça,
que não pos sui com pa ti bi li da de com a mãe ou ir mã
com quem vi ve, po rém os mé di cos afir mam que o pai ou
pa ren tes da fa mí lia pa ter na po dem ter 100 % de com pa- 
ti bi li da de.

Ela foi in ter na da no va men te na úl ti ma quar ta-fei ra
(26) com os sin to mas aqui já ci ta dos, es tan do à dis po si- 
ção da equi pe de saú de, ela irá re ce ber no vas trans fu- 
sões de san gue. As bus cas por um do a dor de me du la
con ti nu am e es for ços es tão sen do fei tos pa ra que ela se- 
ja in se ri da no Ban co Mun di al de Me du la Ós sea.

Se gun do a mãe de Ge o va na, elas não têm no tí ci as do
pai, que se cha ma Ge o va ne, e se di zia ser do Ma ra nhão. 

OPERAÇÃO

Polícia fecha bingo no
bairro do Olho d’Água

UMA PESSOA FOI PRESA E 10 MÁQUINAS FORAM APREENDIDAS

Uma ope ra ção da Po lí cia Ci vil fe chou uma ca sa de jo- 
gos de azar, o fa mo sos bin gos, que fun ci o na va no bair ro
do Olho d’Água, em São Luís.

Du ran te a ope ra ção uma pes soa foi pre sa e 10 má qui- 
nas ca ça-ni queis fo ram apre en di das.

Du as ca sas de jo gos de azar tam bém fo ram fe cha das
por es sa mes ma ope ra ção re a li za da na se ma na pas sa da,
na úl ti ma quin ta-fei ra (20). Uma fun ci o na va no bair ro
Olho d’Água e ou tra no Coha trac. Du as pes so as fo ram
pre sas e 45 má qui nas ca ça-ni queis fo ram apre en di das.

Um pas sa gei ro de uma van que trans por ta va pes so as
de São Luís pa ra San ta Inês, foi pre so du ran te uma abor- 
da gem re a li za da pe la Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF).

A PRF es ta va fa zen do uma fis ca li za ção de ro ti na no
km 264 da BR-316, no mu ni cí pio de San ta Inês, quan do
abor dou o veí cu lo. Fo ram so li ci ta dos os do cu men tos
pes so ais a to dos os ocu pan tes do veí cu lo e após con sul- 
tas aos sis te mas de se gu ran ça, foi iden ti fi ca do que ha via
um man da do de pri são pre ven ti vo em aber to pa ra um
pas sa gei ro de 41 anos.

De acor do com as in for ma ções po li ci ais, o man da do
de pri são é pe los cri mes de cri mes de es te li o na to e fal si- 
fi ca ção de do cu men to pú bli co. O sus pei to foi en ca mi- 
nha do à De le ga cia de Po lí cia Ci vil em San ta Inês pa ra as
pro vi dên ci as ca bí veis.

São Luís, sexta-feira, 28 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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TEMPO –  Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

23° – 33°
Manhã Tarde Noite

PÁG. 2

Cotação – Comercial C. R$ 5,5777 V. R$ 5,5789 – Turismo C. R$ 5,55 | V. R$ 5,88 – Euro C. R$ 6,5744 V. R$ 6,5799 – Libra C. R$ 7,3431 | V. R$ 7,349 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Preamar  – 2:18 4,6 m |1ª Baixamar – 9:01 1,3 m   | 2ª Preamar –15:14 4,6 m | 2ª Baixamar  – 21:31 1,8 m | Loteria – Quina – 5351 (27/08/2020)  – 05-10-51-70-75 | 
Lotofácil  - 2022 (27/08/2020)  – 01-03-06-08-09-10-11-12-13-14-17-18-21-22-25 | Timemania –1529 (27/08/2020)  – PONTE PRETA/SP  – 02-04-16-39-43-69-77 |   
Dupla Sena  –  2123 (27/08/2020) – 1º sorteio 05-09-26-28-43-45| 2º sorteio 09-11-26-35-42-48 |   Dia de Sorte – 348 (27/08/2020) - Mês:  JANEIRO - 02-10-18-19-24-26-27 | 

Justiça Federal acolhe denúncia contra
23 investigados na ‘Operação Pegadores

Edivaldo vistoria 
Nhozinho Santos e 
confirma entrega 
do estádio para o 
dia 5 de setembro
O prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou as 
obras de reforma do Estádio Municipal Nhozinho 
Santos nesta quinta-feira (27) e confirmou a entrega 
da arena para o dia 5 de setembro, como parte 
das comemorações dos 408 anos de São Luís. 

PÁG. 9
Edivaldo e equipe na vistoria às obras em finalização do estádio 
Nhozinho Santos

Governo 
inicia, amanhã, 
entrega de 
Cheque Minha 
Casa a 2 mil 
famílias da Ilha 
de São Luís                       

PÁG. 2

O Plano Mais IDH e os programas Cheque Cesta Básica e Trabalho com Dignidade, executados, respectivamente, pelas secretarias dos Direitos Humanos, da Saúde e Administração Penitenciária, 
do Governo do Maranhão, são três dos seis finalistas do Prêmio Excelência em Competitividade 2020. Concorrem também Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Sul, cada um com uma iniciativa. 

PÁG. 5
 

MARANHÃO É O ESTADO FINALISTA COM 
MAIS AÇÕES CONCORRENDO AO PRÊMIO 
EXCELÊNCIA EM COMPETITIVIDADE

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, 
acompanhado do senador Roberto Rocha (PSDB) e de 
parlamentares maranhenses e autoridades locais, visitou, 
nessa quinta-feira (27), o Residencial José Chagas, localizado 
na Avenida Ferreira Gullar, na Ilhinha, em São Luís.  

 PÁG. 3

Acompanhado do senador Roberto Rocha

Ministro Rogério Marinho
visita condomínio do Minha
Casa, Minha Vida, na Ilhinha

Ministro Rogério Marinho, Roberto Rocha e comitiva na visita às 
unidades do Residencial José Chagas, na Ilhinha

Depois de três dias de negociações, representantes 
de cinco comunidades quilombolas que protestavam 
bloqueando o acesso de caminhões e carretas que 
faziam o transporte de materiais até o canteiro de 
obras da ponte sobre o Rio Pericumã puseram fim ao 
bloqueio, liberando a passagem e o tráfego das carretas 
que fazem o transporte da estrutura metálica da ponte. 

PÁG. 11

Após mediação do 
governo, quilombolas 
liberam bloqueio na 
MA-211 em Bequimão

Governo lança
Plano de Inovação
para escolas em 
tempo integral

Após ouvir as lideranças e a população presente, 
ficou acertado que a empresa responsável pela obra 
iniciaria o quanto antes os serviços de reparação da 
estrada

Setenta e três unidades escolares da rede de ensino em 
tempo integral do Maranhão receberão equipamentos 
para incremento de laboratórios e práticas pedagógicas. 
Trata-se do Plano Inovação, lançado, nessa quinta-
feira (27), pelo Governo do Estado, no âmbito da 
Seduc, com investimento de R$ 17 milhões para 
garantir inovação e tecnologia aos estudantes. 

PÁG. 9

Secretário Felipe Camarão fez a entrega simbólica 
dos kits de robótica à gestora Lilian Dias de 
Assunção, do Centro Educa Mais Dayse Galvão – 
Vila Embratel
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Mente que
aprisiona ou liberta?
Nossa mente interpreta todas 
as experiências vividas e, 
dependendo da forma como 
você percebe e interpreta, pode 
te aprisionar ou libertar.
Observe quando você recebe 
uma notícia que para você é 
interpretada como dolorosa. 
Qual sua atitude ao entrar em 
contato com essa sensação? 
Administrar para suavizar 
deixando o complexo simples 
ou remoendo e ampliando a 
complexidade do evento?
O evento pode ser visto de 
diversas maneiras. Você pode 

receber de forma densa, me-
diana ou leve. Porém, a forma 
como irá processar e repassar a 
informação cabe a você.
Somos seres divinos e temos 
a capacidade de transformar a 
forma que recebemos aquela 
informação. Podemos utilizar 
o poder da nossa mente para 
transmitir de forma sábia a 
informação recebida.
Que possamos ter a sabedoria 
para fazer daquela matéria 
bruta, uma joia valiosa em 
nossas vidas.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Há vitórias que exaltam, outras que 
corrompem.Há derrotas que matam, 

outras que despertam”.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Sobe
Neste fim de semana, a Praia de 
Iracema, no Ceará, será palco 
para a disputa da Fórmula Kite 
Ceará, um dos principais eventos 
de kitesurf do Nordeste. E o 
Maranhão será representado pelo 
Time Fribal, equipe formada pelos 
kitesurfistas Socorro Reis e Bruno 
Lima – o Bruninho –, dois dos 
principais nomes da modalidade 
no Estado. 
 
Desce
Os preços do Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP), que é mais 
vendido em botijões de 13 
quilos para consumo residencial, 
estarão mais caros em 5% nas 
refinarias da Petrobras, a partir 
desta sexta-feira, 28.Este é o sex-
to aumento de preços consecuti-
vo desde maio. No último dia 13, 
o combustível teve um reajuste 
médio também de 5%. 

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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Não me envergonho da minha 
religião, mas de alguns religiosos 
sim... @silvialgn90

A procura por atendimento contra 
a #Covid19 tem diminuído na 
Grande Ilha. Este cenário é obser-
vado desde o mês de julho. Com o 
apoio da #população, vamos me-
lhorar ainda mais este resultado. 
@carloselula

Seguindo na caridade com o 
dinheiro público, a Câmara dos 
Deputados aprovou lei para repas-
sar R$ 4 bilhões dos pagadores de 
impostos às empresas de ônibus e 
metrô de municípios com mais de 
200 mil habitantes. @CacicAju-
ricaba

Jair bolsonaro que foi eleito por 
apoiadores da Lava Jato hoje tra-
balha para destruir Sérgio Moro, 
Dellagnol e consequentemente li-
vrar qualquer corrupto que aceitar 
ser seu aliado. @ajulysantos

Pensando seriamente em parar 
de falar sobre política. Cansei de 
me enganar porque sei, no fundo, 
que nada vai mudar. Políticos só 
querem poder e dinheiro. O povo 
continua idólatra, não muda a 
mentalidade. A esperança pode ser 
uma cruz. Prefiro ter paz, a vida é 
curta demais. @priscilllando

Um grupo de homens se reuniu 
em um seminário sobre como 
melhorar a vida conjugal. 
O palestrante perguntou quais 
deles ainda amavam suas mu-
lheres. Todos levantaram a mão. 
Depois perguntou qual a última 
vez que eles tinham dito a elas 
que as amavam.
A maioria não se recordava 
quando.
Então o palestrante sugeriu que 
eles pegassem seus celulares e 
enviassem a mensagem “te amo, 
querida”. Depois, ele pediu que 
todos mostrassem as respostas.
Segue abaixo algumas delas: 
- Você Está Bem??? 
- O Que Você Quer Dizer Com 
Isso??? 
- Aí Tem. 
- Se não me disser para quem era 
esta mensagem, eu juro que te 
mato!!!
- Nem Vem!!! Tô Menstruada!!! 
- Que merda você andou fazen-
do??? 
- Já tábebendo de novo??? 
Mas a melhor de todas foi essa: 
- Quem é???

O nosso abraço desta sexta-feira 
vai para a jornalista, produtora 
cultural e DJ, Vanessa Serra, que 
embala o jantar doRestaurante 
Thai (Golden Shopping – Calhau), 
com trilha sonora totalmente no 
vinil. O som rola solto a partir das 
20h, comtodo protocolo e orienta-
ções de segurança sendo seguidos.

Os gestores municipais de educa-
ção que ainda não se inscreveram 
no programa Tempo de Aprender 
têm até a próxima segunda-feira 
(31), para declarar interesse ao 
Ministério da Educação (MEC). 
De acordo com a pasta, 70% das 
secretarias de educação de estados 
e municípios já fizeram o cadastro. 
O MEC avalia o número como po-
sitivo, mas, por outro lado, 1.712 
municípios não se cadastraram até 
agora e podem perder a chance 
de fazer parte do projeto. Entre as 
secretarias estaduais, menos da 
metade demonstrou interesse no 
tema - 13 das 27 secretarias.
Se não fizerem o cadastro até dia 
31 de agosto, professores das 
escolas estaduais dos seguintes 

estados podem acabar não sendo 
contemplados: Acre, Alagoas, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Espirito 
Santo, Maranhão, Mato Grosso 
do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Nessa primeira fase do projeto já 
está disponibilizado um curso on-
line sobre técnicas de alfabetiza-
ção. Embora o curso seja voltado 
para professores, coordenadores 
pedagógicos, diretores escolares 
e assistentes, qualquer cidadão 
pode ter acesso ao conteúdo, mes-
mo que o seu município não tenha 
feito adesão. O material pode ser 
acessado por meio da plataforma 
Avamec, área virtual de aprendi-
zagem disponibilizada pela pasta. 

Contudo, outras ações dependem 
da adesão dos estados e municí-
pios, como explica o secretário 
de alfabetização do MEC, Carlos 
Nadalim.
“Elaboramos uma formação que 
foi validada por pesquisadores 
e vamos disponibilizar aos pro-
fessores dos entes que aderirem 
ao programa uma formação na 
versão online e presencial porque 
nós sabemos que a formação 
presencial é fundamental para que 
multipliquemos essa experiên-
cia”, pontua. “Contaremos com 
o apoio das secretarias estaduais 
e municipais porque nós teremos 
de elaborar normativos relativos 
a formação presencial”, explicou. 
(BRASIL 61) 

O Governo do Estado retomou 
o atendimento ambulatorial a 
pacientes diagnosticados com 
a Covid-19 em Imperatriz. O 
serviço está sendo disponibilizado 
no Hospital Macrorregional 
Dra. Ruth Noleto e é destinado a 
pessoas encaminhadas pela UPA 
Bernardo Sayão, que continua 
sendo porta de entrada para o 
atendimento a casos da doença.
“Nas últimas semanas, a cidade 
de Imperatriz tem registrado um 
aumento no número de casos, 
desta vez com prevalência entre 
jovens e adultos. Para dar conta 

desta demanda, resolvemos 
retomar o suporte ambulatorial, 
além de ampliar leitos de UTI no 
hospital”, disse o secretário de 
Estado da Saúde, Carlos Lula. 
O ambulatório atende pacientes 
encaminhados pela Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Bernardo Sayão. Àqueles que 
não possuem transporte próprio, 
a gestão estadual disponibiliza 
uma van que faz o translado até o 
ambulatório. 
De acordo com a diretora clínica 
do Hospital Macrorregional 
de Imperatriz, Mayara Viana, 

o serviço ambulatorial é uma 
forma de fazer o monitoramento 
dos casos notificados. “Ao 
chegar no ambulatório do 
hospital, o paciente é submetido 
a exames para então receber 
as orientações sobre o 
tratamento. O acompanhamento 
é individualizado e com foco 
naqueles que farão o tratamento 
domiciliar, observando o quadro 
clínico”, explicou. 
Para ter acesso ao atendimento 
ambulatorial, o paciente deverá 
seguir um fluxo estabelecido pela 
SES.

Prazo para comprovar vacinação do 
rebanho contra febre aftosa encerra dia 31
Os números da cobertura vacinal 
do rebanho maranhense contra fe-
bre aftosa, até a primeira quinzena 
de agosto, contabilizaram mais de 
85% do rebanho imunizado. Em 
todo o Maranhão, são 8.816.976 
cabeças de animais. Para o estado 
atingir o índice de cobertura 
vacinal preconizados pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), que é de 
90%, os produtores e criadores do 
Maranhão precisam realizar a com-
provação da imunização de seus 
animais até a próxima segunda-fei-
ra (31), no escritório da Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária 
do Maranhão (Aged/MA).

O criador pode optar pelo agenda-
mento para atendimento presen-
cial em um dos escritórios da 
Agência ou pode fazer a compro-
vação de modo eletrônico, seguin-
do as orientações disponíveis no 
site da Aged (www.aged.ma.gov.
br), necessárias para realizar a 
comprovação. Para comprovação 
é importante que o produtor tenha 
em mãos seus dados pessoais, 
quantidade por faixa etária dos 
bovinos e bubalinos vacinados, 
nota fiscal comprovando a compra 
da vacina e, caso o criador tenha 
o georreferenciamento/geolocali-
zação de sua propriedade, as coor-
denadas devem ser informadas no 

ato da comprovação.
A fiscal estadual agropecuária e 
responsável técnica pelo Programa 
Nacional de Erradicação da Febre 
Aftosa (PNEFA) no Maranhão, 
Margarida Prazeres, ressaltou que 
o programa de febre aftosa tem a 
característica de responsabilidade 
compartilhada. 
O Maranhão nas últimas campa-
nhas de vacinação contra a febre 
aftosa tem ultrapassado a marca 
dos 90% de animais imuniza-
dos, cujo índice é exigido pela 
Organização Mundial da Saúde 
Animal (OIE) para manter o status 
sanitário de zona livre de febre 
aftosa com vacinação.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), inicia 
neste sábado (29) a entrega do Cheque Minha 
Casa a 2 mil famílias de baixa renda na região da 
Grande Ilha. O evento de entrega será realizado na 
Secid, no horário das 8h às 12 e de 13h às 17h.
Os convocados para esta etapa serão as pessoas já 
cadastradas no chamamento público de 2019, que 
tiveram sua documentação aprovada.
O secretário das Cidades e Desenvolvimento Urba-
no destaca que esta etapa faz parte do Plano Emer-
gencial de Empregos Celso Furtado, lançado pelo 
governador Flávio Dino, que injetará recursos no 
valor de R$ 558 milhões para aquecer a economia, 
gerando emprego e renda aos maranhenses entre os 
meses de agosto e dezembro de 2020.
“O evento de entrega do benefício inicia neste 
sábado na Secid e continuará durante toda semana, 
com horários agendados e seguindo todos os 
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protocolos sanitários de segurança”, esclareceu. Estarão 
envolvidos, para esta ação de sábado, uma equipe de 
50 técnicos que serão distribuídos em dois pontos de 
atendimentos.

Governo retoma atendimento ambulatorial 
para pacientes da Covid-19 em Imperatriz

Municípios têm até segunda-feira para se 
cadastrar no programa de alfabetização 
Tempo de Aprender

A Justiça Federal no Maranhão 
acolheu denúncia contra 23 
pessoas investigadas na Operação 
Pegadores, por suspeitas de desvio 
de R$18 milhões em recursos 
públicos destinados à Saúde do 
Estado, entre os anos de 2015 e 
2017.
“Neste momento processual, en-
tendo suficientemente caracteriza-

do o suporte probatório mínimo ao 
exercício da ação penal”, escreveu 
o juiz Luiz Régis Bomfim Filho, da 
1ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do Maranhão, em despacho na 
última segunda-feira, 24.
Entre os denunciados, estão a 
ex-secretária-adjunta da Saúde do 
Maranhão, Rosângela Curado. Ela 
e outras 13 pessoas chegaram a ser 

presas temporariamente no curso 
das investigações.
Segundo o Ministério Público 
Federal, o grupo denunciado teria 
montado um esquema para fraudar 
folhas de pagamento de pessoal 
e contratações firmadas entre a 
Secretaria de Saúde e organizações 
sociais que prestavam serviços ao 
Estado. (COM O ESTADO DE S.PAULO)

Justiça Federal acolhe denúncia 
contra 3 investigados na 
‘Operação Pegadores

A população de São Bento ganha 
importante reforço em ações do 
Governo do Estado, com a me-
lhorias de ruas que recebem nova 
pavimentação e infraestrutura. 
Os serviços integram as ações do 
programa Mais Asfalto, iniciativa 
que vem transformando as vias 
maranhenses e garantindo às 
comunidades maiores condições 
de tráfego, impulso ao comércio e 
qualidade de vida. Nesta quinta-
-feira (27), equipe de secretários 
e técnicos estiveram no muni-
cípio para vistoriar as obras em 
andamento.
“O Governo está presente nos 
locais onde se realizam os bene-
fícios. Fiscalizamos as obras e a 
população é sempre convidada 
a contribuir, para que possamos 
atender cada vez melhor seus 
anseios. São várias obras no 
município, incluindo melhorias 
nas estradas e construção de 
unidades de ensino, melhorando 
o presente e garantindo um futuro 
para a população. É a garantia de 
uma vida mais digna, com acesso 
a mais serviços públicos e sempre 
contando com apoio dos gestores 
municipais”, pontua o secretário 
de Estado de Comunicação e As-
suntos Políticos (Secap), Rodrigo 
Lago.
O Mais Asfalto na cidade está 
recuperando 12 ruas, com inves-
timentos de R$ 1,5 milhão. Os 
serviços incluem terraplanagem, 
drenagem, preparo do solo e 
pavimentação de alta qualidade 
que garante a durabilidade do 
asfalto. Ainda, construção de meio 
fio e sarjeta. “Esse conjunto de 
ações, essa forma de trabalhar e 
a aplicação correta do dinheiro 
público, tem levado a população a 
confiar cada vez mais no Governo 

e queremos manter essa credibili-
dade por meio do trabalho sério, 
firme e determinado”, enfatiza o 
secretário de Estado de Infraestru-
tura (Sinfra), Clayton Noleto.
O prefeito Luiz Barros destacou 
a importância da parceria com o 
Governo do Estado na realização 
de obras municipais. “Temos uma 
boa relação pessoal e administra-
tiva. O governador Flávio Dino 
é sensível às nossas demandas. 
O Governo tem sido um parceiro 
para o desenvolvimento de nossa 
cidade e de nosso povo”, enfatiza.  
A obra se soma a outros esforços 
do Governo na cidade, entre estes, 
a recomposição da MA-014, que 
fica entre São Bento e São Vicente 
Férrer; o campus da UEMA que 
vai atender toda a região; unidade 
do IEMA que leva ensino em 
tempo integral, aliando educação 
formal e técnico; entrega de am-
bulâncias; lançamento do Plano 
Emergencial de Empregos Celso 
Furtado (PEE Celso Furtado), que 
reforça obras públicas, oferta ser-
viços e estimula diversos setores 
econômicos. 
O presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto, que 
participou da vistoria, ressalta a 
importância das ações parceiras 
com o Governo do Estado. “O Le-
gislativo contribui com a relação 
harmônica que possui com o Exe-
cutivo. E agora, nessa fiscalização 
conjunta, em mais uma etapa 
do Mais Asfalto. Agradecemos 
o olhar do Governo ao municí-
pio, que além desta melhoria na 
pavimentação, possui outras im-
portantes intervenções na saúde, 
educação e demais áreas. Ações 
que certamente melhoram a vida 
desta população”, destaca.

Governo vistoria obras do 
Mais Asfalto em São Bento

Equipe de secretários e técnicos estiveram no município para 
vistoriar as obras em andamento

Patrícia Rabêlo 
Bogéa de Matos
Fisioterapeuta
Esp. Microfisioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual, 
Terapia Cranio Sacral e Psych-k



Miudinhas
• A convite do senador Roberto Rocha e dos deputados federais 
Hildo Rocha e Edilázio Júnior, o deputado estadual César Pires 
acompanhou, ontem, 27, a visita do ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, ao Residencial José Chagas, obra do 
programa ‘Minha Casa Minha Vida’, construído no bairro Ilhinha 
com recursos do governo federal. 
• A obra garantiu melhores condições de habitação a 256 famílias que 
antes moravam em áreas insalubres. 
• “Fico muito feliz em ver que, com ações concretas, o governo federal 
vem melhorando a vida das pessoas mais pobres. Essas famílias estão 
felizes em poder trocar as moradias precárias em que viviam por esse 
conjunto habitacional estruturado, onde poderão criar seus filhos em 
condições saudáveis e dignas”, declarou César Pires.

Política
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Informe JP
Ministro garante que governo federal
irá construir novo aeroporto de Balsas
Em vídeo divulgado na internet nesta quinta-feira (27), o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, deu a notícia de que 
o Ministério, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil,  já 
autorizou a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba - Codevasf - a abrir  processo de licitação para 
a contratação dos serviços de elaboração de estudos e projeto básico de 
construção do novo aeroporto regional de Balsas.
Segundo o ministro, a área onde será construído o novo aeroporto já 
tem endereço: será às margens da BR-230 (Transamazônica) a 17 km da 
sede do município.
Nas redes sociais, o senador Roberto Rocha, líder do PSDB no 
Congresso Nacional, disse que desde 2015 havia levantado esta 
bandeira e, ainda no ano passado, destinou R$ 2,4 milhões para serem 
aplicados na fase de licitação.
Ao receber a notícia sobre o novo aeroporto de Balsas, Roberto Rocha 
aproveitou e fez outro pedido importante para o Maranhão, notadamente 
para a região tocantina: recursos para duplicação da BR-010, de 
Imperatriz a Açailândia, considerada a capital do ferro gusa do Maranhão.
Roberto Rocha frisou que na região sul do Maranhão há uma 
unanimidade quanto à construção do novo aeroporto: a implementação da 
integração e o desenvolvimento econômico  daquele lado do Estado com 
ênfase ao agronegócio uma vez que Balsas é considerada a capital do 
Matopiba, sigla que  congrega  regiões do Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia, responsáveis por grande parte da produção de grãos no País.

Defesa da infância
O senador Weverton, líder do 
PDT no Congresso Nacional, 
manifestou no Twitter apoio a 
recente proposição formulada 
pelo deputado estadual Neto 
Evangelista, pré-candidato do 
DEM à Prefeitura de São Luís:
“Precisamos defender a infância 
das nossas crianças. Quero 
aqui destacar uma lei estadual 
do Maranhão, de autoria do 
deputado Neto Evangelista. 
A Lei Aline assegura a 
busca imediata em casos de 
desaparecimento de crianças e 
incapazes. Vamos trazer o texto 
para o âmbito federal”.
Combate à Covid-19
No Twitter, o secretário de 
Estado da Saúde, Carlos 
Lula, afirma que o Inquérito 
Sorológico sobre a Covid-19 
no Maranhão fez um alerta aos 
pais. Crianças na faixa de 1 a 9 
representam 42,4% dos casos 
positivos da doença. “É prudente 
evitar o contato delas com 
pessoas do grupo de risco, que 
podem ser infectadas sem nem 
imaginar”, adverte Carlos Lula.
Falta de coordenação
O vice-líder do PCdoB na 
Câmara, deputado Márcio Jerry, 
declarou no Twitter que o Brasil 
poderia já ter vencido a Covid.
“Se tivéssemos presidente 
da República minimamente 
dedicado a coordenar o 
combate ao coronavírus e não 
se comportar como aliado do 
coronavírus. Uma lástima que 
tenhamos tantas vidas perdidas 
pela negligência genocida de Jair 
Bolsonaro”.
Ainda no páreo
Em entrevista ao programa Ponto 
e Vírgula (Difusora FM), o pré-
candidato a prefeito Wellington 
do Curso (PSDB) negou que 
fez parte do compromisso feito 
em 2018 com Eduardo Braide 
(Podemos) que, em troca da 
desistência da sua candidatura 
ao governo para apoiar Roberto 
Rocha, teria o apoio dos 
tucanos em 2020 para disputar a 
Prefeitura de São Luís.
“Não fiz parte desse acordo e 
não participei desse processo”, 
afirmou Wellington do Curso.
Ele ressaltou que sempre deixou 
claro não haver possibilidade de 
desistir e tampouco ser vice de 
Eduardo Braide. Ele disse não 
acreditar que Braide consiga 
vencer as eleições no primeiro 
turno.

Memorial
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Othelino 
Neto, destacou, na sessão 
plenária de quarta-feira (26), 
a trajetória do ex-deputado, 
jornalista e procurador 
aposentado Sálvio Dino, pai do 
governador Flávio Dino.
Othelino ressaltou o legado 
de Sálvio Dino, que faleceu 
na segunda-feira (24), aos 88 
anos, nas diversas áreas em que 
ele atuava. “Como advogado, 
deputado e escritor, ele nos deixa 
uma importante contribuição. 
Toda nossa solidariedade à 
família, especialmente aos 
filhos Nicolau, Flávio, Sálvio 
Júnior e Saulo, e à viúva, Iolete. 
Realmente, é um momento triste, 
mas espero que Deus conforte os 
familiares, assim como todos os 
amigos e a população da cidade 
de João Lisboa, onde ele foi 
prefeito”, disse.
Homenagem ao 
arcebispo
A deputada estadual Helena 
Duailibe (SD) conseguiu, 
no plenário da Assembleia 
Legislativa, a aprovação do 
Projeto de Resolução que 
solicita a entrega da Medalha do 
Mérito Legislativo ao arcebispo 
metropolitano de São Luís, 
José Belisário da Silva, o Dom 
Belisário.
A Medalha Manuel Beckman 
é a maior comenda do Poder 
Legislativo do Maranhão e 
será entregue ao líder religioso 
como forma de homenagem e 
reconhecimento ao seu trabalho 
missionário realizado no estado. 
A solenidade para entrega da 
honraria ainda será marcada pela 
Casa Parlamentar.
Reabertura de eventos
Decreto e portaria do Governo 
do Maranhão já publicados 
no Diário Oficial autorizam a 
realização de pequenos eventos 
públicos e privados a partir desta 
sexta-feira (28). Os eventos 
de médio e pequeno portes 
continuam vetados por causa da 
pandemia de coronavírus.
Os pequenos eventos liberados 
serão aqueles que não cobram 
ingressos para a entrada e nos 
quais os participantes possam 
ser facilmente encontrados 
pelo anfitrião, a exemplo de 
festas de aniversários, jantares, 
batizados, bodas, casamentos, 
confraternizações, eventos 
científicos, inaugurações, 
lançamentos de produtos e serviços.

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
acompanhado do senador Roberto 
Rocha (PSDB) e de parlamentares 
maranhenses e autoridades 
locais, visitou, nessa quinta-feira 
(27), o Residencial José Chagas, 
localizado na Avenida Ferreira 
Gullar, na Ilhinha, em São Luís.
Os apartamentos fazem faz parte 
do programa Minha Casa, Minha 
Vida, do Governo Federal, com 
contrapartida do Governo do 
Maranhão, e foram entregues no 
início deste mês pela Secretaria de 
Estado das Cidades, por meio do 
secretário Raimundo Reis.
A obra recebeu investimento de 
cerca de R$ 20 milhões. Ao todo, 
são 8 blocos de 32 apartamentos, 
totalizando 256 unidades que 
estão abrigando famílias que 
antes moravam em condições 
insalubres, nas palafitas da área 
que compreende a Ilhinha, a Vila 
Jumento e a Portelinha.
Durante a visita, Rogério Marinho 
disse que é uma satisfação 
estar no Maranhão. “Temos a 
missão, dada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, de olhar com 
muito carinho para o Nordeste 
brasileiro e o fato de estarmos 
aqui neste residencial é um 
exemplo. Recursos no valor de 
R$ 3 milhões foram colocados 
pela administração do governo 
Bolsonaro para que a obra fosse 
terminada”, disse o ministro.
ARTICULAÇÃO
O senador Roberto Rocha, que 
articulou a vinda do ministro, 
destacou a nova visita de Rogério 
Marinho ao Maranhão. “Em 

menos de um mês ele veio duas 
vezes ao Maranhão. Estivemos 
juntos em Imperatriz e agora em 
São Luís, por determinação do 
presidente Bolsonaro”, declarou 
Rocha.
O senador também falou da 
importância do condomínio. 
“É uma obra que foi entregue à 
população e o ministro fez questão 
de vir, para poder examinar as 
condições dela, juntamente com 
os deputados federais”, acentuou.

“Quero dizer que, além desse 
condomínio que foi iniciado em 
governos anteriores, há diversos 
outros condomínios em São 
Luís, pelo menos mais cinco 
condomínios com até 3 mil 
habitações, e que nós estamos 
trabalhando para concluir e 
entregar à população”, concluiu.
CONSTRUÇÃO DE MURO
Na oportunidade, foi solicitada 
pelos moradores a construção de 

um muro em volta do condomínio 
para garantir a segurança de todos. 
Roberto Rocha esclareceu que tal 
demanda deveria ser resolvida, 
em um primeiro momento, com 
Prefeitura de São Luís.
MIL CASAS EM BARRA 
DO CORDA
Após a agenda em São Luís, 
Marinho e Rocha seguiram 
para Barra do Corda, onde 
foram entregues mil unidades 
habitacionais dos Residenciais 
Nova Barra I e II, também do 
programa “Minha Casa Minha 
Vida”.
No total, cerca de 4 mil 
pessoas foram beneficiadas. 
O empreendimento recebeu 
investimento de R$ 55,1 milhões.
“Estas casas farão muita diferença 
para a vida dessas famílias, 
principalmente neste período de 
pandemia. Estamos trabalhando 
cada vez mais para reduzir o 
déficit habitacional no nosso País, 
agora com o programa Casa Verde 
e Amarela, principalmente para 
os que mais precisam”, ressaltou 
Marinho”, ressaltou Marinho.

Ministro Rogério Marinho, Roberto Rocha e comitiva na visita às 
unidades do Residencial José Chagas, na Ilhinha

Ministro Rogério Marinho visita condomínio 
do Minha Casa, Minha Vida, na Ilhinha, em SL
Auxiliar de Jair Bolsonaro se fez acompanhar do senador maranhense Roberto Rocha

Apartamentos foram entregues pelo
Governo do MA no início de agosto
 A Secretaria de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano (Secid) iniciou, no dia 7 
de agosto, a mudança das famílias residentes nas 
comunidades Ilhinha, Portelinha e Vila Jumento para 
o Residencial José Chagas.
O empreendimento é uma obra complementar ao 
projeto PAC Ponta do São Francisco, no âmbito 

Minha Casa, Minha Vida, que tem a parceria dos 
governos federal e estadual.
Segundo o secretário das Cidades, Raimundo 
Reis Neto, a entrega do Residencial José Chagas 
chegou a ser antecipada. O deferimento da entrega 
prognosticada foi resultado de reunião entre a Caixa 
Econômica, a Secid e beneficiários.

MPE ingressa com representação contra
pré-candidata à prefeitura de SL e esposo 
A Promotoria Eleitoral da 89ª 
Zona de São Luís ingressou 
com representação contra 
a deputada estadual e pré-
candidata à prefeitura, Maria 
Deusdete Rodrigues (“Detinha”) 
e seu marido, o deputado federal 
Josimar Cunha (“Josimar do 
Maranhãozinho”), por suposta 
prática de propaganda antecipada.
Na manifestação, a titular da 
promotoria, Moema Pereira, 
requer, liminarmente, a exclusão 
de propagandas eleitorais dos 
perfis pessoais dos parlamentares. 
“As três postagens no Instagram 
e duas no Facebook ilustram a 
realização, em 3 de agosto, de 
um evento de cunho político, 
em espaço aberto ao público, no 
bairro da Cidade Operária, em São 
Luís”.
O Ministério Público Eleitoral 
(MPE) também questiona o 
fato de que a deputada estadual 
divulgou expressamente em 
seu perfil no Instagram que é 

pré-candidata à Prefeitura de São 
Luís.
DENÚNCIA DO REDE
A representação é baseada em 
denúncia do diretório municipal 
do partido Rede Sustentabilidade, 
que anexou cópia de vídeo do 
evento, onde a pré-candidata foi 
apresentada como “a mulher que 
vai mudar o destino da nossa 
cidade, acompanhada do campeão 
de votos e futuro governador do 
Maranhão”.
O registro visual, segundo o MPE, 
demonstraria o uso de banners, 
telão e cartazes com slogans da 
deputada estadual e seu partido 
durante o evento. Segundo o 
MPE, o vídeo tem efeito idêntico 
ao de um outdoor.
Além disso, os parlamentares 
teriam violado o artigo 36 da 
Lei das Eleições (Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997), 
“afrontando o princípio igualitário 
da propaganda eleitoral”.

A prática, segundo a representante 
do MPE, seria comprovada pela 
realização de “reunião em local 
aberto com características de 
comício, com pedido explícito 
de votos e o uso de banner de 
impacto visual similar ao outdoor, 
telão, bandeiras e cartazes, 
modalidades de propaganda 
vedadas em qualquer época”.
Outra suposta ilegalidade teria 
sido a realização de gastos 
elevados quando a arrecadação 
de recursos para campanha ou 
utilização de recursos próprios são 
proibidos, “configurando abuso 
de poder econômico, devido à 
estrutura montada para o evento”.
COMÍCIO
Para a promotoria eleitoral, o 
evento foi transformado em 
um comício, comprovado por 
elementos como o tom inflamado 
do discurso do apresentador; a 
fala do deputado federal, pedindo 
votos para sua esposa; o palanque, 

com telão; o volume da música; 
o banner com efeito de outdoor 
com slogan da deputada estadual; 
faixas, bandeiras e o número de 
participantes, com camisas com o 
nome da pré-candidata.
Com o objetivo de divulgar a 
imagem da deputada junto aos 
eleitores ludovicenses, houve 
menções à pré-candidatura, 
pedido de votos, exaltação de 
qualidades e promessas em caso 
de eventual eleição.
O evento teria desrespeitado, 
ainda, o Decreto Estadual 
nº 35.831, de 20 de maio de 
2020, que estabelece medidas 
sanitárias para conter a Covid-19. 
“Sem se preocupar em evitar 
a contaminação da população, 
os deputados promoveram 
aglomerações, em contrariedade 
às normas sanitárias de prevenção 
ao novo coronavírus, reunindo um 
significativo número de pessoas”, 
finaliza Moema Pereira. (CCOM-
MPMA)

No Dia Internacional da 
Igualdade Feminina, o pré-
candidato a prefeito de São Luís, 
deputado federal Eduardo Braide, 
destacou a importância da data, 
comemorada no dia 26 de agosto, 
em todo o mundo.
“Essa data é um marco 
representativo da luta das 
mulheres por empoderamento 
e, mais que isso, igualdade de 
direitos. Mesmo com toda a 
popularização do debate sobre 
feminismo nos últimos tempos, 
ainda há muitos problemas a 
serem enfrentados, dentre eles, a 
violência e as desigualdades no 
mercado de trabalho”, afirmou o 
parlamentar.
Como deputado estadual, Braide 
lembrou que dedicou atenção 
especial à luta pelos direitos das 
mulheres, buscando ampliar não 
apenas o debate sobre a questão, 
como também garantindo 
a efetivação dos direitos 

assegurados à mulher.
Ele é autor da Lei n° 10.763/17, 
que instituiu o dia 11 de março 
como Dia da Mulher Maranhense. 
A data é uma homenagem ao 
dia de nascimento da escritora 
maranhense Maria Firmina dos 
Reis, romancista pioneira no 
Brasil.
Outra importante conquista 
para as mulheres maranhenses, 
também de autoria de Eduardo 
Braide, é a Lei n° 10.289/15, 
que estabeleceu o Regime 
Assistencial de emprego e renda 
para as vítimas de violência. Por 
meio da lei, mulheres vítimas de 
maus tratos praticados por seus 
maridos ou companheiros, têm 
direito a uma reserva especial de 
20% nas vagas anuais de cursos 
de qualificação e capacitação 
profissional, promovidos por 
instituições públicas vinculadas 
diretamente ou conveniadas em 
todo Estado.

“As conquistas alcançadas pelas 
mulheres são inegáveis, mas 
ainda há muito a ser feito para 
que haja, de fato e de direito, 

igualdade de oportunidades 
dentro de nossa sociedade. Essa 
luta sempre terá minha atenção e 
meu apoio”, concluiu Braide.

“A igualdade feminina está na efetivação de
direitos”, afirma deputado Eduardo Braide

Eduardo Braide é autor da lei que instituiu o dia 11 de março como 
Dia da Mulher Maranhense
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MELHORES RESULTADOS, MAIS RECURSOS
O Senado Federal aprovou o 
novo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica-Fundeb, agora Emenda 
Constitucional nº 108. Um dos 
aspectos que chamou bastante 
atenção durante toda a tramitação 
do novo Fundeb foi a ausência 
do Ministério da Educação no 
debate. Inacreditavelmente, o 
órgão coordenador da política 
educativa do Brasil não participou 
e nem contribuiu para a definição 
estratégica do novo modelo 
de financiamento da educação 
pública.  
Merece destaque a forte atuação 
da sociedade civil organizada, em 
especial a Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, a qual 
integrei e colaborei no Comitê 
local. A mobilização teve por foco 
a defesa da garantia do padrão 
de qualidade, a aplicação dos 
recursos para o investimento na 

educação pública, a exclusão 
do cômputo de aposentadorias 
nas despesas, a ampliação 
da contribuição da União e a 
transformação do Fundeb em 
permanente.
Incidimos diretamente junto à 
opinião pública e aos Senadores 
e Deputados Federais durante 
todo o processo legislativo do 
novo Fundeb. A aprovação além 
de revelar o êxito da Campanha, 
também representa uma vitória do 
povo brasileiro e passos à frente 
para alcançarmos a escola pública 
dos nossos sonhos. 
Uma das novidades introduzidas 
pela Emenda Constitucional é 
que das receitas arrecadadas 
pelos Estados e transferidas para 
os Municípios, no mínimo 10% 
levará em conta os indicadores 
de melhoria nos resultados de 
aprendizagem e de aumento da 
equidade, considerando o nível 

socioeconômico dos educandos. 
Existe a necessidade de lei 
estadual que regulamente 
essa dimensão, isso exigirá 
acompanhamento atento por parte 
dos educadores e educadoras junto 
às Assembleias Legislativas. Em 
síntese, a partir da regulamentação 
estadual, os Municípios que 
apresentarem melhores resultados, 
receberão mais recursos.
A ideia não é nova, estados como 
Ceará, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul tem leis similares para 
incluir a melhoria nos resultados 
educacionais como um dos 
critérios para que os Municípios 
recebam parte das transferências 
estaduais, o chamado ICMS 
Educação. Enfatizo que esse 
mecanismo é um dos responsáveis 
pelo bom desempenho educativo 
das escolas públicas cearenses. 
Apresentei essa ideia em 2016, 
infelizmente, não teve acolhida. 

O caminho para que as ideias se 
tornem materialidade é cheio de 
percalços, mas temos o dever 
de insistir e usar as brechas de 
oportunidade que surgirem. Não 
é caso de ter razão ao final, mas 
a mudança social por vezes nos 
premia com a vitória. 
O mais importante é que agora 
essa ideia foi constitucionalizada 
como inciso II do parágrafo 
único do Art. 158 da Constituição 
Federal. Trará impactos para 
a educação pública, sobretudo 
naqueles Municípios em que não 
há aplicação correta dos recursos 
e nem se percebe avanço na 
qualidade ao longo dos anos. 
As crianças e os adolescentes 
terão mais um instrumento 
para ter garantido seu direito 
à educação e cabe a todos nós 
acompanhar e fiscalizar esse novo 
momento do financiamento da 
educação pública no Brasil. 

Ministério da Saúde reforça apoio
aos estados e municípios contra a Covid-19
Desde que a pandemia por 
Covid-19 chegou ao Brasil, 
o Ministério da Saúde vem 
apoiando Estados e municípios 
no combate à doença. Esse 
esforço conjunto se traduz em 
mais recursos, equipamentos e 
estrutura para que a população 
seja atendida por meio do Sistema 
Único de Saúde.
De acordo com o governo federal, 
ao todo, já foram destinados R$ 
72,5 bilhões para os estados e o 
Distrito Federal. Desse total, R$ 
52,6 bilhões foram para serviços 
de rotina do SUS, e outros R$ 
19,9 bilhões para a Covid-19.

Segundo informações atualizadas 
do Ministério da Saúde, já foram 
habilitados 12.005 dos 12.233 
leitos solicitados pelos estados 
e municípios para o tratamento 
exclusivo de pacientes da 
Covid-19 – que representa quase 
100% da demanda – 247 são de 
UTI pediátrica.
O valor pago pelo Governo Federal 
é de R$ 1,72 bilhão, pago em 
parcela única, para que estados e 
municípios façam o custeio dessas 
unidades pelos próximos 90 dias 
– ou enquanto houver necessidade 
em decorrência da pandemia.
Como parte do apoio estratégico 

do Governo do Federal no 
atendimento aos estados, o Brasil 
conta agora com o reforço de 
ventiladores pulmonares. Como 
detalha o secretário-executivo da 
Pasta, Élcio Franco.
“Até o momento foram entregues 
10.328 ventiladores pulmonares, 
sendo que o Ministério da Saúde, 
com seu poder de compra, está 
reforçando a atribuição de estados 
e municípios que fazem a gestão 
da rede de atenção à saúde. Por 
isso adquirimos e distribuímos 
esses ventiladores para todas 
as unidades da federação e os 
municípios que demandaram. Esse 

material foi empregado conforme 
os planos de contingência 
estaduais”, explicou Franco. 
Além disso, foi atualizado o 
número relacionado às demandas 
sobre os medicamentos solicitados 
pelos estados e municípios. O 
secretário de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos 
em Saúde (SCTIE), Hélio Angotti 
Neto, detalhou as quantidades 
de cloroquina, Oseltamivir e 
falou sobre os medicamentos 
relacionados à intubação de 
pacientes em estado grave da 
Covid-19. (BRASIL 61 )

Prazo para adesão ao Refaz 2020
encerra na próxima segunda-feira
A Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Fazenda (Semfaz), informa que 
o prazo para que os contribuintes 
possam aderir ao Programa de 
Recuperação de Créditos da 
Fazenda Municipal de São Luís 
(Refaz 2020) encerra na próxima 
segunda-feira (31). Contribuintes 
com débitos com o fisco 
municipal podem escolher entre 
duas modalidades de pagamento, 
sendo a vista, ou parcelado.
A novidade da edição deste ano do 
Refaz, é a adesão digital. Débitos 
de ISS, IPTU, alvará, taxas e 
outros podem ser negociados nos 
portais da Semfaz (www.semfaz.

saoluis.ma.gov.br) ou no portal 
da Procuradoria Fiscal (http://spa.
pgm.saoluis.ma.gov.br/portal) - 
direcionado para contribuintes 
com débitos já inscritos em dívida 
ativa.
O programa oferece descontos 
de 100% nos juros e multas de 
débitos com o fisco municipal 
para pagamentos à vista e 
descontos graduais a quem optar 
pelo parcelamento que pode 
ser feito em até cinco vezes, de 
acordo com o valor da dívida. 
Assim, dando oportunidade ao 
contribuinte de regularizar os 
débitos de impostos como IPTU, 
ISS, Alvará, taxas e outros.

Para o secretário municipal da 
Fazenda, Delcio Rodrigues, o 
Refaz é uma grande oportunidade 
para as contribuintes que têm 
débitos com o fisco municipal. 
“Os contribuintes podem garantir 
redução de até 100% nos juros e 
multas ou parcelamento em até 
cinco vezes”, destacou.
ADESÃO
O contribuinte terá acesso ao 
sistema via portal da Semfaz. 
No site, estará disponível o item 
adesão, assim como tutoriais 
explicando ao contribuinte como 
acessar ao sistema e ter direito ao 
benefício.
Para os contribuintes que não 

têm acesso à internet ou alguma 
dificuldade em aderir ao programa 
pela página da Semfaz, o mesmo 
deverá procurar a Secretaria 
Municipal de Fazenda, localizada 
na Avenida Kennedy, n° 1455, 
Bairro de Fátima, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h, ou no 
posto de atendimento do VIVA 
- Shopping da Ilha, aberto de 
segunda-feira a sábado, das 12h 
às 20h.
DESCONTOS
2 vezes - 85% de desconto
3 vezes - 75% de desconto
4 vezes - 65% de desconto
5 vezes - 50% de desconto

Coordenação da Frente Parlamentar de Combate e Erradicação 
do Feminicídio discute ações em parceria com o Poder Judiciário
A deputada Daniella Tema 
(DEM), coordenadora da Frente 
Parlamentar de Combate e 
Erradicação do Feminicídio, 
reuniu-se, nessa quinta-feira 
(27), com a juíza Lúcia Helena 
Barros Heluy, titular da 2º Vara 
Especial de Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a 
Mulher de São Luís. O encontro 
aconteceu na Casa da Mulher 
Brasileira, com o intuito de colher 
mais informações para nortear as 
ações a serem desenvolvidas pela 

frente parlamentar no Maranhão. 
Durante a reunião, a 
deputada apresentou alguns 
projetos que estão sendo 
elaborados pela frente 
parlamentar, entre eles, 
atividades em escolas, empresas e 
instituições de ensino superior, no 
sentido de conscientizar e reduzir, 
por meio de ações educativas, os 
índices de violência doméstica e, 
consequentemente, os casos de 
feminicídio no estado. 
A parlamentar disse que o grupo 

de trabalho tem buscado o diálogo 
com os órgãos e instituições 
que fazem parte da rede de 
enfrentamento à violência contra 
a mulher, a exemplo do Poder 
Judiciário. 
“Temos buscado esse diálogo 
com pessoas que têm travado essa 
batalha. A conversa foi proveitosa, 
e conseguimos abstrair muita 
coisa boa, que será usada lá na 
frente. Surgiram muitas ideias 
e, também, pudemos apresentar 
as nossas. Tenho certeza de 

que, muito em breve, o que foi 
discutido será colocado em prática 
por meio da frente parlamentar”, 
afirmou Daniella Tema.
Integração articulada
A juíza Lúcia Helena afirmou que 
a visita da Frente Parlamentar 
de Combate e Erradicação 
do Feminicídio concretiza o artigo 
8º da Lei Maria da Penha, que 
trata da integração articulada dos 
órgãos para o enfrentamento, 
prevenção e coibição dos crimes 
praticados contra mulheres. 

Olha só a desculpa
Segundo resolução da diretoria 
da Finep, as demissões devem 
ser feitas até 8 de setembro para 
evitar “solução de continuidade 
nos serviços”.
Olha só como agem
“Solução de continuidade” 
não deve ser exatamente uma 
preocupação na Finep, a julgar 
pela aparente transformação de 
home office em folga.

No papel, uma beleza
Finep é a sigla de Financiadora de 
Estudos e Projetos de inovação, 
desde a pesquisa básica até a 
preparação do produto para o 
mercado.
Tempo para trabalhar
A Finep atribui as demissões à 
reforma da Previdência. Levou 
“um tempo para adequação e 
pleno entendimento jurídico”. Um 
ano para cair a ficha.

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“É preciso deixar o presidente trabalhar”
Min. Marco Aurélio Mello (STF), ao jornalista José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes

PODER SEM PUDOR

Um debilóide na Espanha

Quem achava George W. Bush o mais 
medíocre e despreparado dos políticos 
americanos, não conheceu o seu 
irmão mais novo, Jebb, ex-governador 
da Flórida. Certa vez, em uma visita 
a Madri marcada por gafes, ele 
cometeu a indelicadeza de dizer que a Espanha “será recompensada” 
pelo apoio à guerra no Iraque, e chamou o então presidente do 
governo, José Maria Aznar, de “presidente da República”. Ao saudar 
o debilóide, o chefe da mais antiga monarquia européia, rei Juan 
Carlos I, não perdeu o tom: “É uma honra receber o irmão do rei dos 
Estados Unidos...”

No plenário não passa
Optaram pela “consulta” por 
serem mínimas as chances 
da Alcolumbre e Rodrigo 
Maia conseguirem alterar a 
Constituição em benefício 
próprio.
Vedada a recondução
O Art. 57 limita mandatos a dois 
anos. Alcolumbre quer dobrar o 
mandato do presidente do Senado 
para quatro anos, metade do seu 
mandato.
Contando vantagem
Alcolumbre e aliados arrotam 
“ótimo relacionamento” com 
o STF, e suposto “apoio do 
governo”. Mas o “centrão” 
decidiu que isso não passa.
Câmara sem defesa
Rodrigo Maia fez silêncio, mas o 
ministro Tarcísio Vieira lembrou 
que há projetos na Câmara 
propondo alterações nas regras 
do Fundão Eleitoral. Ele foi voto 
vencido no Tribunal Superior 
Eleitoral, que se apropriou 
das prerrogativas da Câmara e 
alterou essas regras, para fazer 
demagogia. 
Falta do que fazer
O ex-chanceler Aloysio Nunes 
deveria estar cheio de tédio para 
aceitar o “diálogo” virtual com 
o chanceler da Venezuela, que o 
impediu de circular em Caracas, e 

Celso Amorim, notório bajulador 
da ditadura bolivariana.
Notícia idosa
Virou piada, no governo, a 
notícia de um “novo órgão” 
em Washington para realizar 
comprasmilitares. Cada força já 
tem sua comissão de compras 
na capital americana. A caçula, 
da Aeronáutica, já completou 75 
anos. Exército e Marinha têm a 
sua, cada uma delas há 83 anos.
Quem seria maluco?
Difícil será encontrar interessados 
na “privatização” dos Correios, 
uma empresa quebrada por 
privilégios como o plano saúdede 
meio bilhão de reais, único do 
mundo que beneficia para trás 
(pais, avós etc).
Aliás,
O noticiário informa que grevistas 
“ocuparam” o centro de operações 
dos Correios em Indaiatuba 
(SP), mas o nome disso é outro: 
invasão. Afinal de contas, a 
repartição federal não estava 
desocupada.
Auxílio em nota
A celeuma em torno da nota 
de R$200 é apenas cortina de 
fumaça de gente chata. Desde o 
lançamento do real, a inflação 
acumulada é de cerca de 521%. 
A nota de R$100 da época valeria 
hoje R$621.

É pandemia, mas órgão do governo demite idosos
Empresa pública do Ministério de Ciência e Tecnologia, a Finep decidiu 
demitir funcionários idosos em plena crise da pandemia de covid-19. A 
alegação é que atingiram a “idade-limite”. Os primeiros cinco demitidos, 
quatro deles analistas muito experientes, têm de 75 a 82 anos de idade.
Ligamos na Finep em Brasília, com o objetivo de entender o porquê 
das demissões, mas nos empurraram à sua sede, no Rio. Ali, não havia 
vivalma. “Todos em home office”, dizem na portaria. E incomunicáveis.

Senado quer alterar a Carta com ‘consulta ao STF’ 
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), tem sido criticado 
pela manobra rasteira para garantir sua reeleição ao cargo, em 2021. E fez 
a área jurídica da Casa apresentar uma “consulta” ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) com objetivo de arrancarmais uma de suas interpretações 
criativas, desta vez sobre o artigo 57 da Constituição, que veda a reeleição 
na mesma legislatura. Na prática, o que se pretende com a esperteza é 
alterar a Constituição com uma simples “consulta”.

Eleições nos EUA
As pesquisas têm deixado os Democratas apreensivos, nos EUA. Apesar 
dos problemas da pandemia e questões raciais, as intenções de voto em 
Joe Biden caíram de 61% para 54%. Trump foi de 35% para 44%.
Menos mimimi
O Students for Liberty Brasil será realizado entre 1º e 5 de setembro e 
o objetivo é mostrar como princípios liberais ajudam jovens a encontrar 
a felicidade. Segundo os organizadores, os jovens foram enganados por 
muito tempo obrigados a buscar “estabilidade em um mundo dinâmico”.
Pensando bem...
...se a Rússia abrir inscrições para candidatos aos testes da vacina Sputinik 
V, milhões de brasileiros vão para fila já com o braço de fora.

Jhonatan Almada
Jhonatan Almada, presidente da Federação Internacional de Robótica-FIRA no Brasil. Foi reitor do IEMA e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
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  (98) 98800-4519 Beta
Valor: R$ 750,000,00

EMPREGO PROVISÓRIO 

Precisa-se de pessoa com disponibilidade de trabalho presencial e 
com conhecimentos e experiência  em “Microsoft Office 2013/2019”, 
principalmente Excel e Power Point . Nível de intermediário a avançado. 
Currículos para o e mail  elizssantos936922@gmail.com  ou Whats App 
(98)991572187.
OFERECEMOS: REMUNERAÇÃO FIXA E POR PRODUÇÃO.

Prêmio Excelência em Competitividade 2020

Com três iniciativas, MA é o estado 
finalista com mais ações concorrendo
O Plano Mais IDH e os 
programas Cheque Cesta Básica 
e Trabalho com Dignidade, 
executados, respectivamente, 
pelas secretarias de Estado dos 
Direitos Humanos e Participação 
Popular do (Sedihpop), da 
Saúde (SES) e da Administração 
Penitenciária (Seap), do governo 
do Maranhão, são três dos seis 
finalistas do Prêmio Excelência 
em Competitividade 2020. 
Concorrem também Alagoas, 
Paraíba e Rio Grande do Sul, 
cada um com uma iniciativa. O 
Prêmio, do Centro de Liderança 
Pública (CLP), está em sua 4ª 
edição este ano, e atingiu um 
novo recorde, com mais 150 
inscrições de todas as regiões do 
país. 
Para que o governo do Maranhão 
concorresse ao Prêmio, o esforço 
foi da Secretaria de Planejamento 
e Orçamento do Estado (Seplan), 
que orienta os órgãos e busca 
estimular boas práticas. A Seplan 
elaborou uma oficina técnica 
com os executores, que contou 
com tutoria virtual durante a 
pandemia, vídeos explicativos 
e exercícios que simularam a 
inscrição. 
“Todos os materiais foram 
disponibilizados em uma 
plataforma online, aberta 
e gratuita, que possibilitou 
comunicação em tempo real entre 
as equipes. Esse processo foi 
muito além de integrar as equipes 
em prol do aperfeiçoamento dos 
trabalhos, traduziu-se em um 
recorde de inscrições do Estado 
do Maranhão, que concorreu 
com 38 projetos em diversas 
áreas da atuação governamental”, 
explicou o secretário adjunto de 
Planejamento, Roberto Matos, 
sobre como a Seplan analisou 
todas as propostas, apontou 
fragilidades e propôs melhorias 
à luz dos requisitos de pontuação 
exigidos pelo CLP.

PLANO MAIS IDH
Abrange mais de 40 projetos 
e foi criado com o objetivo de 
promover a redução da extrema 
pobreza no meio urbano e rural, 
através de uma estratégia de 
desenvolvimento territorial 
sustentável nos 30 municípios 
de menor IDH do Maranhão. O 
índice de IDH do estado subiu 
para 0,687 entre os anos de 2012 
e 2017 e mais de 20 mil pessoas, 
entre jovens, adultos e idosos, 
foram alfabetizados. 
“O diferencial do Plano Mais 
IDH é pensar a integração 
de políticas públicas a partir 
do desenvolvimento local. 
Além de construir as soluções 
comuns para os municípios e as 
populações mais vulneráveis, 
pensamos também nas 
necessidades específicas 
para cada realidade – como 
restaurantes populares, rodovias, 
sistemas de abastecimento de 
água e políticas para povos e 
comunidades tradicionais”, 
comentou o secretário adjunto de 
Promoção do IDH da Sedihpop, 
Bruno Lacerda, sobre o plano 
de enfrentamento à extrema 
pobreza.
PROGRAMA CHEQUE 
CESTA BÁSICA
Estimula a realização de 
consultas pré-natal pelas 
gestantes maranhenses, para 
diminuir os indicadores de 
mortalidade materna e infantil 
no estado. As mulheres 
cadastradas, com renda que não 
ultrapasse um salário mínimo, 
recebem uma transferência 
mensal de R$ 100,00 durante o 
acompanhamento da gravidez. O 
Programa também proporciona 
assistência qualificada pelos 
profissionais da estratégia de 
saúde da família. 
Para o secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula, é muito 

gratificante poder figurar entre 
as melhores iniciativas. “É um 
programa que faz a diferença na 
vida das mulheres, inclusive na 
redução da mortalidade materno 
infantil, pois com ele o nosso 
número de pré-natal também 
aumentou”, destacou.
PROGRAMA TRABALHO 
COM DIGNIDADE
Pretende garantir acesso ao 
trabalho e ao aprendizado de um 
ofício às pessoas privadas de 
liberdade (PPL). Gera emprego 
e renda; promove oportunidades 
para reintegração social e 
remição de pena; incentiva o 
mercado privado a contratar as 
PPL; e conscientiza todos os 
setores acerca da importância e 
relevância de tais atividades para 
o sistema penitenciário. 

O secretário de Estado da Seap, 
Murilo Andrade, comentou a 
relevância da classificação do 
projeto como uma iniciativa 
de destaque nacional: "Para 
nós, é de extrema importância 
o projeto Trabalhando com 
Dignidade, porque é dos 
programas estruturantes, que foca 
na qualificação do trabalho do 
preso e demonstra que realmente 
a gente tá no caminho certo, 
trabalhando a qualificação e 
preparando essas pessoas para o 
retorno a sociedade." 
O resultado do Prêmio será 
divulgado no dia 17 de setembro, 
no evento de lançamento do 
Ranking de Competitividade dos 
Estados.

Família que estava acampada no aeroporto de 
São Luís viaja de GOL para Santa Catarina
LUCIENE VIEIRA

Após mais de 24 horas acampados 
no Aeroporto Marechal Cunha 
Machado, localizado no bairro 
do São Cristóvão, em São Luís, 
Itamar Cunha Bezerra, sua esposa 
e filha conseguiram viajar pela 
companhia GOL, para a cidade de 
Navegantes, em Santa Catarina, 
no início da noite de quarta-feira 
(26). 
Itamar é natural da Paraíba, e nos 
últimos dois anos morou em São 
Luís com a sua família, em uma 
casa alugada no bairro Vinhais. 
Ao Jornal Pequeno, ele contou 
que conseguiu um emprego no sul 
do Brasil. Foi então que investiu 
R$ 4.216 em três passagens aéreas 
apenas de ida, da companhia Azul, 
para Navegantes, sendo que a 
viagem ocorreria na terça-feira 
(25). 
A família embalou todos os seus 
pertences e pagou R$ 1.080 para o 
despacho das malas, mas não teria 
tido o mesmo planejamento em 
relação ao transporte do animal de 
estimação, uma cachorra vira-lata, 
de médio porte. O pet estaria em 
uma caixa inapropriada, não pôde 
ser levada para o local destinado 

aos animais, no avião, e não 
pôde ficar no mesmo ambiente 
dos passageiros. Devido a esta 
situação, os três passageiros 
embarcaram, mas foram 
impedidos de viajar. 
A Azul comunicou à imprensa 
que “o cliente compareceu para 
embarque com um animal de 

estimação fora dos padrões 
autorizados para transporte de pets 
na cabine”.  E que “ignorando as 
recomendações dos tripulantes 
da Azul, o cliente entrou na 
aeronave e abandonou o animal de 
estimação na área de embarque do 
aeroporto”. A companhia ressaltou 
ainda que “contou com o apoio da 

Polícia Federal para desembarcar 
o cliente e, em seguida, 
prosseguiu com o reembolso do 
valor pago nos bilhetes”.
Por meio de nota, a Polícia 
Federal informou que recebeu um 
pedido da Companhia Aérea Azul 
para apoiar a retirada compulsória 
de passageiros que se negaram a 
atender a ordem de retirada dada 
pelo comandante da aeronave.
DESFECHO FELIZ
O caso foi parar na Defensoria 
Pública do Estado do Maranhão 
(DPE-MA) e no Ministério 
Público. No Instagram da DPE-
MA, o órgão informou que a Azul 
devolveu o dinheiro à agência de 
viagens, que logo depois, emitiu 
novos bilhetes para embarque 
imediato, na companhia aérea 
Gol. Já a cachorra está sob 
cuidados da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), mas já 
encontrou um novo lar. 
À Defensoria Pública do Estado, 
Itamar garantiu que o seu 
animal de estimação, a cachorra 
Polyana, de um ano e três meses, 
foi adotada por uma mulher 
identificada apenas como Bruna, 
moradora de São Luís.

Após mais de 24 horas acampados no Marechal Cunha Machado, 
Itamar e sua família conseguiram viajar na noite de quarta-feira (26)

Detran-MA realiza ação do 
“Somos Todos Pedestres” na 
Avenida dos Franceses
O Departamento Estadual de 
Trânsito do Maranhão (Detran-
MA) realizou, na quarta-feira 
(26), uma ação educativa do 
Projeto Somos Todos Pedestres, 
na Avenida dos Franceses em 
frente à sede do órgão. O objetivo 
foi conscientizar condutores 
de veículos e pedestres sobre a 
importância do respeito às leis de 
trânsito. Nesta ação, o destaque é 
para a utilização correta da faixa 
de pedestres. 
Para chamar a atenção dos 
motoristas, a ação contou com 
o uso de material lúdico. Com 
letras móveis em tamanho 
grande, educadores do Detran-
MA montaram a palavra ‘PARE’ 
e ocuparam a faixa de pedestre, 
além de distribuírem material 
informativo com dicas de 
segurança na malha viária, já 
os mascotes do Departamento 
auxiliaram os pedestres na 
travessia da via pela faixa. 
O chefe da Divisão de Estatísticas 
do Detran-MA, Pabyo Mendes, 
que coordenou a ação, explica 
que o desrespeito ao espaço 
do pedestre no trânsito ainda 
é muito grande nas avenidas 
da capital. “Nosso objetivo 
é mostrar aos condutores e 
pedestres a importância de cada 
um em respeitar o espaço do 
outro, evitando assim infrações e 
acidentes”, afirmou. 

Para a cabelereira Rosemary 
Silva Cardoso, é necessário 
que os condutores tenham mais 
atenção e educação ao se deparar 
com uma faixa de pedestre. 
“Muitas vezes mesmo com o 
sinal fechado, os motoristas 
não param e passam em alta 
velocidade. É fundamental que 
eles se conscientizem que todos 
fazemos parte do trânsito e somos 
importantes”, disse. 
O mecânico Juarez Gonçalves 
Azevedo ressaltou que a 
conscientização é essencial para 
mudar a postura de todos que 
compõem o trânsito. “A educação 
é a principal ferramenta para 
mostrar que nossas atitudes 
refletem positivamente ou não 
no trânsito. Cada um tem o 
seu direito, mas também o seu 
dever. Para que tenhamos um 
trânsito seguro, todos precisam 
colaborar”, declarou. 
Participaram da ação educativa, 
o Batalhão de Policia Militar 
Rodoviário (BPRV), os mascotes 
do Detran-MA, “Zé Plaquinha” e 
“Maria Sinaleira” e o personagem  
“Agentileza” que fazem parte 
do grupo de arte Transitarte, 
núcleo formado por servidores 
e colaboradores da Autarquia, 
que realiza atividades lúdicas e 
performances teatrais relacionadas 
às boas práticas e comportamento 
seguro no trânsito.

Ação educativa do Projeto Somos Todos Pedestres

GILSON FERREIRA

DIVULGAÇÃO

NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”

PELA PRIMEIRA VEZ.



6

S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  S E X T A - F E I R A  |  2 8  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

Estado

Livro da neta de Nascimento 
Morais Filho será debatido 
em live da PUC-SP
A neta do poeta José Nascimento Morais Filho, 
Natércia Moraes Garrido, é autora do livro 
intitulado “A Poética Modernista em ‘Azulejos’ 
de Nascimento Morais Filho”, que trata sobre 
a produção literária de seu avô. A obra será 
debatida, nesta sexta-feira (28), em uma 
live promovida pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Segundo Natércia Moraes, a live será realizada 
às 17h, no canal do Youtube “Literatura PUC-
SP”, e está sendo promovida pela referida 
instituição acadêmica, por meio do Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Literatura e 
Crítica Literária (PEPG-LCL). A transmissão 
será feita pela neta do poeta, juntamente com 
a professora doutora Vera Bastazin. “Ela foi 
minha professora no mestrado e está fazendo 
uma série de entrevistas com ex-alunos (e 
atuais) do programa que lançaram seus livros e 
viraram autores”, explicou a escritora.
NASCIMENTO MORAIS FILHO E O 
MODERNISMO
Caso estivesse vivo, o poeta maranhense 
teria completado 98 anos no último dia 15 
de julho. Ele faleceu em 21 de fevereiro de 
2009, deixando um legado valioso para a 
cultura, literatura, folclore, pesquisa e causas 
ambientalistas. Em entrevista concedida no 
início deste ano, Natércia Moraes Garrido 
me falou que o aspecto modernista já pode 
ser detectado bem antes de 1950, durante o 
funcionamento do Centro Cultural Gonçalves 
Dias (CCGD), fundado em São Luís por José 
Nascimento Morais Filho juntamente com 
outros intelectuais da época.
Esse centro, aliás, teve papel muito importante 
na década de 1940, uma vez que seus 
integrantes promoviam debates relacionados 
à literatura e à cultura, e, ao mesmo tempo, 
divulgavam ideias e pensamentos novos no 
contexto maranhense. Isso, de certa forma, já 
introduzia o Modernismo em nosso estado. 
Nesse sentido, a essência da “Semana de Arte 
Moderna”, considerada o marco que consolidou 
o movimento modernista no Brasil, chegava 
ao território maranhense e era difundido pelo 
CCGD. 
Natércia, em seu livro, descreve que, na 
década de 1940, vários intelectuais saíram do 
Maranhão para o eixo Rio-São Paulo, “seja por 
necessidades econômicas, seja por perseguição 
política de caráter provinciano, ou ainda por 
falta de espaço ou patrocínio local que os 
permitissem escrever e expor suas ideias”. Mas 
outros ficaram, como Nascimento Morais Filho, 
que, ao lado dos demais, lutou por questões 
cruciais e de interesse social. 
Conforme Natércia Garrido, o Centro Cultural 
Gonçalves Dias surgiu com o objetivo de ler 
e discutir textos, autores e estética até então 

inacessíveis aos jovens maranhenses. Nas 
palavras da autora, “desta forma, entende-
se que o verdadeiro diálogo com a proposta 
modernista no tocante ao rompimento com o 
academicismo, só acontece quando esta geração 
maranhense começa a publicar seus escritos 
a partir de 1940”. Nascimento Morais Filho, 
nesse contexto, integrou esse movimento e 
ajudou na difusão dessa nova forma de escrever 
poesias. 
Natércia observou que o seu avô levou para as 
rodas de debate, no Centro Cultural Gonçalves 
Dias, ideias de nomes ilustres, como Manuel 
Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, 
no sentido de renovar o interesse do público 
para questões mais próximas da realidade em 

relação à estética do próprio texto. O pai de 
Nascimento Morais Filho, o também escritor 
José Nascimento Moraes, autor de “Vencidos 
e Degenerados”, ofereceu seu apoio aos jovens 
intelectuais. 
José Nascimento Morais Filho também é autor 
de outros livros, além de “Clamor da hora 
presente”, como “Azulejos”, “Esfinge do Azul”, 
“Pé de Conversa” e “Esperando a Missa do 
Galo”. E, ainda, de “Maria Firmina dos Reis: 
fragmentos de uma vida”, sendo que essa (re)
descoberta da obra da romancista maranhense é 
reconhecida no mundo inteiro.

 (COM INFORMAÇÕES 
DO JORNALISTA NELSON MELO)

Sálvio Dino, amigo dos livros 

LUIZ THADEU 
NUNES E SILVA

Não conheci Sálvio Dino pessoalmente, o 
vi em diferentes lugares, sempre falando e 
articulando os braços, sabia que se tratava de 
um bom contador de histórias. Meu saudoso 
pai, Luiz Magno, que tinha a mesma idade de 
Sálvio o conhecia bem, ambos tinham muitos 
traços em comum. 
Li muito sobre ele após sua morte, em 
decorrência do coronavírus, este ser 
invisível e letal que segue impune a ceifar 
vidas, encerrar planos, abortar planos, 
transformando nosso Brasil em um triste 
campeão de óbitos no ranking de nossas 
tragédias. No dia de seu falecimento, cento 
e quinze mil brasileiros e brasileiras tinham 
perdido a vida por causa desse vírus, que veio 
de tão longe, não respeitando idade, classe 
social, coloração política, credo, gênero. 

Os amigos escreveram crônicas e artigos 
belíssimos exaltando a trajetória de Sálvio, 
falando do homem afável, atencioso, falante, 
gentil e decente.
Uns destacaram o Sálvio político, outros, o 
amigo engraçado, bom papo, boa companhia, 
e outros tantos, o Sálvio, amigo das letras. 
Em seu obituário vi que ele escrevera treze 
livros. Era membro de academias de letras em 
diferentes cidades de nosso estado, sempre 
semeando livros. 
Em uma postagem nas redes sociais, a 
bibliotecária-mor, Aline Nascimento, de 
nossa linda e vicejante biblioteca pública 
Benedito Leite, postou uma fotografia dele, 
sorridente, cercados de crianças e de livros, 
dizendo “Luto, perdemos um amigo”. Quem 
se deixa fotografar assim, bom sujeito é.
Um amigo em uma bonita crônica realçou, 
“Que poucos homens conseguem transitar 
entre tantos mundos com intimidade e 
leveza... exímio contador de histórias, artificie 
de memória, deixando escritos, crônicas, 
discursos e artigos”.
Outro amigo, de longas datas, fala “da alegria 
de viver”, que mesmo no adiantado da idade 
continuava alegre e espirituoso.
Dos filhos de Sálvio, somente Nicolau tive 
contato através de João Pedro Aragão, meu 
primo. Eu tinha um velho Fusca, Nicolau 
então namorado de Sandra, foram até minha 
casa, para negociar a compra. Na primeira 
volta, para testar o velho e surrado fusca, o 
carro perdeu o freio, quase se espatifou, e o 
casal desistiu da compra. Velhos tempos, o 
tempo passou e tudo mudou, ficou a hilária 
história. 
No momento da despedida do pai, Flávio 

postou uma bonita mensagem nas redes 
sócias, dizendo que no leito hospitalar, pai 
e filho tinham recitado Gonçalves Dias, 
nosso poeta maior, em Canção dos Tamoios, 
publicou: 

“Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida: Viver e lutar.
A vida é combate, 
Que os fracos abate, 
Que os fortes, os bravos 
Só pode exaltar.

“A arte existe, pois a vida não basta”, Ferreira 
Gular. A vida é árida, bem-aventurados os que 
souberam torná-la leve. 
Gostaria de parabenizar o governador Flávio 
Dino, e os irmãos Nicolau e Sálvio Jr, pelo 
bom exemplo que deram ao transferirem o 
pai, de Imperatriz para um hospital público 
de nossa capital. Como gestor público, o 
governador Flávio Dino mostrou como 
uma atitude vale mais que um caminhão de 
palavras, pois tem confiança no sistema de 
saúde pública do estado que governa. 
Os filhos, pelo poder que têm poderiam 
remover o pai para um hospital de ponta 
em São Paulo, ou para os dois hospitais 
particulares de nossa capital, mas optaram por 
um hospital público que atingiu um grau de 
excelência neste governo. 
Meus sentimentos e respeito aos filhos, noras 
e netos e demais descendentes de Sálvio de 
Jesus Dino, caloroso abraço em todos. 

*ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
E VIAJANTE. 

Natércia Moraes Garrido, neta do poeta José Nascimento Morais Filho

DIVULGAÇÃO

Adesivaço
A juíza Marcela Lobo, da 4ª Zona Eleitoral de Caxias MA, atendeu 
representação do Partido Republicano Brasileiro (PRB) contra o Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) e os deputados Adelmo Soares e Cleide 
Coutinho e a vereadora Thais Coutinho. Adelmo Soares é pré-candidato a 
prefeito e Thais Coutinho pré-candidata a vice-prefeita.
No caso, a representação do PRB se deu por conta da ação chamada de 
‘Adesivaço’, ocorrida dia 26 de julho passado na Princesa do Sertão. No 
entendimento da magistrada, “as condutas dos representados caracterizam 
típico ato de campanha a ensejar as medidas judiciais cabíveis com vistas 
à aplicação aos representados as sanções legais pela propaganda eleitoral 
antecipada”. 
Marcela Lobo chama a atenção também para o fato de que em momento 
anterior à campanha eleitoral “não há permissão para convocação do 
público para participação de ato de distribuição de adesivos que traz 
número do candidato a prefeito”. E conclui que “deve ser aplicada pela 
Justiça Eleitoral a devida reprimenda aos representados. A juíza também 
multou o PCdoB, Adelmo Soares, Cleide Coutinho e Thais Coutinho em 
R$ 5.000,00.

Gonzo
• Repercussão - Na guerra jurídica entre os dois principais grupos 
políticos locais, por enquanto, as decisões jurisdicionais estão 
equilibradas. A juíza Marcela Lobo já bateu martelo para uns e para 
outros. Não obstante seus juízos também dependerem de confirmação 
ou não pela Corte estadual, porém, no geral, o que repercute mesmo no 
meio-político regional são as decisões de primeira instância, as quais são 
replicadas imediatamente na internet com o propósito de desqualificar os 
adversários de uns e outros!!!

Caxias em Off
Jotônio Vianna

Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

Vibrando
Por conta disso, governistas locais 
vibraram e continuam vibrando 
na internet. Memes e vídeos 
engraçados foram disseminados 
no ambiente virtual...

‘Chico’ e ‘José’
...Mas é bom lembrar que a 
mesma Marcela Lobo já condenou 
ações político-partidárias dos 
palacianos... Ou seja, a magistrada 
tá dando a ‘Chico’ e a ‘José’ o que 
acha justo.

De fora
De fora da briga jurídica entre o prefeito Fábio Gentil (PRB), candidato à 
reeleição, e o deputado estadual Adelmo Soares (PCdoB), pré-candidato 
a prefeito, os demais concorrentes à chefia do Executivo local vão 
tocando a vida...
Movimentações
...Embora assistam ao fato de que há um sinal à vista de polarização 
entre o prefeito e o pré-candidato comunista, os outros aspirantes ao 
Palácio da Cidade seguem com suas movimentações político-eleitorais 
normalmente. 

PT
A propósito, a direção nacional 
do PT decidiu que nem o 
diretório municipal nem o 
diretório estadual apitará mais no 
caso da candidatura majoritária 
da sigla em Caxias...
Nova diretriz
...A nova diretriz foi anunciada 
ontem, durante o encontro virtual 
da direção estadual da sigla, 
pela secretária de Organização 
Nacional do PT, Sônia Braga...
Próxima semana
...Dessa forma, o diretório 
nacional do PT irá se reunir na 
próxima semana para resolver, de 
vez, o quiproquó caxiense...
Resolução
...E o que os cardeais nacionais 
decidirem nesse encontro é 
que valerá como a resolução 
definitiva para a Princesa do 
Sertão.
Botando fé
Pré-candidatos a vereador 
caxienses vêm botando fé em 
enquetes de blogs regionais sobre 
a preferência eleitoral na disputa 
proporcional...
Valor estatístico
...Mas essas enquetes não 
têm valor estatístico algum 
e as ‘performances’ dos 
pré-candidatos à Câmara aí 
dependem mais da ação de seus 
apoiadores na internet, o que, ao 
fim, resulta em falsos percentuais 
de avaliação das suas pretensões 
políticas...
Autoenganação
...Ou seja, no fundo, os pré-
candidatos com aliados mais 
atuantes na internet acabam 
enganando a si próprios, 
pois não é o ‘povo’ votando 
espontaneamente em seus 

nomes estampados nas referidas 
enquetes.
Mais potenciais
Falando nisso, os mais potenciais 
candidatos a uma vaga na Câmara 
em 2021 continuam sendo os 
próprios atuais vereadores, pois, 
embora desgastados, são os que 
têm mais estrutura na corrida 
eleitoral...
Renovação
...Decerto que a tradição no 
município é a de haver uma 
renovação na Casa, a cada pleito, 
em torno de 40 a 50%, mas, 
mesmo assim, sempre os edis 
da hora é que entram no ringue 
correndo na frente...
Na corrida
...E só lá pelo meio do caminho 
e adiante da campanha eleitoral 
é que se começa a notar quem se 
manterá na corrida ou cairá fora 
do Legislativo caxiense.
Boletim
O boletim da Prefeitura de 
Caxias sobre a covid-19 foi 
atualizado pela última vez no 
dia 25 passado, terça-feira. 
Desde lá, porém, nem o governo 
nem a Secretaria Municipal de 
Saúde deu qualquer explicação 
sobre a falta de atualização das 
publicações...
Acompanhamento
...Isso tem deixado preocupados 
os cidadãos que acompanhavam 
o boletim oficial e por ele sabiam 
do avanço ou não da doença na 
região...
Explicações
...O redator da coluna tentou 
contato com a assessoria do 
governo para obter explicações 
sobre a não atualização do 
boletim no site oficial do 
governo, mas não conseguiu.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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CENTRO MÉDICO MARANHENSE S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 06.265.912/0001-71
NIRE 21300003380

ERRATA

Ficam os senhores acionistas do Centro Médico Mara-
nhense S.A. (“Companhia”) informados que no dia 26 de 
agosto de 2020, foi publicado, por equívoco, na página 9 
do Jornal Pequeno, Edital de Convocação para realização 
de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia no dia 
7 de setembro de 2020, às 10:00 horas, em sua sede so-
cial, contudo, o dia 7 de setembro é feriado nacional, por 
isso, a Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá somente 
no dia 9 de setembro de 2020, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia, de modo que o Edital de Convo-
cação publicado no dia 26 de agosto de 2020 deve ser 
desconsiderado.

São Luís – MA, 28 de agosto de 2020.

Luís Henrique Camarão Bacelar
Diretor Presidente

Representantes de setores econômicos 
propõem ao Congresso sistema tributário 
simples e sem aumento de impostos
GIL MARANHÃO

Representantes da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), 
Confederação Nacional das 
Cooperativas (CNCoop), 
Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização 
(CNSeg) e da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) propuseram, 
nessa quinta-feira (27), ao 
Congresso Nacional que aprove 
uma reforma que simplifique 
o sistema tributário nacional, e 
também seja igualitário e sem 
aumento de impostos.
As sugestões foram feitas a 
senadores e deputados federais, 
em audiência pública remota, 
da Comissão Mista da Reforma 
Tributária. O economista-chefe 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), Fabio Bentes, 
por exemplo, lembrou que uma 
empresa no Brasil gasta, em média, 
1,5 mil horas por mês para honrar 
suas obrigações tributárias. E 
essa realidade, segundo afirmou, 
gera uma série de empecilhos aos 
investimentos e à retomada do 
crescimento econômico.
BENS E SERVIÇOS
Segundo ele, o momento não 
é oportuno para a discussão da 
reforma tributária. Isso porque, na 
opinião de Bentes, a pandemia de 
Covid-19 provocou uma crise sem 
precedentes, levando a economia 
brasileira a encolher cerca de 10% 
no segundo trimestre de 2020 e 
à previsão de fechamento do ano 
com queda desses índices em torno 
de 5%. Disse ainda que a discussão 
do tema se torna fragilizada pelo 
fato de o Congresso Nacional 
estar deliberando remotamente 
desde março, em decorrência 
das medidas de distanciamento 
social adotadas para combater a 
pandemia de coronavírus.
“Portanto, a gente entende que 
discussão neste momento se 
torna muito prejudicada. Uma 
matéria de tamanha complexidade 
não deveria ser analisada sem 
debates presenciais. Na realidade, 

deveríamos focar em garantir 
a sobrevivência das empresas. 
Recentemente, a Confederação 
Nacional do Comércio divulgou 
um balanço mostrando que 135 mil 
empreendimentos do comércio, 
com vínculos empregatícios, foram 
fechados no semestre. Então, eu 
acredito que, no momento atual, 
a gente deveria estar discutindo 
a sobrevivência das empresas no 
curto prazo”, afirmou.
SISTEMA CNA
Para o ex-ministro da Previdência, 
o representante da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), Roberto Brant, observou 
que o sistema tributário nacional 
é complexo e oneroso. Segundo 
ele, o governo precisou recorrer a 
uma série de improvisações para 
acomodar o aumento das despesas 
até chegar ao limite atual. Apesar 
de concordar com a necessidade 
de o Brasil rever seu sistema 
tributário, Brant demonstrou 
preocupação com o fato de o 
assunto estar sendo discutido 
no momento de crise provocada 
pela pandemia de coronavírus, 

que, segundo afirmou, ajudou a 
aprofundar a recessão econômica 
no país.
Na sua opinião, as duas propostas 
do Congresso e o projeto do 
governo federal representam 
grande transferência de carga 
de tributos, que deverá incidir 
principalmente sobre os setores 
rural e de serviços. “Não posso 
deixar de expressar nossa 
inquietação com o fato de que 
vivemos uma séria crise e uma 
economia mergulhada numa 
grave recessão e tenhamos de 
tratar de uma reforma tão ampla 
no âmbito do Estado. Temos de 
raciocinar que a alíquota prevista 
vai girar em torno de 30%. Será a 
mais alta alíquota de imposto de 
valor agregado em todo o mundo. 
Autoridades que vivem o dia a dia 
do sistema tributário acham mesmo 
que vai acabar ficando inviável”, 
ressaltou.
SETOR DO 
COOPERATIVISMO
Para o presidente da Confederação 
Nacional das Cooperativas 
(CNCoop), Márcio Lopes de 

Freitas, é necessário um tratamento 
tributário que se adeque à atividade 
cooperativa, e que não se trata 
de um pedido de vantagem, nem 
diferenciação, mas de justiça a 
ser prevista no novo texto. Freitas 
defendeu a simplificação dos 
tributos sobre o setor e acentuou 
que o cooperativismo é uma 
atividade econômica, prestadora 
de serviços, reconhecida na 
Constituição.
“É uma questão complexa, 
mas, para nós, é muito simples. 
Quando as cooperativas buscam 
o adequado tratamento tributário, 
elas buscam, na realidade, uma 
maior vantagem competitiva 
ou comparativa tributária, não 
é um processo diferenciado. É 
um tratamento justo, correto. 
Não há sentido em se tributar 
uma operação de pessoa jurídica 
chamada cooperativa, e o 
cooperado, dono desta cooperativa, 
que entregou sua mercadoria, seu 
serviço, sua energia ou seu recurso 
financeiro, pagar também. Não há 
sentido pagar tributo duplamente”, 
destacou. (Com informações da 
Agência Senado)

Febraban quer que novo 
modelo tributário não 
interfira no funcionamento 
da economia
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 
Isaac Sidney Menezes Ferreira, também participou da 
audiência pública virtual da Comissão Mista da Reforma 
Tributária dessa quinta-feira (27). Ele defendeu que novo 
modelo deve ser simples, igualitário e sem aumento da 
carga tributária, “para que o contribuinte entenda o que está 
pagando”.
“É fundamental não haver aumento da carga de tributos. 
O sistema deve permitir uma redução gradual da carga 
tributária atual e não deve interferir no funcionamento da 
economia, nem nas decisões dos agentes econômicos. É 
um tema que deve levar em conta também o princípio da 
simplicidade, garantindo ao contribuinte a compreensão do 
seu funcionamento, para que ele possa cumprir com suas 
obrigações sem incorrer em gastos excessivos, tanto de 
recursos humanos quanto financeiros”, sugeriu.
Para Sidney, que falou em das instituições do setor financeiro, 
o novo sistema tributário brasileiro “não deveria interferir 
no funcionamento da economia e nas decisões dos agentes 
econômicos”. Segundo ele, o Brasil precisa entrar numa rota 
de crescimento sustentável. E para que seja efetiva a reforma 
tributária em análise no Congresso Nacional deve adotar 
um modelo que assegure investimentos para o setor público, 
garanta o destrave do crescimento econômico e permita a 
criação de um ambiente de negócios favorável e seguro.
Isaac Sidney ressaltou, ainda, que a Reforma Tributária tem 
sido discutida há cerca de 30 anos e considerou que o país 
está maduro do ponto de vista institucional para definir a 
questão. Para ele, o novo texto deve levar em conta princípios 
como o da neutralidade, da redução gradativa de tributos e da 
simplicidade. E todas as decisões relacionadas a produção, 
consumo e investimentos, disse, devem passar a ser tomadas 
em função da lógica econômica, de modo a eliminar as 
distorções do sistema atual. 
(Com informações da Agência Senado)

CNC descarta Nova CPMF 
e diz que imposto antigo 
sobrecarregou o setor 
produtivo
Ao ser questionado pela senadora 
Eliziane Gama (Cidadania-MA), 
nessa quinta-feira (27), durante 
audiência pública virtual da Comissão 
da Reforma Tributária, sobre o 
posicionamento da CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo) em relação às 
desvantagens da criação de uma nova 
CPMF, o representante da entidade, 
Fábio Bentes, disse que o antigo 
imposto cobrado nas movimentações 
financeiras sobrecarregou o setor 
produtivo.
“Em relação à CPMF, em relação ao 
imposto sobre pagamentos, eu acho 
que a gente deve ir direto ao ponto: a 
gente já experimentou isso no passado 
e não foi um sistema que vingou. Isso 
sobrecarregou o setor produtivo, isso 
sobrecarregou, principalmente, aqueles 
setores de atividade econômica em final 
de cadeia”, disse Bentes.
A senadora manifestou preocupação 
com a possibilidade de o Ministério 
da Economia estudar a criação de um 
imposto sobre transações financeiras, 
que o ministro Paulo Guedes tem 
negado que seja uma nova CPMF, para 
desonerar a folha de pagamento das 
empresas. “A recriação dessa CPMF 
para custear esse benefício, na verdade, 

tem sido criticada pela sociedade 
brasileira, por vários economistas e 
pela própria população como um todo, 
que não admite a criação de um novo 
imposto”, afirmou Eliziane.
Embora tenha considerado que um 
imposto nos moldes da CPMF tenha 
‘aspectos positivos do ponto de vista 
da sua aplicabilidade, da arrecadação 
e fiscalização, Bentes disse que a 
criação de eventual imposto sobre 
transações eletrônicas vai ‘acumular 
uma incidência bastante significativa 
no setor de comércio e serviços porque 
‘está no final da cadeia’. Segundo o 
representante da CNC, um levantamento 
da entidade mostra que, na média, 
a imposição de um imposto sobre 
pagamentos com uma alíquota de 0,20% 
causaria o impacto extra no preço de 
produtos comercializáveis de 1,5%.
“Isso não significa que a inflação vai 
ser 1,5%; ela vai ser acrescida de 
1,5 ponto percentual. Isso é bastante 
preocupante não só para o setor, porque 
o setor vai ficar numa escolha de 
Sofia: ou ele repassa a integralidade do 
imposto e sacrifica sua margem ou ele 
retém o imposto e sacrifica sua margem 
também com um custo de operação 
maior. Então, ele viola o princípio da 
neutralidade”, explicou.

O relator da Reforma Tributária, 
deputado federal Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), afirmou – 
durante debate da Comissão 
Mista com representantes de 
entidades do setor econômico – 
que tem buscado dialogar com os 
produtores rurais para que o texto 
final da reforma possa ser o mais 
neutro possível. 
A audiência virtual dessa 
quinta-feira (27) foi proposta 
por ele, e reunião federações/
confederações dos setores de bens 
e serviços, agricultura, comercial, 
cooperativismo, seguros e dos 
bancos.
O relator lembrou que esta foi 
a primeira audiência pública 
da comissão mista para ouvir 
representantes do setor privado. 
E que na próxima semana serão 
ouvidos representantes de novos 
setores.
Aguinaldo Ribeiro destacou 
a convergência de opiniões 
observada entre os especialistas. 
E concordou que a reforma deve 
ser planejada sob os pilares da 
simplificação, da equidade e da 
segurança jurídica, abrangendo as 
peculiaridades de cada setor.

“A nossa visão é justamente sobre 
a necessidade de simplificação, 
compreendendo e conversando 
com todos os segmentos, para 
não termos a intranquilidade 
dos produtores rurais. Estamos 
trabalhando e dialogando com 
todos para construir um texto 
que enxergue cada um com 
sua importância e buscando a 
neutralidade, sem resultar em peso 
para qualquer atividade”, afirmou.

Comissão Mista da Reforma Tributária ouviu sugestões de representantes dos setores do turismo, agricultura, 
comércio, seguros, cooperativismo e de bancos

Relator da Reforma Tributária diz 
que discute modelo que não pese 
sobre produtores rurais

Relator da Reforma Tributária, 
deputado federal Aguinaldo 
Ribeiro

DIVULGAÇÃO
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Entre em contato. 99615-7079





“Estamos ansiosos para receber uma nova turma para mais uma temporada des-
te projeto que já transformou a vida de centenas de crianças da Vila Conceição. Nosso 
objetivo é dar uma oportunidade para que esses meninos possam conhecer o esporte e, 
paralelamente a isso, incentivá-los a sempre estudar. Durante esse processo, os pais tam-
bém interagem para que os meninos se tornem cidadãos de bem. Por isso, só temos de 
agradecer ao governo do Estado e às Drogarias Globo por terem acreditado nesse proje-
to mais uma vez”, disse o coordenador do projeto Educação e Esporte – Escolinha de Fu-
tebol, iniciativa desenvolvida por meio da Lei de Incentivo ao Esporte com os patrocínios 
do governo do Estado e das Drogarias Globo, Kléber Muniz.

***A BRK Ambiental, empresa 
responsável pelos serviços de 
água e esgoto em Paço do Lu-
miar e em São José de Ribamar, 
prorrogou, para até 3 de setem-
bro, o prazo do Feirão de Ne-
gociação On-Line.
***Por meio do site Acordo 
Certo, todo o processo de ne-
gociação é digital, o que evi-
ta deslocamentos e simplifica o 
atendimento. Os acordos são 
feitos mediante a análise de 
cada caso, oferecendo desde 
isenção de multas e juros, até o 
reparcelamento de uma nego-
ciação realizada anteriormente.
***O BandNews TV exibe nes-
te sábado (29/8), às 19h30, o 
Prêmio Master Imobiliário com 
um trio de estrelas no comando. 
A cerimônia conta com apre-
sentação de Ana Paula Padrão 
e Miguel Falabella, e a direção 
é assinada por Zeca Camargo.
*** A transmissão da 26ª edi-
ção do prêmio é uma parceria 
inédita do canal de notícias com 
as instituições organizadoras da 
premiação: a Fiabci-Brasil (Fe-
deração Internacional Imobiliá-
ria) e o Secovi-SP (Sindicato da 
Habitação). 
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 030/2020 - SRP

A Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, por meio do 
Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 
menor preço por item, tendo por objeto o registro de preços 
visando à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o 
fornecimento de equipamentos e materiais permanentes 
para o Hospital Municipal de Açailândia, conforme Proposta 
MS n° 11816.419000/1200-01 e Portaria MS nº 1885 de 29 
de julho 2020. A realização do certame está prevista para 
o dia 15 de setembro de 2020 às 09h00min – horário de 
Brasília. O recebimento das propostas, abertura e disputa de 
preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 980961. O edital 
completo está à disposição dos interessados nos sites: www.
acailandia.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.
br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br. Comissão Central de 
Licitação – CCL Açailândia/MA, 26 de agosto de 2020. Denilson 
Odilon Fonsêca Pregoeiro

OBJETO: Constitui o objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde 
para atender a demanda do HEMONÚCLEO DE PINHEIRO/MA, administrado pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
DATA DA ABERTURA: 22/09/2020 às 09h, horário de Brasília-DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações 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 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, pelos e-mails 
csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@ emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 25 de agosto de 2020. 
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 097/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.835/2020 – EMSERH

OBJETO: Fornecimento de insumos e soluções para as C.M.E’s (Centrais de Materiais e Esterilização) 
para atender a demanda das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: 15/09/2020 às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro 
do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos e-mails 
csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 25 de agosto de 2020
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.734/2020 – EMSERH

MICRO-ONDAS 

A P R O V E I T E ! ! !

FOTO ILUSTRATIVA

TRATAR 98738-5960R$150,00

VENDO 

Em destaque 
***O ex-prefeito e presidente do PSDB de Caxias, Paulo 

Marinho e o senador Roberto Rocha estão discutindo um 
projeto importante para o Maranhão: a implantação de 
uma hidrovia para o escoamento da produção de grãos 
do Matopiba. Segundo Roberto Rocha o transporte hidro-
viário além de mais barato gera poluição zero. 

***A hidrovia garante a interligação do Parnaíba ao 
Itapecuru na cidade de Caxias e poderá ser o caminho 
aberto ao futuro Porto Seco de Caxias. Para Paulo Marinho 
o momento é de pensar em projetos que possam estrutu-
rar e sedimentar a economia do Leste Maranhense, com-
batendo com emprego e renda a pobreza e a miséria da 
região. Paulo Marinho e Roberto Rocha, estão juntos tam-
bém na intenção de implantar uma Universidade Federal 
na Região dos Cocais e outra em Imperatriz, a Universida-
de Federal da Amazônia Maranhense. 

Curso gratuito
Para quem está na linha 

de frente no combate a co-
vid-19 ou em isolamento 
social, o Centro Universitá-
rio Internacional Uninter em 
parceria com o Instituto Wil-
son Picler, criou 19 cursos 
gratuitos, abertos ao públi-
co e de fácil acesso para to-
do o Brasil. Os profissionais 
de saúde e de serviços es-
senciais têm à disposição os 
cursos de Emergências Res-
piratórias, Bases Legais do 
SUS, Boas Práticas no Aten-
dimento Farmacêutico, Ma-
nipulação de Alimentos e 
Prevenção e Convivência 
com o novo coronavírus. Os 
pais que estão trabalhando 
em home office e estão sem 
ideias de como distrair os fi-
lhos, podem se inscrever no 
de Jogos e Brincadeiras na 
alfabetização ou ainda no 
de Contação de histórias. 
Empresários e empreende-
dores também têm opções e 
podem aprender tudo sobre 
Técnicas de Negociação e 
Segurança Executiva. A lista 
completa com os 18 cursos e 
as inscrições estão neste link 
https://www.uninter.com/ex-
tensao/gratuitos/.

Pesquisa
Segue até o dia 29 de 

agosto o trabalho de pes-
quisa realizado por técnicos 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) no 
Maranhão para o 12º levan-
tamento da Safra de Grãos. O 
trabalho esta sendo feito pre-
sencialmente no sul do esta-
do, nos municípios de Balsas 
e Tasso Fragoso, e remota-
mente nos demais municípios 

maranhenses.  Na pesquisa 
de campo realizada no sul do 
Maranhão serão também co-
letadas informações para ela-
boração dos custos de produ-
ção de soja, milho e arroz. O 
boletim do 12º Levantamento 
da Safra de Grãos será divul-
gado pela Conab no dia 10 
de setembro.

Turismo
Conquistar visibilida-

de internacional a partir 
de iniciativas tecnológicas 
que contribuam para a re-
tomada do mercado glo-
bal de viagens. Esta é uma 
das chances proporciona-
das pelo 1º Desafio Brasilei-
ro de Inovação em Turismo, 
que, até 2 de setembro, re-
ceberá as inscrições de pro-
jetos de startups capazes de 
contemplar tanto necessida-
des de curto prazo do setor 
no contexto pós-pandemia 
quanto aprimoramentos ge-
rais no ramo. Inscrições pelo 
site https://startups.turismo.
gov.br/

Esporte
Neste sábado (29), a par-

tir das 10h, será dado início 
à quarta edição do Projeto 
Educação e Esporte – Escoli-
nha de Futebol, iniciativa de-
senvolvida por meio da Lei 
de Incentivo ao Esporte com 
os patrocínios do governo do 
Estado e das Drogarias Glo-
bo. Idealizado como uma 
oportunidade de aliar edu-
cação e esporte à vida de 
crianças carentes do bairro 
da Vila Conceição, em São 
Luís, o projeto tem caráter 
social e, nesta etapa, aten-
derá 60 meninos entre 8 e 

12 anos. O lançamento do 
Esporte e Educação – Escoli-
nha de Futebol ocorrerá na 
Associação dos Médicos, lo-
calizada na Vila Conceição.

Franquia
A rede especializada em 

limpeza comercial Jan-Pro, 
que atua há dez anos no 
Brasil e já soma mais de 400 
franquias por todo o país, 
definiu novos planos de ex-
pansão para 2020. Aprovei-
tando o crescimento da rede 
que registrou, diante à pan-
demia, 300% de aumento 
na procura pelos serviços e 
no mesmo período vendeu 
37 franquias, foca agora em 
áreas mais estratégicas, co-
mo em São Luís, para abrir 
um escritório regional que 
operacionalizará outras 25 
franquias da rede em sua 
área de atuação. O investi-
mento total na região em to-
das as unidades da rede será 
de R$ 1,5 milhões, gerando 
R$ 15 milhões em contratos 
anuais e 500 empregos di-
retos. 

Empreendedorismo
Estão abertas as inscri-

ções para a 23ª Edição do 
Empreendedor do Ano Bra-
sil da EY. Desde 1998, o in-
tuito do programa é celebrar 
e homenagear a trajetória 
de empreendedores brasi-
leiros e reconhecer o legado 
de líderes empresariais que 
buscam transformar os ne-
gócios, impactem positiva-
mente a sociedade por meio 
de ações socioambientais 
efetivas e, assim, contribuam 
para um mundo de negócios 
melhor. 

Projeto
Fruto da parceria entre a 

Caixa de Assistência dos Ad-
vogados do Maranhão e a 
empresa Bem Nascer Con-
sultoria é o Projeto CAAMA 
Bem Nascer, que foi criado 
levando em consideração a 
importância do apoio das 
instituições para profissio-
nais que se preparam para 
o nascimento de um bebê. 
Para os associados CAAMA, 
a iniciativa disponibiliza gra-
tuitamente o “Curso Vip Pre-
paratório para Novos Pais” 
e rodas de conversa sobre 
o tema. Os pais que partici-
parem dos eventos têm direi-
to à visita de consultores do 
projeto na primeira sema-
na pós-alta hospitalar, onde 
receberão instruções sobre 
amamentação e cuidados 
com a criança. 
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MENSALIDADE R$ 60,00
SEGUNDA A SEXTA DAS 5:30 AS 22H

SÁBADO DAS 8:00 ÀS 12H

FONE: 8839-4760 / 
8265-9425 / 3243-3371

AV. DOS AFRICANOS 
(próximo a barreira eletrônica)

140,00

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA, tipo 
Menor Preço, no Regime de Contratação Empreitada por Preço Unitário, no modo de Disputa Fechado, 
com orçamento sigiloso, no dia 24/09/2020, às 09h30, Hora de Brasília, por meio do uso de recursos de 
tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, visando a Contratação de Empresa Especializada 
nas Disciplinas de Manutenção Mecânica, Elétrica e Civil de Equipamentos e Instalações, para Prestação de 
Serviços Contínuos no Porto do Itaqui, em São Luís – MA, na poligonal do Porto do Itaqui, assim como nos 
seus terminais externos, em São Luís, Alcântara e São José de Ribamar – MA, de acordo com o constante no 
Processo Administrativo n.º 0929/2020 - EMAP, de 30/06/2020 e especificações do Edital e seus Anexos, e em 
conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de 
Administração Portuária - EMAP, às disposições dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações, à Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e à Lei Federal n° 
13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 
www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h, através da apresentação 
de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive). Esclarecimentos e informações adicionais serão 
prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link emap/transparência/compras, e ou 
notificação direta através de Ofício ou e-mail. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

 
São Luís – MA, 27 de agosto de 2020.

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 012/2020-EMAP

Parabéns, ‘Seu Luca’!
A Rua Almeida Garret, no 
bairro do Coroado, está 
em festa nesta sexta-feira 
(28), dia no qual um de 
seus moradores mais 
antigos celebra nova 
idade. O aniversariante 
de hoje é Luiz Gonzaga 
Rocha, carinhosamente 
chamado de “Seu Luca”, 
que chega aos seus bem 
vividos 90 anos. Para 
comemorar mais este 
aniversário, “Seu Luca” 
vai reunir seus filhos, 
netos e bisnetos. A ele, 
a equipe do Jornal 
Pequeno deseja muita 
saúde e paz.    

Prefeito Edivaldo vistoria 
Estádio Nhozinho Santos antes 
da inauguração, dia 5 de setembro
Arena esportiva será entregue à população 
após passar pela maior reforma estrutural em 
seus 70 anos de fundação, celebrados este ano; 
inauguração é parte das comemorações pelos 
408 anos de São Luís
O prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou 
as obras de reforma do Estádio Municipal 
Nhozinho Santos, nessa quinta-feira (27), e 
confirmou a entrega da arena para o dia 5 de 
setembro, como parte das comemorações dos 
408 anos de São Luís. A reinauguração da arena 
será marcada por uma partida entre São José e 
Moto Club pelo Campeonato Maranhense de 
Futebol. O estádio, que completa 70 anos em 
outubro, passou por reforma estrutural e foi 
totalmente modernizado por meio do programa 
São Luís em Obras. O estádio tem capacidade 
para receber mais de 13 mil pessoas.
De acordo com o prefeito Edivaldo, a ampla 
reforma realizada no Nhozinho Santos vai 
garantir toda infraestrutura necessária para 
jogadores e torcedores. “O Estádio Nhozinho 
Santos é um importante espaço da história de 
São Luís, pelo qual a população tem muito 
carinho e boas lembranças. Por meio do São 
Luís em Obras, reformamos toda a arena, 
resolvendo os problemas de infraestrutura e 
modernizando as instalações para comportar 
com conforto e segurança os amantes do futebol 
maranhense. A entrega do estádio será um 
grande evento que integra as comemorações 
do aniversário de São Luís, a exemplo da 
reinauguração do Parque do Bom Menino, 
que fizemos na semana passada. Além destas, 
faremos a entrega de outras obras estruturais ao 
longo do mês para comemorar o aniversário da 
cidade”, disse Edivaldo.
Acompanharam o prefeito Edivaldo durante 
a vistoria a primeira-dama, Camila Holanda; 
os secretários municipais de Obras e Serviços 
Públicos, Antonio Araújo, Desportos e Lazer, 
Jasson Lago Júnior; Pablo Rebouças, de 
Governo; e Fábio Henrique Carvalho, presidente 
do Instituo Municipal de Paisagem Urbana.
70 ANOS DE HISTÓRIA
Localizado na Vila Passos, Centro de São 
Luís, o Estádio Municipal Nhozinho Santos, 
conhecido entre os amantes do futebol como 
“Gigante da Vila Passos”, passou pela primeira 
reforma estrutural desde sua inauguração em 1º 

de outubro de 1950.
A intervenção, realizada pela Prefeitura de 
São Luís, acabou com todos os problemas 
estruturais que comprometiam a segurança do 
público, atletas e equipes técnicas durante as 
competições esportivas. Além de mais seguro, 
os serviços tornaram o estádio mais moderno. 
Pela primeira vez o equipamento também foi 
todo adaptado para pessoas com deficiência, 
e segue, agora, todas as normas técnicas e de 
acessibilidade.
REFORMA
Foram instalados novos sistemas de 
vídeomonitoramento e som, além da 
implantação de uma área extra aos vestiários, 
equipada com grama sintética, para o 
aquecimento dos esportistas, sem que 
precisem se deslocar até o campo antes do 
início da partida. Também foi instalado novo 
sistema anti-incêndio. O gramado do campo 
é do mesmo tipo usado em grandes estádios 
nacionais como o Maracanã. A iluminação agora 
é em LED, que é mais eficiente e econômica, e 
o alambrado é de vidro temperado para dar mais 
segurança aos torcedores.

As cabines de rádio também foram 
reestruturadas e todo o estádio recebeu novas 
instalações elétricas e hidráulicas. Também foi 
instalado novo placar eletrônico. Os banheiros 
e vestiários foram reformados e modernizados, 
assim como a área dos bares e lanchonete. O 
estádio recebeu ainda nova pintura interna e 
externa; novas portas e portões de acesso, entre 
outras benfeitorias.
SÃO LUÍS 408 ANOS
A reinauguração do Estádio Municipal 
Nhozinho Santos integra as comemorações 
pelos 408 anos de São Luís, celebrados dia 8 de 
setembro. Além do estádio, o prefeito Edivaldo 
já fez a entrega do Parque do Bom Menino e 
confirmou que também integram o calendário de 
comemorações o Mercado das Tulhas (Feira da 
Praia Grande) e o conjunto formado pelo Largo 
do Carmo, Praça João Lisboa, Rua de Nazaré 
e entorno – estes dois últimos reformado pela 
Prefeitura de São Luís em parceria com Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) – além de outras obras estruturantes pela 
cidade.

Estádio Nhozinho Santos vai ser inaugurado dia 5 de setembro, como parte das comemorações 
pelos 408 anos de São Luís

Lançado Plano de Inovação para escolas em tempo integral
Setenta e três unidades escolares 
da rede de ensino em tempo 
integral do Maranhão, que inclui 
os Centros Educa Mais e unidades 
do Instituto Estadual de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão 
(Iema), incluindo o Iema Integral 
Bilíngue, receberão equipamentos 
para incremento de laboratórios 
e práticas pedagógicas. Trata-se 
do Plano Inovação, lançado nessa 
quinta-feira (27), pelo governo do 
Estado, no âmbito da Seduc, com 
investimento de R$ 17 milhões 
para garantir inovação e tecnologia 
aos estudantes.  
Em solenidade realizada na sede 
da Biblioteca Pública Benedito 
Leite, com transmissão em 
plataforma online para gestores 
escolares das 19 Unidades 
Regionais de Educação, o 
secretário Felipe Camarão fez 
a entrega simbólica dos kits de 
robótica aos gestores: Olivar 
Araújo Pinheiro Júnior (Iema Rio 
Anil) e Lilian Dias de Assunção 
(Centro Educa Mais Dayse Galvão 
– Vila Embratel).  
“Hoje (ontem), o Governo Flávio 
Dino lançou o Plano de Inovação 
para as escolas em tempo integral 

do Maranhão, um plano que 
complementa o Plano Celso 
Furtado lançado pelo governador, 
fazendo investimentos públicos 
para superar essa crise terrível 
que nós passamos”, disse Felipe 
Camarão. 
Segundo Felipe, o Plano 
representa para as 73 escolas em 
tempo integral da rede pública um 
investimento em kits de robótica, 
laboratórios de informática, 
internet, laboratórios da Base 
Nacional Comum, laboratórios 
da Base Técnica e salas makers, 

com formação também para os 
professores. 
“É um plano importante para 
aliar teoria e prática e fazer 
com que os nossos estudantes 
possam aprender e aplicar os seus 
ensinamentos com tecnologias 
educacionais”, destacou Camarão. 
O Plano contempla a entrega 
de 81 kits de robótica, com a 
formação para professores e 
realização de campeonato da rede 
em tempo integral na área de 
robótica; link de internet banda 
larga, de no mínimo 20 gb, em 

todas as escolas; sala maker para 
desenvolvimento de práticas 
de inovação em 72 escolas; 80 
kits de laboratórios da Base 
Nacional Comum para todas as 
escolas; 15 laboratórios da Base 
Técnica, contemplando todos os 
cursos técnicos; investimentos 
em laboratórios de informática, 
com ações de “gamificação”, 
programação e construção 
de aplicativos, formação de 
professores em tecnologia e 
inovação, entre outras ações.  
“Nós queremos criar uma cultura 
nova nas escolas públicas no 
Maranhão, voltadas para o 
empreendedorismo, inovação, 
tecnologia, de tal maneira que 
nós possamos – em um futuro 
muito próximo – ter um melhor 
desempenho dos alunos, melhor 
desempenho acadêmico, melhores 
notas e ,verdadeiramente, alunos 
com criatividade e se destacando 
nessa área de inovação que é uma 
área de grande importância, uma 
área do século XXI”, destacou o 
secretário adjunto de Educação 
Integral e Profissional da Seduc, 
André Bello. 

Secretário Felipe Camarão fez a entrega simbólica dos kits de robótica 
aos gestores do Iema e Centros Educa Mais

A. BAETA

LAURO VASCONCELOS
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Esporte10

ProfissionalFRANÇA MELO
(98) 3261-8021 / 9 8852-9273
E-mail: fmelo.am@gmail.com

PLACAR
JOGOS DE HOJE

BRASILEIRO DA SÉRIE B

6ª RODADA
19h15 Oeste x Avaí
20h30 Cuiabá x Chapecoense
21h30 Guarani x Náutico

BRASILEIRO DA SÉRIE C

4ª RODADA
20h00 Jacuipense x Botafogo-PB

CAMPEONATO AMAPAENSE
20h00 Macapá x São Paulo-AP

FRANÇA - LIGUE 1
16h00 Lyon x Dijon

Amador Envie notícias e fotos do seu time em competições de qualquer 
modalidade esportiva para nosso e-mail: jpesporteamador@gmail.com
Jonny Figueiredo (98) 98154-9643/(98) 98769-8015

Dr. ARMANDO BOGEA DE OLIVEIRA - CRM 419
CARDIOLOGISTA

Horário de atendimento:
Segunda, terça, quinta: das 14:00 às 19:00hs
Quarta: das 08:00 à s 18:00hs
Sexta: das 08:00 às 12:00hs
Aceitamos convênio APCEF
Atendimento por hora marcada (chegar 30 min. antec.)

Endereço Rua Mitra, Ed. Atrium 
Plaza Sala 103, Renascença 2

Fone: 3227-3441

C.P.M. 
PROCTOLOGIA            

MEDICAL CENTER -  RENASCENÇA

DR LAUANDE
CONSULTAS E COLONOSCOPIAS  32274332

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Clube PG J V E D GP GC SG
1º Paraná-PR 11 5 3 2 0 8 4 4
2º Cuiabá-MT 10 4 3 1 0 4 0 4
3º Chapecoense-SC 10 4 3 1 0 4 0 4
4º Operário-PR 9 5 2 3 0 7 2 5
5º Ponte Preta-SP 8 5 2 2 1 9 7 2
6º CRB-AL 8 5 2 2 1 6 5 1
7º América-MG 8 5 2 2 1 4 3 1
8º Juventude-RS 8 5 2 2 1 7 7 0
9º Vitória-BA 7 5 1 4 0 6 5 1
10º Botafogo-SP 6 5 2 0 3 4 4 0
11º Cruzeiro-MG 4 5 3 1 1 7 5 2
12º Figueirense-SC 4 4 1 1 2 2 4 -2
13º Náutico-PE 4 5 0 4 1 5 7 -2
14º Avaí-SC 3 4 1 0 3 3 5 -2
15º CSA-AL 3 3 1 0 2 2 5 -3
16º Guarani-SP 3 5 1 0 4 4 8 -4
17º Brasil-RS 3 4 0 3 1 2 3 -1
18º Confiança-SE 2 4 0 2 2 3 6 -3
19º Oeste-SP 2 5 0 2 3 3 7 -4
20º Sampaio-MA 0 3 0 0 3 0 3 -3

PRÓXIMOS JOGOS:
28/08 – SEXTA
6ª RODADA
19h15 Oeste x Avaí
20h30 Cuiabá x Chapecoense
21h30 Guarani x Náutico
29/08 – SAB
6ª RODADA
11h00 Juventude x Botafogo-SP
16h30 Vitória x Paraná
19h00 Cruzeiro x América-MG
19h00 Figueirense x Confiança
21h00 Sampaio x Ponte Preta
30/08 – DOM
19h00 Operário-PR x Brasil de Pelotas
19h00 CSA x CRB

Com jogadores recuperados de 
Covid e lesão, Sampaio define 
time para encarar a Ponte
Depois de ter dois jogos adiados 
por conta de casos de Covid-19 
(contra Brasil de Pelotas no 
Rio Grande do Sul e contra 
Figueirense no Castelão), o 
Sampaio Corrêa deverá ter 19 
atletas disponíveis para o jogo 
contra a Ponte Preta entre novos 
contratados, recuperados de 
lesão e do próprio coronavírus. A 
partida diante do time paulista é 
neste sábado, às 21h, no Castelão, 
pela sexta rodada do Brasileiro da 
Série B.
O zagueiro Lucão, o lateral-
direito Luís Gustavo, o volante 
André Luís, o meia Daniel Penha 
e o atacante Diego Tavares são 
os atletas que passam a ficar 
à disposição do técnico Léo 
Condé, após isolamento por 
conta da Covid-19. Com os 
novos contratados, os atletas 
que estavam treinando e mais 
os recuperados de lesões, como 
o zagueiro Flávio Boaventura 
e o atacante Thiago Santos, o 
Sampaio deverá ter 19 jogadores 
para o jogo diante da Ponte Preta.
Com os novos reforços, o 
Sampaio conta com 30 jogadores 
inscritos na Série B. Os novos 
contratados foram os volantes 
Vinícius Kiss e Ferreira e o 
zagueiro Joécio. A formação 
ainda está totalmente indefinida 
por conta da equipe ainda ter 10 
jogadores isolados com o novo 
coronavírus e estes jogadores não 
terem a divulgação de seus nomes. 
A tendência é que o técnico Léo 
Condé confirme o time titular 
apenas momentos antes da 
partida.

Já a Ponte Preta, por sua vez, 
chega cheia de moral, após se 
classificar para a quarta fase 
da Copa do Brasil ao derrotar 
a surpresa Afogados, por 2 a 
0, no Vianão, em Afogados da 
Ingazeira (PE), com gols de Zé 
Roberto e Guilherme Lazaroni. 
Na partida de ida, a Ponte Preta já 
tinha construído larga vantagem 
com vitória por 3 a 0 e podia se 
classificar até mesmo com uma 
derrota, mas voltou a bater o 
adversário.
A Ponte Preta, do técnico João 
Brigatti, ex-Sampaio Corrêa, atuou 

com: Ivan; Apodi, Wellington 
Carvalho, Alisson e Guilherme 
Lazaroni; Luís Oyama (Danrley), 
Neto Moura (Moisés) e Camilo 
(Dawhan); João Paulo (Vinícius 
Zanocelo), Matheus Peixoto e Zé 
Roberto (Guilherme Pato).
O Tricolor maranhense é o 
lanterna da Série B sem pontuar 
e sem nenhum gol marcado, já 
que perdeu os três jogos que 
disputou por 1 a 0 (para Vitória-
BA fora, Juventude-RS em casa e 
Chapecoense-SC fora). Com oito 
pontos em cinco jogos, a Macaca 
é a quinta colocada.

Time boliviano treinou em dois períodos nesta quinta-feira

32 times avançam para 
segunda fase da 27ª Copa 
Interbairros de Futebol
JONNY FIGUEIREDO

Após a conclusão da primeira fase da 27ª Copa Interbairros 
de Futebol Amador, promovida pela Associação de Clubes 
de Futebol Amador do Maranhão- ACFAMA, 32 equipes 
seguem na disputa pelo titulo. A segunda fase, que começa 
domingo (30), será disputada no sistema “mata-mata”, onde 
ninguém tem vantagem, mas o gol na casa do adversário vale 
como critério de desempate. Caso haja dois resultados iguais a 
decisão será por pênaltis.
No último domingo (23), quatro jogos definiram os últimos 
classificados para a segunda fase. O Canto da Ilha garantiu 
a classificação depois de empatar com o Juçatuba em 1 a 1. 
O resultado garantiu a vaga também ao Juçatuba e eliminou 
o Ajax. São Raimundo goleou o Garras por 6 a 0 e Vila 
Itamar ganhou de 2 a 0 do Revelação, ambos os vencedores 
conseguiram avançar na competição.
PRÓXIMOS JOGOS (DOMINGO 30.08)
10H: REAL MADRID-RSJ X EK FC (ESPORTE - RSJ)
10H: ESPORTE X JUVENTRUS (QUEBRA POTE)  
(ESPORTE IGUAÍBA)
10H: ANTARTICA X JUVENTUS (VILA ITAMAR)
10H: SANTA ROSA X SELEÇÃO BARRETO (VENEZA)
10H: JUÇATUBA X AUTO ESPORTE (JUÇATUBA-
ESTRELA)
10H: CANTO DA ILHA X REAL MADRID (PV) - (CANTO 
DA ILHA)
10H: SELEÇÃO VILA ITAMAR X SÁ VIANA (SÃO 
BERNARDO)
10H: ONZE ESTRELAS X RESENHA -  (ONZE ESTRELAS 
– IGUAÍBA)
10H: ROMA X CANTAREIRA (ITAPERA) – (BOM JESUS)
10H: ESQUADRIA DA FUMAÇA X MORCEGÃO (TERRA 
LIVRE)
10H: JUVENTUS (REC.VINHAIS) X  IRMÃOZINHOS 
(CANTAREIRA-ITAPERA)
16H: JOINVILE X SOLAR (FUMACÊ)
16H: MANCHA VERDE X CAIXA ALTA (BOM JESUS)
16H: BOTAFOGO (ANIL) X VILA SARNEY (FECURÃO – 
COHAB)
16H: ARGENTINA X AMERICANO -  (CANARINHO – 
VILA SÃO LUÍS)
16H: VILA REAL X SELEÇÃO SÃO RAIMUNDO – 
(CRUZEIRO STA BÁRBARA) IVANILTO (PRESIDENTE DA ACFAMA), COM A EQUIPE DO APOIO 

VILA ITAMAR

MORCEGÃO

IVULGAÇÃO
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Geral

CENTRO MÉDICO MARANHENSE S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 06.265.912/0001-71
NIRE 21300003380

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas do Centro Médico Maranhense 
S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se às 10:00 horas do dia 09 de se-
tembro de 2020 em sua sede social, localizada na Cidade de São 
Luís, Estado do Maranhão, na Rua Paulino Sousa, nº 17, Monte 
Castelo, CEP 65.035-480, possibilitada participação à distância, 
para deliberar sobre: (1) a verificação de eventual manifestação 
de acionista que tenha exercido o direito de recomposição de fra-
ções de ações decorrentes do grupamento de ações de emissão 
da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária re-
alizada em 26 de junho de 2020 (“Grupamento”); (2) caso algum 
acionista tenha exercido o direito de recomposição no âmbito do 
Grupamento, reforma ao artigo 5º do Estatuto Social para refletir 
a nova quantidade de ações em que se divide o capital social; (3) 
a consolidação do quadro acionário da Companhia após o en-
cerramento dos procedimentos decorrentes do Grupamento; (4) 
a atualização cadastral da Companhia relativamente às informa-
ções constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil 
e da Junta Comercial do Estado do Maranhão; e (5) a consoli-
dação do Estatuto Social da Companhia, ratificando as demais 
disposições não alteradas. Devido às medidas de contenção 
da pandemia de Covid-19, a Assembleia Geral será realizada 
de forma semipresencial podendo os acionistas participarem e 
votarem presencialmente no local da sede social (caso em que 
recomenda-se o uso de máscaras, higienização com álcool-gel 
e o distanciamento entre os presentes), ou à distância median-
te atuação remota, neste caso solicitamos que o acionista 
informe a administração da Companhia, por meio do ende-
reço eletrônico: alina.macatrao@hotmail.com com pelo me-
nos 24 horas de antecedência da data da Assembleia Geral, 
para que sejam disponibilizados os meios apropriados. O 
acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por pro-
curador, observadas as regras previstas no artigo 126, §1º, da 
Lei 6.404/76. Comunica-se ainda que a ata da assembleia geral 
extraordinária realizada em 26 de junho de 2020 que aprovou o 
Grupamento, bem como os documentos a que se refere o artigo 
135, §3º da Lei 6.404/76 se encontram à disposição dos senho-
res acionistas na sede da Companhia, e poderão ser enviados, 
por meio eletrônico, a pedido de qualquer acionista, por meio do 
mesmo endereço eletrônico acima disponibilizado.

São Luís – MA, 27 de agosto de 2020.
Luís Henrique Camarão Bacelar

Diretor Presidente

EMPRESA MARANHENSE DE MINERAÇÃO S/A
CNPJ (MF) 06.268.973/0001-92 - NIRE nº 21 3 0000484 0

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Empresa Maranhense de Mineração S/A, convocados 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 04 de 
setembro de 2020, às 13:00 horas, na Rua da Panair, 2680, São Cristóvão, na cidade 
de São Luís, Estado do Maranhão, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1. Destituição do diretor Eduardo Rodrigues da Cruz da diretoria por desídia desempenho 
das funções, decorrente do não atendimento à solicitação de renovação de certificação 
digital da companhia e 2. Nomear substituto para concluir o período do mandato. 

São Luís, 25 de agosto de 2020. Eneida Melo Cruz - Diretora-Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – MA

C.N.P.J: 06.314.439/0001-75
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020/CPL. A Prefeitura Municipal de Duque 
Bacelar/MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação/PMDB, 
instituída pela portaria nº 01/2020, torna publico, para conhecimento dos 
interessados, que no dia 15/09/2020, às 08:30 horas, na sala de reunião da 
CPL desta Prefeitura, sito à Av. Coronel Rosalino, s/n-Centro Duque Bacelar-
MA, realizará licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, 
tendo por OBJETO: Obras de reforma de praças e canteiro central, na sede do 
município, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Edital 
e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supracitado de 
2ª a 6ª feiras das 8:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Duque Bacelar/MA, 27 de agosto de 2020. 
 

Antônio Janari França Brandão
Presidente/CPL.

Protocolos Sanitários

Setur expande ações de sensibilização 
para o polo Lençóis Maranhenses
Após a reabertura do Parque 
Nacional dos Lençóis 
Maranhenses no dia 1 de julho, 
o governo do Maranhão, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Turismo (Setur), vêm 
intensificando e expandindo a 
sensibilização da importância 
das medidas de prevenção e 
dos protocolos sanitários no 
turismo do Estado. Na quarta-
feira (26) e ontem (27), a equipe 
da Setur esteve nos municípios 
de Barreirinhas e Santo Amaro 
passando orientações sobre 
os protocolos de segurança 
sanitária e orientações específicas 
relacionados aos meios de 
hospedagens, guias, agências, 
bares e restaurantes, atrativos 
turísticos e meios de transportes.    
A Superintendência de Turismo 
Lençóis e Delta, em apoio 
à Equipe de Promoção e 
Qualificação Profissional da 
Setur, esteve na quarta-feira (26) 
na cidade de Barreirinhas, em 
reunião com o trade que contou 
com a presença do secretário de 
Turismo, Catulé Jr e as principais 
lideranças do trade turístico. No 
encontro, foram esclarecidas as 
dúvidas e distribuído material 
adesivo com QR code contendo 
informações dos protocolos 
disponíveis no site da Setur 
e vídeo com as principais 
recomendações para cada setor. 
Para o secretário de Turismo 
do governo do Estado, Catulé 
Júnior, é de suma importância as 
ações de sensibilização junto ao 
trade no Estado. “Temos feito um 
intenso trabalho demostrando a 
importância de cada empresário, 
colaborador e cidadão seguirem 
atentamente as regras dos 
protocolos de biossegurança e 

sanitários para que o Maranhão 
continue sendo um destino 
turístico seguro”, afirmou Catulé 
Júnior. 
O secretário de Turismo de Santo 
Amaro, Jorge Silva, esteve junto 
com a equipe da Setur, e afirmou 
que o município já está seguindo 
orientações e elogiou as ações da 
secretaria neste momento que as 
atividades estão se intensificando. 
“A gente tem tido sucesso nesse 
trabalho, o reforço da Setur vem 
em ótima hora, pois estamos 
buscando orientar para que, 
no feriado de setembro, que 
já estamos com quase 70% de 
ocupação, haja um controle de 
entrada desses veículos, inclusive 
em relação a entrada de ônibus, 
micro-ônibus e vans, nas barreiras 
sanitárias no povoado Rio Grande, 
buscando sempre que nosso 
município esteja livre do novo 
coronavírus e apto para receber 
nossos visitantes”, afirmou Jorge 
Silva. 
A cidade de Santo Amaro adotou 
algumas medidas de prevenção da 

Covi-19 em relação aos horários 
de funcionamentos de cada 
estabelecimento. No processo 
de renovação dos alvarás, os 
empreendedores preencheram 
um formulário com o termo de 
responsabilidade sanitária junto a 
vigilância sanitária do município. 
MUDANÇAS
A Prefeitura de Santo Amaro, 
o ICMbio e os prestadores de 
serviços dos meios de transportes 
que trabalham com visitantes na 
região entraram em acordo, por 
meio do qual ficou permitido a 
prática da lotação com 7 pessoas 
por veículo, mais um guia e um 
motorista.  
Antes da pandemia o município 
disponibilizavam 4 roteiros entre 
Santo Amaro, Parque Municipal 
e 3 com Parque Nacional, e 
atualmente, a fim de seguir os 
protocolos sanitários, evitando a 
aglomeração, o município buscou 
acrescentar mais roteiro e horários 
alterados, onde foram ampliado 
para 9 roteiros. 

A presidente das agências 
de turismo de Santo Amaro, 
Rosimeire Santos de Meneses, 
também esteve junto a equipe da 
Setur, e afirmou que é importante 
o repasse das informações para 
os agentes de turismo da região. 
Ela assegurou que a população 
precisa fazer sua parte e apesar da 
liberação das atividades turísticas, 
os cuidados precisam ser 
redobrados. “Se todos seguirmos 
os protocolos, orientando os 
clientes, atendemos somente 7 
pessoas por veículo e respeitando 
o decretos municipal e estadual, 
temos certeza que logo estaremos 
livre da Covid-19”, afirma 
Rosimeire Santos.
POLO SÃO LUÍS
Desde o começo de agosto, 
equipes da Setur já desenvolveram 
ações de sensibilização nas 
cidades de São Luís, Alcântara, 
Raposa, Barreirinhas e Santo 
Amaro. Mas informações podem 
ser acessadas em www.turismo.
ma.gov.br/protocolos/

Após mediação do 
Governo, quilombolas 
liberam bloqueio na 
MA-211 em Bequimão
Depois de três dias de negociações, 
representantes de cinco comunidades 
quilombolas (Ramal do Quindiua, Quindiua, 
Mafra, Santa Rita e Jacaretiua) que protestavam 
bloqueando o acesso de caminhões e carretas 
que faziam o transporte de materiais até 
o canteiro de obras da ponte sobre o Rio 
Pericumã, que interligará o município de 
Bequimão a Central do Maranhão, puseram 
fim, na quarta-feira (26), ao bloqueio, liberando 
a passagem e o tráfego das carretas que fazem 
o transporte da estrutura metálica da ponte. Por 
conta do tráfego de veículos pesados, as 
comunidades estavam sofrendo transtornos. 
Com o intuito de mediar uma saída pacífica 
para o conflito, uma equipe da Secretaria de 
Direitos Humanos e Participação Popular 
(Sedihpop) e da Secretaria Extraordinária de 
Igualdade Racial (Seir), entre eles o ouvidor 
de Direitos Humanos, Igualdade Racial e 
Juventude, Maurício Paixão, e o assessor 
Técnico da Seir, Mauro Marques, foi enviada 
até o local do bloqueio na tarde de segunda-
feira (24).  
Após ouvir as lideranças e a população 
presente, ficou acertado que a empresa 
responsável pela obra iniciaria o quanto 
antes os serviços de reparação da estrada, 
que compreende nivelamento, umectação 
e compactação de cascalho. O serviço foi 
iniciado já na manhã da terça-feira (25), 
culminando com a liberação total da pista 

na quarta-feira (26). Um documento com as 
reivindicações foi redigido e assinado pelos 
representantes do Governo e das comunidades 
selando assim o fim do conflito. 
O ouvidor Maurício Paixão considerou 
importante este momento de negociação 
e destacou a criação de um grupo de 
monitoramento e diálogo formado por 
integrantes do Governo do Estado e da 
comunidade. “O intuito é nos reunirmos 
periodicamente para avaliarmos os avanços 
e traçarmos novas metas, sempre no rumo 
de garantirmos o bem-estar da comunidade”, 
pontuou. 
Para um dos líderes do Movimento Quilombola 
de Bequimão (Moquibeq), Fábio Costa, a 
esperança agora é que as reivindicações sejam 
cumpridas, “queremos que este canal de 
comunicação direta com o governo se mantenha 
e que nossos direitos sejam resguardados”, 
frisou.

PONTE CENTRAL-BEQUIMÃO
A Ponte Central-Bequimão, localizada sobre 
o Rio Pericumã, é uma das maiores obras em 
execução no Maranhão. Com investimento de 
aproximadamente R$ 70 milhões, o governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura 
(Sinfra), encurtará o acesso a mais nove 
municípios da região dos Guarás, entre eles 
Mirinzal e Cururupu. A obra é um anseio antigo 
dos moradores da região. 
Localizada na MA-211, a ponte tem extensão 
de 589 metros e interligará os municípios de 
Bequimão e Central do Maranhão, criando acesso 
para as cidades de Apicum-Açu, Bacuri, Serrano 
do Maranhão, Cururupu, Porto Rico, Cedral, 
Guimarães e Mirinzal, reduzindo em até 152 km o 
percurso e solucionando os entraves de mobilidade 
urbana para os moradores da região. Além disso, 
garante escoamento da produção de pescado, 
alavanca o turismo e possibilita mais rapidez no 
acesso à capital do Maranhão e ao estado do Pará.

Sensibilização com o trade da região de Barreirinhas

Comissão do Estado conversou com os representantes das comunidades quilombolas

DIVULGAÇÃO
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de 
lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não 
em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, 
não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem 
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.    ROMANOS 13:12-14

CMN autoriza Banco Central a repassar
R$ 325 bilhões para o Tesouro Nacional

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou nesta quinta-feira, 
27, o Banco Central repassar R$ 325 bilhões das reservas de resultado 
cambial ao Tesouro Nacional para o pagamento da dívida pública.
Como adiantou o Estadão, o valor ficou abaixo do que foi pedido pelo 
Ministério da Economia porque o BC se mostrou resistente à operação. 
Em nota divulgada nesta quinta, o conselho informou ainda que o valor 
a ser repassado pelo BC ao Tesouro poderá ser ampliado “caso haja 
necessidade” 
O repasse do lucro bilionário, obtido graças à valorização expressiva 
do dólar e seu efeito no valor em reais das reservas internacionais, é 
considerado necessário para garantir ao Tesouro maior conforto na 
gestão da dívida pública num momento de forte aumento de gastos e 
maior dificuldade para o País se financiar no mercado.
Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, o Tesouro 
pediu inicialmente R$ 445 bilhões, mas o BC mostrou preocupação 
com o comportamento do balanço no segundo semestre e o risco de um 
prejuízo devido à volatilidade do câmbio. “Após a preocupação do BC, 
construímos a proposta de R$ 325 bilhões”, disse.  (ESTADÃO)

DIVULGAÇÃO

Governo prepara decreto para criar
oficialmente o plano Pró-Brasil

O governo federal prepara 
a edição de um decreto para 
criar o “Plano Pró-Brasil”, uma 
compilação de obras públicas 
novas ou já propostas com o 
objetivo de reativar a economia 
após a pandemia do coronavírus. 
O texto do decreto prevê a 
criação de um conselho de 
ministros e um comitê técnico 
para conduzir o programa.
Além do gasto com as obras, o 
programa pode ter custo extra 
de R$ 436 mil com salários 
e despesas do futuro comitê. 
Segundo a minuta do decreto, 
o plano é composto por dois 
eixos, batizados de “Ordem” e 

“Progresso”. Veja detalhes.
O Pró-Brasil motiva divergências 
no primeiro escalão do governo, 
opondo os ministros Paulo 
Guedes (Economia) e Rogério 
Marinho (Desenvolvimento 
Regional), além de ministros 
de origem militar. O impasse 
gerou intenso debate sobre 
respeito à regra do teto de 
gastos. Inicialmente contrário, 
Guedes assumiu a elaboração, 
transformou o plano e planejava 
lançá-lo na última terça-feira, 
mas críticas do presidente Jair 
Bolsonaro ao Renda Brasil 
levaram ao adiamento.

Ministério vai montar base nos EUA
para comprar armas e munições 

O Ministério da Justiça vai abrir um escritório em Washington dedicado 
à compra de equipamentos de segurança, armas, munições, uniformes 
e veículos de transporte, revela a colunista Bela Megale. Inicialmente, 
a missão será temporária. O ministro André Mendonça optou por um 
projeto piloto antes de criar uma estrutura definitiva.
O projeto é uma demanda antiga da Polícia Federal, que acredita 
em uma economia em relação às aquisições feitas hoje no Brasil, 
eliminando intermediários. O escritório nos Estados Unidos terá 
representantes da PF, do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária 
Federal.
A bancada do PSOL protocolou na Câmara pedido para que o ministro 
explique as motivações da pasta em criar o escritório e esclareça se 
recebeu ordem ou recomendação do presidente Jair Bolsonaro ou de 
seus filhos.

Assassinatos de negros sobem e de não
negros caem, mostra Atlas da Violência

O Brasil teve 57.956 assassinatos 
em 2018, e três em cada quatro 
vítimas eram negras, revelou 
o Atlas da Violência 2020, 
divulgado ontem. O documento 
compila dados que retratam a 
vulnerabilidade de grupos sociais 
no país: entre 2008 e 2018, a taxa 
de homicídios de negros cresceu 
11,5%, enquanto a de não negros 
caiu 12,9%. O relatório mostra 
também que, no ano passado, 
uma mulher foi assassinada a 
cada duas horas.
As armas de fogo foram 

responsáveis por 71,1% dos 
assassinatos, causando a morte 
de 41.179 pessoas.
O levantamento identificou 
queda de 12% nos homicídios 
no Brasil em um ano. A trégua 
na guerra de facções criminosas 
no Ceará e na região Norte, 
que em anos anteriores resultou 
em aumento da violência, e a 
disseminação de políticas de 
segurança pública em alguns 
estados ajudam a explicar a 
redução dos crimes, segundo 
pesquisadores.

AIDÊ ROCHA

Na quarta-feira (26), a Polícia 
Civil concluiu o inquérito policial 
sobre a morte do motorista 
Francisco de Sousa, mais 
conhecido como “Chico Mago”, 
de 58 anos, ocorrida em julho 
deste ano, na cidade de Tasso 
Fragoso. O autor foi identificado, 
confessou o crime e responderá 
por homicídio duplamente 
qualificado, por motivo torpe e à 
traição, e também por destruição 
de cadáver, segundo a polícia. 
De acordo com informações da 
Polícia Civil, o homicídio chocou 
a cidade pela violência. “Chico 
Mago” foi encontrado em uma 
casa abandonada, no dia 23 de 
julho, com o corpo completamente 
carbonizado. Ele era morador do 
povoado Lagoa, zona rural do 
município. 
No decorrer das investigações, a 
polícia apurou que a vítima esteve, 
na noite anterior ao dia que foi 
achado já sem vida, em um bar 
próximo daquela comunidade, de 
onde saiu em direção ao local do 

crime. 
Testemunhas e pessoas que 
estiveram no bar, junto com 
Francisco, foram ouvidas e 
algumas participaram de uma 
acareação, até que se chegou ao 
suspeito, de acordo com a Polícia 
Civil. 
AUTOR DIZ TER SIDO 
ESTUPRADO PELA 
VÍTIMA
O jovem de 19 anos, que não teve 
o nome divulgado, confessou o 
homicídio e também entregou, à 
polícia, a faca usada para matar 
a vítima. Inicialmente, ele ainda 
teria negado o crime. 
Em depoimento, o suspeito 
alegou ter sido estuprado por 
“Chico Mago” quando tinha 11 
anos. À época, o jovem disse 
que o homem fazia o transporte 
de estudantes da zona rural e se 
hospedava na residência dele, 
onde se aproveitando da confiança 
da família, o abusava sexualmente 
enquanto os demais moradores 
dormiam.
No dia do crime, o jovem relatou 

que a vítima mandou recado, 
dizendo que “queria ficar com 
ele”. Nesse momento, o suspeito, 
conforme a Polícia Civil, marcou 
de encontrá-lo em uma casa 
abandonada. Chegando lá, o teria 
assassinado com um golpe de 
faca, ateado fogo no corpo; e, em 
seguida, voltando para o bar como 
se nada tivesse acontecido.
O delegado Fagno Vieira, titular 

da regional de Balsas, explicou 
que o jovem permanece em 
liberdade. “Não vi requisitos para 
pedido de prisão preventiva. O 
promotor, ao receber o inquérito, 
pode ter entendimento diferente 
do meu e pedir a prisão dele”, 
pontuou. 
Caso seja condenado, a pena do 
jovem, somados os crimes, pode 
chegar a 33 anos de prisão. 

Tasso Fragoso

Indiciado jovem que confessou ter matado
e queimado homem que o estuprou
Crime aconteceu no mês de julho, após a 
vítima ter sido atraída para o local no qual foi 
morta e carbonizada

Suspeito afirmou ter cometido o assassinado 
porque teria sido estuprado pelo motorista 
quando tinha 11 anos

“Chico Mago” foi morto a golpes de faca, depois teve seu corpo 
queimado, no interior de uma casa abandonada
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OUm jovem, identificadocomo Jhon 
Herberth Correa Aguiar, de 20 
anos, foi morto a tiros na cidade de 
São José de Ribamar. O corpo dele 
foi encontrado na Praia do Caúra, 
naquele município. 
De acordo com informações 
obtidaspelo Jornal Pequeno, o 
jovem estava em casa, localizada 
na Rua Principal, na região do 
Caúra, quando oito homens 
começaram a disparar nas casas 
de moradores da localidade. 
Nesse momento, a vítima saiu da 
residência correndo, tendo sido 
seguido pelos suspeitos. 
Jhon Herberth foi localizado na 
praia, já sem vida, e alvejado por 
diversos tiros. Uma equipe do 
Corpo de Bombeiros foi acionada 
e usou a embarcação de um 
morador para chegar até o local no 
qual a vítima estava. 

O corpo foi removido para o barco 
e, em seguida, levado ao carro 
do Instituto de Criminalística do 
Maranhão (Icrim). Até o momento, 

não há informações sobre os 
autores nem a motivação do crime. 
A Polícia Civil, por meio da 
Superintendência de Homicídios 

e Proteção à Pessoa (SHPP), 
investiga o caso. 
TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO 
Também no município de São 
José de Ribamar, na noite de 
quarta-feira (26), Eduardo Pereira 
Barroso, de 60 anos, sofreu uma 
tentativa de homicídio. 
Segundo informações repassadas à 
polícia por um parente da vítima, 
o homem teria sido baleado após 
uma tentativa de roubo. Ele foi 
alvejado nas costas. 
Eduardo Pereira foi socorrido por 
populares e levado ao hospital da 
cidade, de onde foi transferido 
para o Hospital Clementino 
Moura, o Socorrão II. O estado 
dele é considerado estável. Os 
suspeitos do crime fugiram e ainda 
não foram localizados. (AIDÊ ROCHA)

Jovem é assassinado a tiros em praia de São José de Ribamar

Jhon Herberth foi perseguido pelos suspeitos e morto em praia de 
Ribamar

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídio 
e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga a morte de 
Diego Castro Araújo, o “Diego Gordão”, morto 
dentro de casa na cidade de Imperatriz. O crime 
ocorreu na noite de quarta-feira (26), no bairro Santa 
Rita.
Segundo o delegado Praxisteles Martins, titular da 
DHPP, os homens chegaram em um veículo Corsa 
Classic preto, e dispararam contra Diego, que 
morreu no local. 
Ainda conforme Praxisteles, a vítima já havia 
sofrido uma tentativa de homicídio há duas semanas. 
“Ele não tinha registros de passagens pela polícia. 
Era usuário de drogas, mas não tinha nenhum 
indiciamento por tráfico”, explicou. 
A Polícia Civil irá solicitar imagens de câmeras da 
região, visando descobrir a dinâmica do crime e 
também a identidade dos suspeitos. (AR)

Polícia Civil 
investiga morte de 
homem dentro de 
casa em Imperatriz

Rio tem 24 horas de pânico com
tiroteios, sequestro e morte em
meio a guerra de facções

Tiroteios intensos, dois sequestros e a morte de uma mãe baleada 
enquanto protegia o filho são os resultados de uma guerra entre facções 
criminosas que gera pânico em áreas do Rio de Janeiro desde a tarde de 
quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, os episódios estão relacionados 
à tentativa de um grupo da Rocinha de invadir o Morro da Mineira, no 
Complexo do São Carlos, na região central da cidade.
Anteontem à tarde, um tiroteio próximo ao acesso do Túnel Rebouças já 
havia assustado moradores da Zona Sul. À noite, a jovem Ana Cristina 
da Silva, de 25 anos, morreu no São Carlos atingida por dois tiros, 
quando protegia o filho de três anos. O menino relatou ao pai o que 
presenciou: “Papai, mamãe está machucada na cabeça”.
Durante a madrugada de hoje, um criminoso em fuga do São Carlos 
fez uma família refém no Rio Comprido. À tarde, houve novo tiroteio e 
outro sequestro , com reféns, no local.
A onda de violência mostra que a segurança pública, principal bandeira 
do governador Wilson Witzel na campanha eleitoral, regrediu nos 
últimos meses, afirma Maiá Menezes, no Analítico.

Morador em
situação de rua
é encontrado 
morto na Av. 
Guajajaras 
Na noite de quarta-feira (26), 
um morador em situação de 
rua foi encontrado morto 
na Avenida Guajajaras, no 
bairro Jardim São Cristóvão. 
O homem ainda não foi 
identificado. 
Segundo as primeiras 
informações, a vítima estava 
com várias lesões na região na 
cabeça. Ao lado do corpo, foram 
achados pedaços de madeira 
sujos de sangue, que podem ter 
sido utilizados no crime. 
Ainda não há informações 
sobre os suspeitos e nem 
como tenha ocorrido o crime. 
O caso será investigado 
pela Superintendência de 
Homicídios e Proteção à 
Pessoa (SHPP).  (AR)

“Diego Gordão” foi morto dentro de sua casa, 
após os suspeitos invadirem o imóvel

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Live solidária do Instituto Mãe Nonata  irá 
arrecadar doações para famílias de Santo Amaro
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DIÁRIO DE BORDO

A pandemia do novo coronavírus e o isolamento 
social estão impactando na forma como os turistas 
brasileiros pretendem viajar. Viagens mais curtas 
serão as mais procuradas. 

As Irmãs Brusaca, Catarine e Caroline, realizam live 
solidária e doações. A apresentação em tempo real 
será transmitida sábado,  29, às 20h, no canal da 
dupla no Youtube.página 2

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

As rubricas

Maranhenses representam o estado 
em festival de cinema no Centro-Oeste
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Cinema sem fronteiras

Na quinta (20), o Coletivo Audiovisual Quariterê 
divulgou em suas redes sociais a lista de obras sele-
cionadas para a etapa competitiva da V Mostra de 
Cinema Negro de Mato Grosso.

REPRODUÇÃO

Sensação e prazer

Pesquisa revela mudança no perfil de 
turistas brasileiros

CENTRAL PRESS

Jorge Nascimento: memórias 
de um poeta andarilho

A biografia de um ser 
humano é sempre uma 
obra aberta, inacaba-
da, complexa, princi-
palmente quando se 
pretende enfocar o 
lado intelectual da pes-
soa. No caso específico 
de Jorge Nascimento, 
pretende-se traçar um 
perfil psicológico do 
jornalista e escritor, 
levando-se em conta 

o contexto em que vi-
veu. Jorge Nascimento 
nasceu em São Luís, a 
8 de janeiro de 1931. 
Filho do senhor João 
Pereira do Nascimento, 
que nasceu no municí-
pio de São Bernardo e 
de dona Neusa Pereira 
do Nascimento, nasci-
da na Parnaíba, Piauí. 
O pai trabalhava como 
vigia do Matadouro do 

hoje bairro da Liberda-
de e de D. Neusa, que 
era a mãe de poetas, 
uma excelente cuida-
dora das prendas do-
mésticas, cujo dom era 
fazer milagres com o 
pão nosso de cada dia 
posto na mesa, no pon-
to e toque certos para o 
paladar.

Obra prima de Jorge Nascimento, uma GUERNICA planetária, sem ser Cubista

página 4

WENDERSON SEBA

ARQUIVO PESSOAL: JOSÉ MARIA NASCIMENTO

A mudança no comportamento de consumo dos turistas tem estimulado 
cada vez mais a economia da experiência, alçando a prestação de um servi-
ço comum, como uma refeição ou um passeio turístico, à condição de uma 
experiência diferenciada com envolvimento emocional e engajamento.

página 7

Modalidade é uma 
nova tendência do 
setor no Maranhão

Turismo de Experiência

Segunda edição do Boogie Lençóis conta com paraquedistas de todo o Brasil, vários deles com títulos em com-
petições nacionais e internacionais
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A incoerência parece ter tomado conta da cabeça das autoridades 
que estão a frente das obras de revitalização das praças de São Luís, 
principalmente quando se trata de duas delas nas imediações do Cen-
tro Histórico da capital. Isso sem falar no caos urbano que tem tomado 
conta de avenidas, ruas e transversais na capital, impossibilitando a 
mobilidade urbana, e empurrando para debaixo do tapete futuros pro-
blemas que irão se aglomerar nas gestões vindouras, permanecendo 
tudo como dantes no quartel de Abrantes.

Depois da resistência da população do centro da cidade e de uma 
parte de jornalistas, professores, poetas, escritores, advogados, artis-
tas e da coletividade terem abraçado a causa do Abrigo do  Largo do 
Carmo, em torno positivo dos comerciantes dos boxes do tradicional 
logradouro no coração da capital maranhense, em que  há quase 70 
anos trabalham o sustento de seus familiares, em um comércio que mi-
nimiza as dificuldades do cotidiano do maranhense e daqueles que vi-
sitam a cidade, comercializando uma alimentação com preço acessível, 
e estabelecendo patamares de não exclusão das classes mais pobres 
em meio a uma sociedade que luta por ratear bens públicos em detri-
mento daqueles que os cercam. Eis que agora, na Praça da Misericórdia 
– uma praça que também precisaria de árvores, bancos e jardinagens 
por está localizada em frente de um dos hospitais mais importantes da 
capital, a Santa Casa -, sofre agora uma espécie de tiro de misericórdia, 
com a construção de grossos abrigos de cimentos, que ali reunirão o 
comércio informal daquela área e seus trabalhadores que comerciali-
zam também alimentos no sustento de suas famílias, usando a costu-
mada expressão popular de “dois pesos e duas medidas”, beneficiando 
conchavos para situações iguais, e se tornando um fato incoerente, já 
que parece ser um caso parecido ao do Abrigo do Largo do Carmo, pela 
importância histórica da Praça da Misericórdia, estabelecendo uma 
concepção apropriada de injustiça, naquilo que era para ter como final, 
decisões justas.

É importante se estabelecer consultas públicas, objetivos e planeja-
mentos, para que não ocorram fatos estranhos, e situações vexatórias 
que fujam dos interesses coletivos, ou quem sabe de uma comunidade, 
e até no caso uma sociedade em geral.

A Praça da Misericórdia faz parte de todo um acervo arquitetônico 
histórico que sabiamente precisa ser preservado nessa revitalização 
das praças em toda sua originalidade, se mantendo intacto também o 
antigo chafariz, monumento secular, e acervo de relevante importância 
para a capital.

O lixo na praça João Lisboa -  Muito triste também autoridades usa-
rem de má fé para conspirar acusações contra os comerciantes da Pra-
ça João Lisboa. O que se viu nas redes sociais postado no domingo, foi 
uma acusação leviana contra os menos favorecidos. Acusar pessoas de 
jogarem lixo na praça na calada da noite sem provas concretas é um cri-
me.

A reportagem do JP Turismo foi colher imagens do lixo jogado na pra-
ça João Lisboa e constatou através de fotografias que os diversos sacos 
jogados nas calçadas continham materiais usados nas obras de revita-
lização do logradouro. Não podemos admitir que em pleno século XX, 
pessoas busquem desses artifícios para denegrir a imagem de outras 
em detrimento de objetivos pessoais. Fica aqui nossa indignação.

Editorial
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Maçonaria Imperial
Espaço do Leitor

A Maçonaria chegou ao 
Brasil Colônia provavelmen-
te no século 18 por meio dos 
franceses. O Grande Oriente 
da França decidiu fundar lojas 
maçônicas em território bra-
sileiro, com o objetivo de irra-
diar ideias e revoluções. Por 
esse motivo, começou a surgir 
no Brasil muitos movimentos 
separatistas que defendiam a 
tríade: Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade.

No século 19, a Maçonaria já 
havia se firmado como institui-
ção influente em todas as esfe-
ras políticas. O movimento pela 
Independência crescia por to-
dos os lados. José Bonifácio de 
Andrada e Silva nasceu na cida-
de de Santos, capitania de São 
Paulo, em 13 de junho de 1763, 
ele foi um líder político, conhe-

cido pelo epíteto de Patriarca 
da Independência por seu pa-
pel decisivo na formação do 
primeiro Império do Brasil. Jo-
aquim Gonçalves Lêdo nasceu 
na cidade do Rio de Janeiro, 
em 11 de dezembro de 1781, 
ele foi um dos articuladores do 
movimento de independência 
se tornou notoriamente conhe-
cido por idealizar o dia do fico.

O Grão Mestre José Boni-
fácio de Andrada e Silva e o 
primeiro Grande Vigilante Joa-
quim Gonçalves Lêdo já tinham 
em mente o plano de formar 
o Império do Brasil, proposta 
bem aceita dentro da Ordem 
Maçônica. Em 02 de agosto de 
1822, por indicação de José 
Bonifácio, D. Pedro I é iniciado 
na Maçonaria na Loja Maçôni-
ca Comércio e Artes, e logo ele-

vado ao grau de Companheiro 
Maçom e posteriormente é 
exaltado ao grau de Mestre 
Maçom. Enquanto isso crescia 
em todo o Brasil o movimento 
pela Independência encabeça-
do pelos maçons.

Os acontecimentos se suce-
diam, até que a 20 de agosto 
de 1822 é convocada uma reu-
nião extraordinária na Maço-
naria e nessa reunião assume 
o malhete, Joaquim Gonçalves 
Lêdo, que era o primeiro gran-
de vigilante, devido à ausência 
de José Bonifácio que se en-
contrava viajando. Joaquim 
Gonçalves Lêdo profere um 
eloquente e enérgico discurso, 
expondo a todos os irmãos ma-
çons presentes a necessidade 
de se proclamar imediatamen-
te a Independência do Brasil.

A proposta foi posta em vo-
tação e aprovada por todos 
e em seguida lavrou-se a ata 
da reunião. Presume-se que a 
cópia da ata dessa memorável 
reunião tenha sido enviada a 
D. Pedro I, juntamente com 

outros documentos que foram 
levados a cavalo, o alcançaram 
na tarde do dia 7 de setembro 
de 1822 às margens do riacho 
Ipiranga, culminando com a 
proclamação da Independência 
do Brasil naquele mesmo dia. 
Pandiá Calógeras, em seu livro 
“Formação Histórica do Brasil”, 
página 103, afirma: “Não há 
mais quem possa negar à Ma-
çonaria um papel preponde-
rante na emancipação política 
do Brasil. Realmente, desde 
1815, com a fundação da Loja 
Maçônica Comércio e Artes, a 
idéia da Independência come-
çou a agitar os espíritos brasi-
leiros. Em, 1820, descoberta 
uma conjuração, foram perse-
guidos tenazmente os maçons. 
Porém, no ano seguinte, conse-
guiram eles triunfar, organizan-
do lojas pelos quatro cantos do 
Brasil”. Gustavo Barroso, em 
seu livro “História Secreta no 
Brasil”, diz: “Ninguém ignora 
que a Independência do Brasil 
foi concebida e proclamada en-
tre as quatro paredes dos tem-

plos maçônicos”.
Quando D. Pedro I empu-

nhou a espada e gritou “Inde-
pendência ou Morte”, realizava 
em público o que já havia sido 
resolvido nos subterrâneos. A 
Independência política já havia 
sido proclamada na Maçonaria, 
na sessão de 20 de agosto de 
1822. O dia 20 de agosto ficou 
conhecido em todo território 
nacional como o dia do maçom 
sendo comemorado todos os 
anos.

Com o surgimento do novo 
Império do Brasil, Dom Pedro 
I teve que tomar várias provi-
dências para garantir a sobe-
rania do novo país. Ele tratou 
de montar uma alta estrutura 
diplomática para que as boas 
relações exteriores fossem 
mantidas, o objetivo era evitar 
invasões ou guerras entre paí-
ses fronteiriços, tudo em nome 
da soberania nacional. Nesse 
importante período a Maço-
naria deu total apoio a Dom 
Pedro I, razão pela qual o impe-
rador nomeou vários maçons 

como ministros de estado.
Influenciados por José Boni-

fácio de Andrada e Silva, vários 
maçons se tornaram deputa-
dos e senadores no Império, e 
ajudaram a mudar a história do 
Brasil. Entre eles se destacam: 
Francisco Gê Acayaba de Mon-
tezuma foi Senador do Império, 
Martin Francisco Ribeiro de 
Andrada foi deputado e presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos, João Vieira de Carvalho foi 
Senador do Império, Manoel 
Alves Branco foi Senador do 
Império, Paulino José Soares 
de Souza foi Senador do Im-
pério, Joaquim Marcellino de 
Britto foi deputado, entre ou-
tros. A bem da verdade muitos 
maçons dedicaram suas vidas 
em defesa da pátria e liberda-
de.   

Ubiratan João de Castro - 
Grão-Mestre da Grande Loja 
Maçônica do Estado do Mara-
nhão. ubiratan.castro1@gmail.
com
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Sensação e prazer
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A pandemia do novo corona-
vírus e o isolamento social 
estão impactando na for-

ma como os turistas brasileiros 
pretendem viajar. Segundo pes-
quisa divulgada pela consultoria 
Cap Amazon e pelo portal Mer-
cado & Eventos, viagens mais 
curtas serão as mais procuradas 
após o fim das restrições por con-
ta da pandemia. 

Dos 400 agentes de viagem de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Por-
to Alegre e Curitiba que foram 
entrevistados para a pesquisa, 
55% afirmaram que a retomada 
será mais rápida nos destinos e 
serviços que proporcionem saú-
de, bem-estar e contato com a 
natureza. Especialistas afirmam 
que essas categorias de turismo 
oferecem aos viajantes novas 
perspectivas, alé m de afetar po-
sitivamente a capacidade de lidar 
com o estresse, resolução de pro-
blemas, resiliência e criatividade, 
aliando cuidados com o corpo e a 
mente.

Segundo dados da Pesquisa 
Nacional Amostra de Domicílios 
do IBGE, divulgados este ano, 
em 2019 o Paraná foi um dos 
principais destinos das viagens 
nacionais, com 1,16 milhões de 
visitantes. Confira cinco destinos 
paraenses que promovem saúde, 
bem-estar e contato com a natu-
reza e estão recebendo turistas:

Ekôa Park 
Localizado em Morretes, no li-

toral paranaense, o Ekôa Park já 
retomou suas atividades, imple-
mentando medidas para garantir 
a segurança dos visitantes e cola-
boradores durante a pandemia. 
O paraíso ecológico fica a uma 
hora de Curitiba e ocupa uma 
área de 238 hectares, localizado 
dentro da maior área contínua 
remanescente de Mata Atlânti-
ca, denominada Grande Reserva, 
com atividades destinadas ao 
lazer, entretenimento, educação 
ambiental e desenvolvimento 
profissional. Entre as atrações 
estão arvorismo, tirolesa, trilhas 
com diferentes níveis de dificul-
dade, túnel sensorial pela mata, 
rapel e voo cativo de balão. O 
restaurante Oka Gastronomia, 
localizado no interior do parque, 
fez a transição do buffet para 
pratos a la carte e lançou opções 
de cestas de piquenique para as 
famílias aproveitarem o ar livre. 
Com o aval do Ministério Público 
e da Prefeitura, desde o dia 7 de 
agosto a cidade de Morretes está 

recebendo turistas para day use, 
de sexta a domingo, que preci-
sam agendar a visita previamen-
te, com cadastro no site morre-
tesdestinocerto.com.br.

Estância do Lago
Para descansar o corpo e a 

mente, a Estância do Lago - Spa 
& Wellness é uma opção que 
deve ser incluída no roteiro. Lo-
calizada em Almirante Taman-
daré, a 15 minutos de Curitiba, 

o local oferece múltiplas opções 
de métodos terapêuticos e es-
téticos, piscinas, e gastronomia 
sustentável, cercados da paisa-
gem natural e do silêncio que 
não se encontra em destinos 
mais agitados. Com o acompa-
nhamento de uma equipe mé-
dica multidisciplinar, é possível 
optar por atividades de ema-
grecimento ou relaxamento, de 
acordo com a demanda de cada 
hóspede. Categorizado como 
“spa de verdade”, o local prevê 
ainda a prática de atividades fí-
sicas ao ar livre, para somar os 
benefícios do esporte e do con-
tato com a natureza.

Parque Estadual de Vila Velha 
Localizado em Ponta Grossa, 

a 95 quilômetros de Curitiba, o 
parque é famoso pelas forma-
ções rochosas em vários forma-
tos, como a taça e o camelo. Com 
mais de 3 mil hectares, a Unidade 
de Conservação também possui 
outras atrações, como as Furnas 
e a Lagoa Dourada - que fica com 
essa coloração a partir do reflexo 
do Sol. O local é tombado como 
Patrimônio Histórico e Artísti-

co Estadual e foi 
criado em 1953 
para conservar as 
formações de are-
nito e a vegetação 
nativa da região. 
Na região, já foram 
encontradas espé-
cies ameaçadas de 
extinção, como o 
lobo-guará e o ta-
manduá-bandeira. 

O parque reabre ao público dia 
4 de setembro, com novas atra-
ções, como um circuito de arvo-
rismo com tirolesa, rota de 22 
quilômetros para cicloturismo e 
a restauração da ponte sobre o 
rio Quebra Perna.

Cataratas do Iguaçu
Um dos locais mais famosos e 

visitados do Brasil, o Parque Na-
cional do Iguaçu, que abriga as 
Cataratas do Iguaçu, foi reaberto 
ao público no dia 4 de agosto, se-
guindo os protocolos da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). 
. Além de apreciar uma das Sete 
Maravilhas da Natureza, o visi-
tante também pode conhecer 
outras atrações do parque, como 
a Trilha do Poço Preto, realizada 
com guias bilíngues que explicam 
a diversidade biológica do Parque. 
Um dos destaques do caminho 
é a Lagoa do Jacaré, com grande 
quantidade de animais aquáticos. 
Os nove quilômetros da trilha po-
dem ser feitos a pé, de bicicleta ou 
com carro elétrico. O Parque ain-
da possui outras atrações, como a 
Trilha das Bananeiras e o radical 
Macuco Safari. Por enquanto, o 

parque está funcionando de ter-
ça a domingo, das 9h às 16h, com 
alguns cuidados sanitários como 
disposição de álcool gel e obriga-
toriedade do uso de máscara.

Buraco do Padre
Outro destino em Ponta Gros-

sa que chama a atenção pela be-
leza natural é o Buraco do Padre. 
O local tem como principal atra-
ção uma furna formada pela jun-
ção de falhas geológicas e aber-
turas nas rochas arenosas, onde 
é possível ver uma cachoeira 
com mais de 30 metros de altura. 
Acessando a trilha do Favo, de 
dificuldade média, os visitantes 
também podem conhecer o topo 
da Furna e uma piscina natural. 
O Buraco do Padre está dentro 
de uma área particular contem-
plada pelo Parque Nacional dos 
Campos Gerais, criado em 2006, 
e considerado a maior área de 
floresta de araucária protegi-
da do mundo. A atração já está 
aberta a visitação, de sexta a do-
mingo, das 10h30 às 18h30 e os 
ingressos podem ser adquiridos 
antecipadamente pelo site bura-
codopadre.com.br.

Pesquisa revela mudança no 
perfil de turistas brasileiros
Com a pandemia, viajantes dão preferência por destinos 
próximos que aliem saúde, bem-estar e contato com a 
natureza; conheça 5 destinos dentro do Paraná

Ekôa Park, um paraíso ecológico para se viver expe-
riências únicas e transformadoras em contato com 
a natureza

Rodeado de belíssimas paisagens e belezas naturais, a Estância do Lago tem como filosofia promover o bem-
-estar e a qualidade de vida

FOTOS: CENTRAL PRESS

O bicho quando não vem, parece que manda o secretário! Só 

Deus na causa! 

O cúmulo da incoerência
Da demolição à construção de abrigos na Praça 
da Misericórdia. E o lixo na Praça João Lisboa!
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•  O Bistrô Quintalão na Ponta D´Areia voltou a realizar seu Sunset, 
com DJ Igor Oliveira. A dica é contemplar o pôr do sol e aproveitar a 
promoção dos drinks oferecidos pela casa e que já se tornaram tradição.

* O CCVM está com inscrições abertas para o Laboratório On-line 
de Poesias em Libras e Português com o coletivo Slam do Corpo (SP), 
que tem como proposta a investigação criativa entre a Língua Portu-
guesa e a Língua Brasileira de Sinais, a partir da experiência poética. 
Serão quatro encontros nos dias 04, 11, 18 e 25/09, das 14h às 16h, 
com coordenação pedagógica e conduzidos pela equipe do Slam do 
Corpo. O laboratório é aberto a poetas surdos e ouvintes, tradutores 
intérpretes, estudantes de Libras e de tradução, interessados em poe-

sia, cultura surda e no encontro entre mundos. Por meio de exercícios 
práticos, serão abordados assuntos como modos de rima; ritmo; cria-
ção; o corpo na poesia e no território poético; corpo-voz; recursos de 
velocidade e intensidade, entre outros. Os interessados em participar, 
devem se inscrever enviando nome e telefone para o email: contato@
ccv-ma.org.br. Inscrições gratuitas. Informações: (98) 98141 3859/ co-
municacao@ccv-ma.org.br.

*Obrigada pela leitura! Email para sugestões e contatos: vanessaser-
ra1974@gmail.com. 

*Acesse www.vanessaserra.blogspot.com.br. /@diario_de_bordo.
* Cuidem-se! Saúde para todas e todos!! 

Vanessa Serra
vanessaserra1974@gmail.com

DIÁRIO DE BORDO

Checkin

“Tudo o que eu sei fazer/ É só dizer, é só 
dizer/ I get baby”

Nonato Buzar

Os poetas Fernando Abreu e Celso Borges juntaram seu amor ao reggae 
e à música de Bob Marley para fazer uma versão livre da canção ‘Small Axe’, 
do cantor e compositor jamaicano. O reggae ‘Machado Afiado’ foi grava-
do no mês de junho e virou clipe pelas mãos de Inácio Araújo, da Carabina 
Filmes. O lançamento acontece neste sábado, 29, nos perfil dos autores e 
também na Carabina Filmes, no instagram e facebook.

Na primeira etapa do projeto, em junho, os poetas gravaram a parceria 
no Estúdio Zabumba Records. A produção musical foi assinada pelo per-
cussionista Luiz Claudio, que também tocou na sessão. Fernando Abreu fez 
os violões e dividiu os vocais com Celso Borges; Jesiel Bives tocou teclados 
e baixo; e George Gomes, bateria. Jailton Sodré gravou, mix e masterizou 
a faixa.

No mês seguinte a dupla saiu às ruas acompanhada pela câmera de Iná-
cio Araújo, da Carabina Filmes, e gravaram imagens na Praia Grande. A edi-
ção final do clipe terá também a participação especial do artista plástico 
Edson Mondego tocando berimbau.

“Nos divertimos muito nas gravações, tanto no estúdio quanto nas ruas 
do centro. A gente sabe que não é cantor nem tem pretensões de seguir 
carreira ou algo parecido. Machado Afiado é antes de qualquer coisa uma 
homenagem a Bob Marley, um cara que admiramos muito”, afirma Celso 
Borges.

Para o poeta Fernando Abreu “o reggae e Bob Marley estão misturados 
com a poesia da gente desde o começo. Estamos muito felizes de cantar 
uma letra que é uma leitura livre mas reverente de um poeta do povo, que 
sempre será farol e referência”.

Muito bom!

REPRODUÇÃO
DIVULGAÇÃO

A jornalista e DJ Va-
nessa Serra, do Diário 
de Bordo, idealizou dois 
programas semanais 
que vem consolidan-
do um público cativo 
durante suas transmis-
sões pelas redes sociais. 
Abrindo a semana, aos 
domingos, de 7h até às 
9h da manhã, acontece 
a “Alvorada”, onde ela 
apresenta por meio da 
discotecagem em set 
100% vinil, um apanha-
do de grandes sucessos 
que marcaram a época 
de ouro da Música Bra-
sileira. Choro, Samba, Samba-canção, Moda de Viola, Romântica e Bolero 
são alguns dos estilos que ativam a memória afetiva de quem acompanha 
esse programa dominical, dedicado à família. A transmissão acontece pelo 
instagram @vanessaserrah e também pelo YouTube (Vanessa Serra). E ago-
ra vai estrear na plataforma Twitch.

Durante às quartas-feiras, sempre 21h, acontece o sarau Vinil & Poesia, 
com música, recital poético interativo e bate-papo com convidados espe-
ciais. A transmissão é somente pelo instagram @vanessaserrah. Na próxima 
quarta-feira, 02, Vinil & Poesia recebe o cantor e compositor Betto Pereira. 

O Sindicato dos 
Bancários do Mara-
nhão promove neste 
sábado, 29, às 20h, 
um sarau musical em 
formato de live, em 
celebração ao Dia 
Nacional dos Ban-
cários (28/08), rea-
lizado através da Ri-
coChoro Produções 
Culturais. A live terá 
apresentação de Ricarte Almeida Santos. O sarau vai acontecer no estú-
dio da TV Guará (canal 23) com transmissão será ao vivo pelo canal do sin-
dicato no youtube (youtube.com/bancariosma) e pela TV Guará, simulta-
neamente e com tradução em Libras, garantindo a acessibilidade cultural. 

Como atrações, Serrinha e Chico Chinês (do Samba de Iaiá) e Tom Clé-
ber (foto). Eles serão acompanhados do Quarteto Crivador, formado por 
Rui Mário (sanfona), Marquinho Carcará (percuteria), Luiz Jr. Maranhão 
(violão sete cordas) e Robertinho Chinês (bandolim e cavaquinho). Mais as 
participações dos percussionistas Marcos Paulo e Vinicius Filho.

“Em razão da pandemia, pela primeira vez a festa será online, mas a 
animação e qualidade de sempre estarão presentes, ainda mais com esse 
objetivo de ajudar o próximo e preservar vidas. Bancários, bancárias e a 
sociedade em geral, prestigiem!”, convidou o Presidente do Seeb/MA Eloy 
Natan. A live tem caráter solidário e a arrecadação será destinada ao Insti-
tuto Antonio Brunno, de apoio a pacientes com câncer. Haverá sorteio de 
brindes para bancários em dia com suas obrigações sindicais.

Nesta sexta-feira, 28, acontece 
a Live Top Gospel - Louvor e Ado-
ração, a partir das 19h, a produção 
e apresentação é do comunicador 
William Santos. 

O evento vai reunir diversos 
cantores da Ilha, entre eles: Gley-
ci Dias (foto), Mano A7, Raquel 
Avillla, Claudia Oliveira, Gislaine 
Karen, Jonathas Lima, Francinaldo 
Borges, Emília Noleto, Herdeiros 
do Céu. Vai ter participação espe-
cial também do cantor Edivaldo 
Holanda, e da pastora Tatiana Ataí-
de. Toda renda será destinada ao Instituto Rosa de Saron.

As Irmãs Brusaca, Catarine e Caroline, realizam live solidária, doações: 
Instituto Mãe Nonata e para as famílias que moram em Santo Amaro. 
Apresentação em tempo real será transmitida sábado, 29, às 20h, no canal 
da dupla no Youtube.

Um reencontro para o bem, assim será a live que reunirá as irmãs Brusa-
ca, Reginaldo e Cia. Além de cantarem músicas que marcaram o início de 
carreira da dupla, o encontro também terá viés solidário, pois o objetivo é 
arrecadar doações e será uma parte para o Instituto Mãe Nonata e a outra 
para as famílias que moram em Santo Amaro (cidade natal das cantoras).

“Vamos destinar as doações para O instituto Mãe Nonata (São Luís) e 
para famílias de Santo Amaro, onde moramos, que é a nossa cidade, nos-
sa origem, muitas pessoas estão passando por um momento difícil devido 
essa pandemia, nossa intenção é essa”, adianta as artistas.

Além de Catarine e Caroline, outro músico, Reginaldo (pai das artistas) 
e uma equipe de produção da Wenderson Campos Produções estão en-
volvidos na live – a equipe foi reduzida por conta da pandemia. A apresen-
tação será realizada em São Luís, onde terá os devidos cuidados devido o 
Coronavírus.

A produção é realizada pelo empresário e produtor Wenderson Cam-
pos e Assessoria de Imprensa da jornalista Rita Matos. A apresentação da 
live fica por conta do comediante e digital influencer: Romeu Silva.

O Thai é um restaurante que 
oferece uma cozinha contemporâ-
nea e um sushibar que varia peças 
‘fusions’ com sushis tradicionais. 
E reabriu suas atividades com 
nova identidade visual tornando-
-o ainda mais charmoso e elegante. 
Thai significa “livre”, em tailandês. 
O Restaurante Thai é assim, livre 
para criar, mudar e o usar nos sabo-
res, perfumes e sensações. Passeia 
pelas mais diversas culturas e paí-
ses, recriando novas concepções 
em pratos bem elaborados. Todos 

os nossos pratos são preparados a partir do momento em que você faz o 
pedido, de maneira individualizada e única, para que possam guardar o me-
lhor de cada matéria-prima. Nesta sexta-feira, 28, no Thai, o jantar terá tri-
lha sonora assinada pela jornalista e DJ Vanessa Serra. Começa 20h. Todo 
protocolo e orientações da OMS estão sendo seguidos.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

“Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida: Viver 
é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, 
só pode exaltar”! (Gonçalves Dias). “ Na quinta-feira, eu e meu pai reci-
tamos juntos Gonçalves Dias. Hoje, ele morreu, aos 88 anos, vítima de 
Coronavírus! (Flávio Dino)”

No apogeu do Serviço de Imprensa e Obras Gráfica do Estado (Sioge), 
numa extensão que vai da gestão do ensaísta e editor Jomar Moraes ao 
advogado e professor universitário Antônio José Muniz, em que se in-
seriu a do jornalista e historiador Benedito Buzar, nas três, fui assessor 
e co-editor, na Revisão Literária, em que não faltavam autores ansiosos 
por suas criações, em fase de  confeccão ou de impressão, e alguns ter-
mos que se impuseram,  nas linguagens falada e escrita, como opimo.  
Era opimo, nas conversações de Waldemiro Viana, que, em 1978,  tinha 
no ponto do prelo Graúna em Roça de Arroz, romance de cunho regio-
nalista, papeando com Jomar Moraes, que confiavam no taco da minha 
arguciosa leitura,  assim como Mílson Coutinho, com o seu Atualidade 
do Padre Vieira, e  ascenderia em sua historiagrafia.  Não demorou para 
eu acertar com opimo, e num Caldas Aulete, da futuira Biblioteca Eras-
mo Dias do Sioge, chequei: excelente, rico,  abundante, fértil, fecundo. 
De lambuja:  “Despojos opimos, entre os romanos, as armas do general 
inimigo, morto e despojado pela própria mão do general vencedor.”

Foi ali que, em 1991, candidatei-me, pela primeira vez, à imortalidade 
da AML, para a cadeira 29,  patroneada por Filipe Franco de Sá e fun-
dada pelo Mestre Ruben Almeida, e na sucessão do jornalista Viegas 
Netto.  Foi a personalização dos ossos do ofício: Com apoio de Buzar,  al-
cancei 16 votos, no primeiro escrutínio, e perdi, no segundo, para Fran-
cisco Marialva Mont´Alverne Frota.. Eu fui revisor do livro de Francisco 
Marialva, Entre o Timbira e o Pastor Serrano, fazendo serão para dar 
conta do recado com os colegas impressores, e estava com três livros, 
dois de crônicas, premiados em concurso literário, e Uma Canção Para 
a Madre de Deus (poemas), desde os anos 80. Ali, eu prometi com meus 
botões que capricharia mais na Literatura, na crença de que, já ouvida a 
lição do inesquecível jornalista, cronista e contista Ubiratan Teixeira: “A 
Academia não faz nenhum de nós, nós é que a fazemos!”

Não faltou Sálvio Dino na Revisão Literária do Sioge — Com o sen-
tido falecimento  de Sálvio Dino, na segunda-feira última,  rememorei 
que ele fora muito realçado, no áureo tempo do Sioge. Buzar persona-
lizava o  jornalismo, literatura e política,   enquanto eu, que quase batia 
sino e acompanhava a procissão, na Revisão Literária do Sioge, fui me 
abastecendo da perfomance daquele, por seu parceiro de idealismo 
político, religiosamente, na disseminação do período de exceção e de 
obscurantismo, em nossas plagas, e não só falava como escrevia no jor-
nal O Estado do Maranhão, dando para a minha gravação até hoje: “Em 
1954, ainda jovem, elegeu-se vereador de São Luís, reelegendo-se em 
1958, para em seguida, em 1962, ganhar nas urnas o mandato de de-
putado estadual. Na Assembleia Legislativa, notabilizou-se pelas ações 
como opositor implacável do governador Newton Bello”. Como era de 
esperar-se (onde sofremos perseguição, sem quê nem pra quê, a mim, só 
por causa de algumas palavras contumazes e ácidas, nunca mentirosas, 
nesta Coluna), o nosso herói pagou preço alto por suas posições polí-
ticas e ideológicas: na caça às bruxas,  que perpetrou contra políticos 
democratas e de esquerda, a ditadura militar, malnascida do Golpe de 
1964, ocasionou a cassação  do mandato de Sálvio Dino, e, porque não 
era de perder a viagem,  no plano estadual,  alcançou também o jovem 
deputado Benedito Buzar, e na esfera federal os parlamentares acesos,  
Neiva Moreira e Cid Carvalho. Ficou conhecida sua via-crúcis, no perío-
do de chumbo: enfrentou inquérito, interrogatórios, sofreu ameaças, e 
se manteve de pé. Reza sua biografia: “Retornou ao bom combate pelo 
voto em 1974, elegendo-se deputado estadual pela Arena – partido que 
abandonou em 1980 para se filiar ao PP, fundado por Tancredo Neves -, 
equilibrando-se numa linha de ação independente, ainda que no campo 
liderado por José Sarney”. Depois, ficou mais do conhecimento público:  
foi prefeito de João Lisboa (1989- 1993 e 1997-2001), “onde realizou 
gestão elogiada por aliados e adversários!”

O necrológio do Governador Flávio Dino ao pai — Eis a mensagem em 
que Flávio Dino comunicou a morte do pai: “Partiu ontem, em São Luís, 
aos 88 anos, vitimado pelo novo coronavírus, o advogado, jornalista, es-
critor e político Sálvio Dino, encerrando uma das mais ricas biografias 
entre os expoentes da geração de líderes maranhenses que enfrentou 
o vitorinismo e fez frente à ditadura militar. Ele amargou cassação de 
mandato, não se acanhou com o banimento da política, atuou pela volta 
da democracia, cumpriu vários mandatos parlamentares e foi prefeito, 
sempre com lealdade às regras do estado democrático de direito e da 
ética na política. Paralelamente, desenvolveu intensa e densa atividade 
profissional, intelectual e literária, que o imortalizou na cadeira 32 da 
Academia Maranhense de Letras. Sálvio Dino foi alcançado pelo novo 
coronavírus há alguns dias, procurou ajuda médica em Imperatriz, teve 
seu estado de saúde agravado, foi transferido para São Luís, mas não re-
sistiu ao desgaste implacável imposto pela Covid-19, falecendo no Hos-
pital Carlos Macieira, na manhã dessa segunda-feira. Sálvio Dino deixou 
quatro filhos: Nicolao Dino (procurador da República), Flávio Dino (ex-
-juiz federal e atual governador do Maranhão) e Sávio Dino (advogado), 
do primeiro casamento com Maria Rita Dino, e Saulo Dino (empresário), 
do segundo casamento, com Iolete Dino.”

Antecessores de Sálvio Dino, na AML, foram editados do Sioge — 
Félix Aires e Raymundo Carvalho Guimarães vieram logo à minha remi-
niscência, como editados do Sioge,  sob a minha Revisão, quando opimo 
surgiu  nas conversa literárias dos nossos autores, que se reluziriam em 
nossa constelação, quanto os, mais recentemente,  saudosos Mílson 
Coutinho e Waldemiro Viana, que já possuem pretendentes às suas va-
gas, na Academia Maranhense Letras, com  os poetas e prosadores de 
grandeza cultural opima e  que darão a luminosidade necessária à Casa 
de Antônio Lobo: Fernando  Braga e Rossini Corrêa.

Sálvio Dino, um nome opimo a ser sucedido – Já sei que, dando a lume 
o interesse da minha candidatura, para a sucessão do pranteado jorna-
lista, político e intelectual conterrâneo, terei que falar em excelente, 
rico,  abundante, fértil, fecundo! Já estou, sem sombra de dúvida, num 
bom começo!

SOTAQUE
DA ILHA

Será um discurso opimo Sálvio Dino! (1)

Herbert de Jesus Santos
herbertpoeta@homail.com

(Sinto-me lisonjeado em anunciar que serei candidato 
à sua vaga na Academia Maranhense de Letras (AML)! 
“Vale a pena, pois a alma não é pequena!”

Sálvio Dino foi abraçar o filho, governador Flávio Dino,  no comitê do 
PC do B, na campanha à reeleição, em 2018. No último discurso, na 
AML, em março, pediu um bem-comum para São Luís
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Jorge Nascimento: memórias 
de um poeta andarilho

ARQUIVO/ABR

Por Alberico Carneiro

Vida

A biografia de um ser humano 
é sempre uma obra aberta, ina-
cabada, complexa, principalmen-
te quando se pretende enfocar 
o lado intelectual da pessoa. No 
caso específico de Jorge Nasci-
mento, pretende-se traçar um 
perfil psicológico do jornalista 
e escritor, levando-se em conta 
o contexto em que viveu. Desse 
ponto de vista, a biografia de Jor-
ge Nascimento não está pronta. 
Há ainda algumas imprecisões 
sobre as datas que demarcam es-
tadias em determinados lugares. 
Também falta estabelecer-se um 
estudo mais criterioso sobre sua 
produção literária, bem como 
sobre a crítica relativa ao seu tra-
balho. 

Jorge Nascimento nasceu em 
São Luís, a 8 de janeiro de 1931. 
Filho do senhor João Pereira 
do Nascimento, que nasceu no 
município de São Bernardo e 
de dona Neusa Pereira do Nas-
cimento, nascida na Parnaíba, 
Piauí. O pai trabalhava como vi-
gia do Matadouro do hoje bairro 
da Liberdade e de D. Neusa, que 
era a mãe de poetas, uma exce-
lente cuidadora das prendas do-
mésticas, cujo dom era fazer mi-
lagres com o pão nosso de cada 
dia posto na mesa, no ponto e 
toque certos para o paladar.

A infância, a adolescência e a 
mocidade de Jorge e seus vários 
irmãos, entre eles o poeta e fotó-
grafo José Maria do Nascimento, 
aconteceu no bairro Areal, hoje 
Monte Castelo.

O pai de Jorge era um cidadão 
simples. Relatos do próprio filho, 
o poeta José Maria Nascimento, 
dão conta que ele estudou para 
ser motorista e, exercendo essa 
profissão, teve o reconhecimen-
to de uma família, que lhe deu 
de presente um caminhão. Nele 
transportava carne, a partir do 
Matadouro da Liberdade para 
o Exército, 24º. BC e Polícia, em 
1942, em plena 2ª. Guerra Mun-
dial, época de recrutamento de 
brasileiros para embarcarem 
para Monte Castelo, na Itália.  Na 
época, foi vítima de terrorismo, 
pois colocaram uma bomba reló-
gio no carro que era o seu ganha 
pão. Aqueles eram tempos em 
que os espiões nazistas andavam 
pelo Brasil e, talvez o identifica-
ram como judeu, dado constar 
em sua identidade o nome Pe-
reira, uma árvore. Naquela situ-
ação, quem tivesse na identidade 
uma palavra que representasse 
animal ou árvore, como Coelho, 
Carneiro, Pinto, Pereira, Pes-
segueiro etc. era considerado 
descendente de judeu. Seu Pe-
reira salvou-se por sorte e, sem o 
carro, foi ser funcionário público 
da prefeitura de São Luís, na con-
dição de vigia noturno do Mata-
douro, no bairro de Matadouro, 
hoje Liberdade, onde trabalhou 
durante 30 anos. No Matadouro 
ele era conhecido pelo nome de 
João Baé. Morreu já aposenta-
do, aos 79 anos, com esclerose 
cerebral, consequência da perda 
de sono.

Seus irmãos: Nonato Nasci-
mento, que cedo foi para São 
Paulo, onde se tornou Coman-
dante da Marinha Mercante. 
Morreu, recentemente, aos 95 
anos de idade. Até os 85, corria 
na São Silvestre; Mário Nazare-
th do Nascimento, que foi para 
Recife, PE, onde trabalhou na 
Alfândega da Receita Federal e 
faleceu aos 90 anos; Guilherme 
Nascimento, que foi para o Rio 
de Janeiro, tornou-se funcioná-
rio público. Hoje aposentado, 

vive em São Luís e José Maria 
Nascimento, que optou por per-
manecer em São Luís, onde é 
funcionário da SECMA. Poeta, 
dedicou sua existência à criação 
de poemas, em que encapsula 
poesia de excelente qualidade. 
É autor de quase duas dezenas 
de livros, em setembro/2020, 
completará oitenta anos, quando 
reunirá seus textos publicados, 
em coletânea. 

Jorge Nascimento fez o curso 
primário, na Escola Modelo Be-
nedito Leite e o secundário, no 
Colégio Ateneu Teixeira Mendes.

O saudoso ensaísta e jornalis-
ta Clóvis Ramos, o único biógrafo 
de Jorge, resgatou sua peregri-
nação de jornalista e escritor: 
“Em Belém do Pará, trabalhou no 
Conselho Nacional de Petróleo, 
de 1950 a 1952(?). 

Em São Luís, trabalhou no 
Jornal do Povo, como revisor e 
repórter, 1956-58(?); no Jornal 
Pequeno,1975(?)-79(?); no O 
Estado do Maranhão, 1980-(?), 
como repórter e copidesque. 
Na Rádio Educadora, trabalhou 
entre 1964 e 1966. Foi um dos 
colaboradores da revista Legen-
da, na década de 1960. Em 1956, 
está no Rio de Janeiro, onde se 
submete a Concurso para revisor 
do Jornal do Brasil. Aprovado em 
segundo lugar, trabalhou nesse 

periódico, entre 1957(?) e 1959. 
(O poeta Chagas Val dá o aconte-
cimento com data de 1956(?).

Em Pernambuco, foi revisor 
tipográfico, respectivamente, do 
Jornal do Comércio, 1974; do 
Diário de Pernambuco, 1975; e 
do Diário da Tarde, também em 
1975.

De volta ao Rio de Janeiro, lá 
trabalhou no Ministério da Edu-
cação e Cultura, como revisor de 
textos, indicado pelo poeta Car-
los Drummond de Andrade.

Foi Secretário da Fundação 
Joaquim Nabuco, em São Luís, 
entre 1981 e 1982”.

Na década de 1980, foi nome-
ado como Agente Cultural para 
a Secretaria de Cultura do Es-
tado do Maranhão, tendo sido 
colocado à disposição do Servi-
ço de Imprensa e Obras Gráfi-
cas do Estado, SIOGE, a partir 
de 1985. No SIOGE, trabalhou 
como integrante da Equipe do 
Plano Editorial SECMA/SIOGE, 
no qual fez parte das comissões 
de leitura. Foi membro do Con-
selho Editorial do SIOGE. Entre 
1985 e 1988, foi um dos edi-
tores das Edições Especiais do 
Diário Oficial, quando trabalhou 
nas pesquisas para as edições 
sobre Gonçalves Dias, José Sar-
ney, Nauro Machado, Corrêa de 
Araújo e sobre o SIOGE, dentre 

outras. Também, no mesmo pe-
ríodo, foi um dos revisores das 
obras classificadas pelas comis-
sões de leitura do Plano Editorial 
SIOGE. De 1988 a 1994, traba-
lha como editor do Suplemento 
Cultural e Literário Vagalume, do 
SIOGE. Em 1995, aposenta-se. 

Jorge Nascimento morreu no 
Hospital do Servidor Maranhen-
se, na noite de 11 de agosto de 
2020, após passar por duas cirur-
gias, do estômago e do esôfago, 
às quais não resistiu. Foi velado 
em sua residência, no São Fran-
cisco, por familiares e amigos e, 
sepultado, no dia seguinte, no 
cemitério Jardim da Paz.

O escritor

Há dois marcos na obra poética 
de Jorge Nascimento. O primeiro 
se refere à maneira  inusitada, 
como constrói o soneto. Opta 
pelo uso de uma estrutura do 
verso diferente da convencional. 
A maioria de seus poemas apre-
sentam métricas além de doze 
sílabas poéticas, o que está mais 
para a técnica de raros assinala-
dos, no gênero, como Homero. 
Ressalte-se esse lado enviesado, 
bizarro e luxuriante. Excluindo-
-se os temas, tem menos a ver 
com o Parnasianismo, mais com 
o Simbolismo e as extravagâncias 
do Decadentismo, cujos escrito-
res, na realidade, nada tinham a 
ver com decadência, senão com 
genialidade, pois há no Decaden-
tismo o rompimento com uma 
tradição herdada, uma quebra de 
arquétipos, ícones, uma ruptura 
com o conceito de escola literá-
ria.

Nos poemas, sonetos, Jorge 
Nascimento lembra os desco-
medimentos métricos de dois 
poetas helenistas, do período 
323-146 a. C., respectivamen-
te Teócrito, no poema Syrinx e 
Símias de Rodes, no poema O 
Ovo. Jorge opta pela ruptura ou 
quebra do metro poético, até en-
tão tradicional: em Átila, há uma 
variável de metro de 16 a 20 pés 
ou de sílabas poéticas; em Nódo-
as de Carvão, metro de 17 pés; 
no O Rinoceronte e Lamentação 
dos Hunos, metro de 16 pés.   O 
segundo se atém à maneira como 
Jorge Nascimento trabalha a 
fabulação, no conto. Há em seu 
texto, em prosa, a predominância 
do viés poético, na confluência, 
convergência e frequência com 

os que, no Brasil, optaram pelo 
surrealismo. Zé Coré é um típico 
exemplo dessa para-realidade 
cuja base é a verossimilhança e, 
cujo mestre foi Machado de As-
sis, herdeiro de Luciano de Sa-
mósatra, Xavier de Maistre e de 
Sterne.

Obras: Ausência Restituída, 
poemas, 1972; Os mortos não 
leem os epitáfios das manhãs, 
poemas, 1987 e Universo Mara-
nhense, cronicontos, 1983. Além 
de inúmeros inéditos em livros, 
publicados em jornais.

O pintor

Jorge Nascimento, também, a 
partir da década de 1980, dedi-
cou-se à pintura de quadros ex-
pressionistas. Mas há, no fundo 
ou na intenção velada de suas 

telas um mergulho pelas galerias 
dos subterrâneos mais recôndi-
tos, obscuros e escuros da alma.

O quadro de chamada da capa, 
que poderá ser batizado como 
Os círculos do Inferno, uma 
obra prima que funde arte ex-
pressionista, surrealismo, bem 
como arte gótica, barroca, dan-
tesca e, paradoxalmente naïf. É 
preciso ler o que está por trás, 
o velado, o encoberto, o grotes-
co, o sinistro, deformações, os 
seres-caveiras, máscaras, os se-
res biformes, mistos de animais 
e humanos, faces decadentes, 
infernais, uma maneira surreal 
de olhar a vida humana de um 
ponto de vista alegórico e sem 
hipocrisia. Há algo ali, encoberto 
no primitivismo, de Hieronymus 
Bosch (1450?-1516). Uma obra 
apocalíptica.

O poeta e pintor Jorge Nascimento, já enfermo, porém firme, man-
tendo uma marca de sua existência  

 O poeta em 2020, às vésperas dos noventa

O poeta e pintor Jorge Nascimento em momento de descontração

Jorge Nascimento, no Sioge, 1993, aos 62 anos de idade

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL: JOSÉ MARIA NASCIMENTO

“O destino das manhãs é sem-
pre inauguração de admiráveis 
expectativas para um novo dia”,

Jorge Nascimento.

“Errante e só, comandado 
pela minha bússola de desvio”, 

Jorge Nascimento.

“A palavra é tão transitória no 
interior de seu crescente e ma-
goado silêncio”, 

Jorge Nascimento.
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Cultura Produtiva

Classe Executiva

Janela e Corredor

Falta de respeito e má-fé

Fórum Brasileiro de Turismo

SETUR expande ações de sensibilização

Ítalo Cavalcanti
Estagiário do JP Turismo

Na quinta (20), o Coletivo Au-
diovisual Quariterê divulgou em 
suas redes sociais a lista de obras 
selecionadas para a etapa com-
petitiva da V Mostra de Cinema 
Negro de Mato Grosso, que acon-
tecerá em setembro e entre os 
trabalhos escolhidos, estão três 
produções de diretoras mara-
nhenses: os videoclipes “Batidão”, 
de Jessica Lauane; “Obsessão” de 
Enme Paixão e o documentário 
experimental (estilo de cinema 
conhecido por se diferenciar 
das práticas da cinematografia 
comercial) “Quedaria”, de Bren-
na Maria. Todos produzidos em 
2020.

Após apenas um dia de grava-
ção; Batidão, que foi estrelado 
por Enme Paixão e dirigido por 
Jessica Lauane, foi lançado em 
fevereiro desse ano e contou com 
a produção da Clockwork Filmes; 
repleto de referências a renoma-
das artistas da musica mundial, 
como Beyoncé e Rihanna, a ideia 
do projeto sempre foi mesclar 
energia, empoderamento, auto-
estima e raízes. Jessica Lauane, 
que já havia trabalhado com a 
drag nos clipes “Sarrar” e “Killa”, 
conta como surgiu a inspiração 
para o clipe e deixou claro a visão 
que tem do evento.

“Sempre fui muito fã da Beyon-
cé e da Rihanna, fazer referência a 
elas em alguma produção é quase 
intuitivo, elas representam força, 
presença, autoestima, empodera-
mento, liberdade e movimento e 
sou grata a todos por confiarem 
em mim. O que elas representam 
tem ligação com Mostra de Cine-
ma Negro, afinal eventos como 
esse são importantíssimos devido 
ao fato de que, além de toda re-
presentatividade, identificação e 
autoestima, eles também nos dão 
voz pra contarmos nossas diver-
sas narrativas”.

A própria Enme Paixão dirigiu 
de forma independente de dentro 
de sua casa o clipe “Obsessão”, a 
produção foi lançada em junho 
e mistura os ritmos funk, rumba 
congolesa, afrobeat e trap, além 
de ter contado com a produção 
do DJ Palazi, que já trabalhou com 
Gloria Groove e Rico Dalasam. 
Enme Paixão, que sempre teve o 
costume de roteirizar e co-dirigir 
suas produções, falou o que sig-
nifica para ela ter seu trabalho 
escolhido para o evento que irá 
acontecer no Centro-Oeste.

“Esses aquilombamentos são 
ferramentas que conversam mui-
to com meu propósito de traba-
lho, produzir com profissionais 
negros é prioridade em tudo o 
que eu faço e estar nessa mostra 
com dois videoclipes, com uma 
equipe majoritariamente negra, 
com uma diretora negra, faz sen-
tido não só para mim, mas para 
quem me ouve e me assiste. É o 
discurso e prática convergindo no 
mesmo ideal.”

Brenna Maria dirigiu, produziu e 
roteirizou sozinha “Quedaria”, do-
cumentário de 5 minutos e meio 
que foi publicado no canal de You-
tube da diretora em maio desse 
ano e, como o enredo diz,comenta 
de forma poética sobre corpos 
em constante queda e aborda 
assuntos ligados a ansiedade e a 
forma que as pessoas vivenciam 
o cotidiano. Em entrevista a nossa 
reportagem, comentou sua visão 
sobre audiovisual de forma geral 
e deu sua opinião sobre a situação 
do setor no Maranhão.

“Acredito que o cinema e o au-
diovisual não deve se restringir 
as grandes produtoras e ao po-
der aquisitivo de equipamentos 
e verbas, afinal existem pessoas 
que produzem dentro dos bair-
ros periféricos e conseguem 
desenvolver trabalhos poéticos 
e vibrantes que não recebem 
muito reconhecimento, mas fico 
feliz em saber que o audiovisual 
vem ganhando força no nosso 
estado, estando inclusive com 
uma presença ainda mais forte 

com cineastas negros e indíge-
nas”.

A jovem cineasta também co-
mentou sobre alguns dos impac-
tos causados pela situação em 
que o mundo está vivendo.

“A pandemia do coronavírus 
trouxe a tona muitas questões 
sobre a forma em que vivemos e 
nos relacionamos com a natureza 
e nossos semelhantes. Depois que 
o período de isolamento começou 
li dois livros: ‘Ideias para adiar o 
fim do mundo’, de Ailton Krenak 
e ‘Discurso sobre colonialismo’ 
de Aime Césaire e percebi que 
ambos falavam sobre a forma de 
como vivemos e nos relacionamos 
em sociedade”.

O evento
A Mostra de Cinema Negro de 

Mato Grosso surgiu com os obje-
tivos de contribuir para a relação 
entre o estado e o cinema, que 
ainda é incipiente, e aumentar o 
nível da representação negra nas 
obras do estado do Centro-Oeste, 
onde tal ato é pouco explorado.

A primeira edição do evento 
foi alvo de protestos devido ao 
fato de ter contado com organi-
zadores e convidados brancos, o 
que serviu de catalisador para a 
criação do Coletivo Audiovisual 
Negro Quariterê; que foi batiza-
do com esse nome para homena-
gear o Quilombo de Quariterê, 
localizado na região de Vila Bela, 
primeira capital do Mato Grosso, 
e que desde então organiza as edi-
ções da mostra, que tem crescido 
a cada ano.

Em 2020, ocorre à quinta edi-
ção da Mostra de Cinema Negro 
de Mato Grosso e a temática será 
sobre(vivência), que foi escolhida 
objetivando falar sobre a resili-
ência do povo negro. De acordo 
com a curadoria do evento, é im-
possível não pensar que a popu-
lação negra está sendo atingida 
de forma desproporcional pela 
pandemia e ao perceber tal fator, 
foi pensado em um tema que fa-
lasse das maneiras de viver que 
a população negra reinventa em 
momentos de crise.

As inscrições para participar do 
evento ocorreram entre os dias 
30 de Junho e 30 de Julho e para 
a atual edição foram aceitas pro-
duções sem limitações de tempo 
e datadas a partir de 2017, que 
concorrerão nas categorias de 
documentário, experimental, vi-
deoclipe e ficção. Entre os dias 25 
e 31 de Agosto está ocorrendo a 
pré-mostra de Cinema Negro de 
Mato Grosso, que disponibilizará 
os filmes vencedores das ultimas 
edições e que poderão ser vistos 
no site quariterê.com. br.

Entre as produções da pré-
-mostra está “A grande ceia qui-
lombola”, projeto maranhense 
de 52 minutos datado de 2017 
que foi dirigido pela antropóloga 
Ana Stela Cunha e pelo cineasta 
Rodrigo Sena, que foi escolhido 
como melhor documentário pelo 
júri oficial na edição do evento 
que ocorreu em 2019. O filme re-
trata a forma de como os habitan-
tes do Quilombo de Damásio, lo-
calizado na cidade de Guimarães, 
obtém alimentos para abastecer 
suas famílias, que consistem em 
métodos que envolvem extração 
e cultivo.

Ana Stela Cunha possui mes-
trado e doutorado em lingüística 
africana pela USP e objetivando 
conhecer melhor os quilombos 
do Maranhão; realizou, no final 
de sua graduação, uma viagem ao 
estado; onde acabou conhecendo 
o Quilombo de Damásio. A antro-
póloga trabalha com quilombos 
desde 1996 e se encantou pelas 
riquezas culturais dos interiores, 
chegando a criar amizades com 
os quilombolas da região de Gui-
marães.

“Trabalho em Damásio há mais 
de duas décadas, conheci muitas 
pessoas por lá, cheguei a ver nas-
cer e crescer crianças que hoje 
são jovens que estão na univer-
sidade; eu não só acompanhei 
o desenvolvimento das pessoas 
como também o da comunida-
de como um todo. Vejo eventos 
como a Mostra de Cinema Negro 
de Mato Grosso como forma de 
expor a representatividade do 
povo negro, valorizar nossa pro-
dução, por exemplo, é valorizar os 
trabalhos deles”, afirma Ana Stela 
Cunha.

Após aceitar o convite da antro-
póloga, Rodrigo Sena conta que 
para decidir o tema da produção, 
foi feita uma reunião com os mora-
dores de Damásio e, em entrevista 
a nossa reportagem, também dei-
xa claro a importância de abordar 
assuntos que não costumam estar 
entre os alvos das grandes mídias, 
além de revelar o que sente quan-
do o assunto do resultado da pre-
miação vem à tona. 

“Nós estamos sofrendo cul-
tura de massa a todo instante 
e eu acredito que ter passado 
cerca de um mês filmando no 
quilombo foi muito bom, pois vi 
como uma oportunidade de sair 
um pouco da área da cultura de 
massa e acrescentar certo nível 
de conhecimento para a mente e 
para o público. Ficaria orgulhoso 
independente do resultado, mas 
para mim, ter levado o prêmio é 
motivo de alegria, pois me senti 
como se tivéssemos conseguido 
amplificar o alcance da cultura do 
quilombo”.

A etapa competitiva da V Mos-
tra de Cinema Negro de Mato 
Grosso será transmitida pelo site 
oficial do Coletivo Audiovisual 
Negro Quariterê, entre os dias 6 e 
13 de Setembro.

Diretoras maranhenses representam o estado 
em festival de cinema no Centro-Oeste
Com dois videoclipes e um documentário de cunho experimental, trio representa o audiovisual do 
Maranhão na Mostra de Cinema Negro de Mato Grosso

Brenna Maria com o material (a pipa) que usou durante as grava-
ções de seu projeto

Produção e elenco do clipe “Batidão” se reunindo para tirar foto du-
rante o intervalo das gravações

Enme Paixão caracterizada para gravar o clipe da música “Obses-
são”

Rodrigo Sena (primeiro, da esquerda para a direita) e Ana Stela 
Cunha (ultima, da esquerda para a direita) ao lado de crianças que 
moram no quilombo de Damásio

ARQUIVO PESSOAL

WENDERSON SEBA

RODRIGO SENA

 

Proprietários de alguns comér-
cios no entorno da Praça João 
Lisboa procuraram a redação do 
JP Turismo por se sentirem in-
justiçados com a atitude de uma 
autoridade ligada a prefeitura de 
São Luís que está menosprezan-
do, verbalmente, comerciantes 
da Rua Grande e da área da Praça 
João Lisboa e Largo do Carmo, 
culpando-os pelos lixos jogados 
em meio a obra de revitalização 
da Praça João Lisboa. A reporta-

gem do JP Turismo foi averiguar o 
fato e constatou que o lixo a que 
a autoridade se referia nas redes 
sociais (Facebook), eram entulhos 
das obras que continham pedras, 
pedaços de materiais elétricos, 
restos de cimentos e outros ob-
jetos usados na obra. Uma total 
falta de respeito aos que buscam 
apenas fazer o seu trabalho no 
sustento de suas famílias. Vejam 
as imagens e tirem suas conclu-
sões!

A retomada do setor pós-pan-
demia será o tema da 5ª edição 
do Fórum Brasileiro de Turismo. 
O evento, que acontece na pró-
xima segunda-feira (31.08), será 
realizado online e contará com a 
presença do ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, e de de-
mais personalidades da iniciativa 
privada e do poder público. Entre 
os tópicos a serem abordados 
estão as tendências para o cres-
cimento e a política de repasse 
de recursos do setor público para 
o mercado de turismo. o evento 

será realizado entre 14h e 19h30 
e a participação é gratuita.

Em sua quinta edição, o Fórum 
Brasileiro de Turismo discutirá o 
processo de retomada. De olho 
nos números do mercado de tu-
rismo no Brasil, na América Latina 
e no mundo, o debate segue tra-
tando das mudanças e de temas 
importantes como meio ambien-
te, segurança pública, mobilidade 
urbana, mão de obra, cadeia pro-
dutiva, números e perspectivas e 
os impactos do setor em políticas 
públicas.

Após a reabertura do Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhen-
ses no dia 1 de julho, o Governo do 
Maranhão, por meio da Secretaria 
de Estado do Turismo (SETUR) 
vêm intensificando e expandindo 
a sensibilização da importância 
das medidas de prevenção e dos 
protocolos sanitários no turismo 
do Estado. Nos últimos dois dias, 
quarta e quinta-feira, a equipe 
da Setur esteve nos municípios 
de Barreirinhas e Santo Amaro 
passando orientações sobre os 
protocolos de segurança sanitária 
e orientações específicas relacio-
nados aos meios de hospedagens, 
guias, agências, bares e restauran-

tes, atrativos turísticos e meios de 
transportes.

A superintendência de Turismo 
Lençóis e Delta, em apoio a Equipe 
de Promoção e Qualificação Pro-
fissional da SETUR, estiveram na 
quarta-feira (26) na cidade de Bar-
reirinhas, em reunião com o trade 
que contou com a presença do 
secretário de Turismo, Catulé Jr 
e as principais lideranças do trade 
turístico onde foram esclarecidas 
as dúvidas e distribuído material 
adesivo com QR code contendo 
informações dos protocolos dis-
ponível no site da SETUR e vídeo 
com as principais recomendações 
para cada setor.

Conquistar visibilidade inter-
nacional a partir de iniciativas 
tecnológicas que contribuam 
para a retomada do mercado 
global de viagens. Esta é uma das 
chances proporcionadas pelo 1º 
Desafio Brasileiro de Inovação 
em Turismo, que, até 2 de se-
tembro, receberá as inscrições 
de projetos de startups capazes 
de contemplar tanto necessida-
des de curto prazo do setor no 

contexto pós-pandemia quanto 
aprimoramentos gerais no ramo.

A Nowergian Cruise Line 
– NCL, promove nesta, sexta-
-feira, 28 de agosto, às 10h30 
(hora de Brasília), o treinamen-
to “Navegando no Pacífico Sul”. 
O evento tem duração de 60 
minutos e os participantes con-
correm a kits de presentes da 
Nowergian.

Entulho das obras no chão. No detalhe, os trabalhadores limpando 
a obra e armazenando nas caixas

Sacos de lixo armazenam pedras e restos de materiais para retirada

GUTEMBERG BOGÉA

GUTEMBERG BOGÉA
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São Luís em verso e prosa Experiência profissional

Time de estagiários TVN: Aprendizagem e 
inclusão no mercado de trabalho
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O jornalista e historiador 
Mílson Coutinho, que nos dei-
xou há pouco, abrindo vaga 
na Academia Maranhense de 
Letras(AML), era contumaz em 
dizer,  no Sioge, onde eram edi-
tadas suas obras iniciais, que 
livro deveria trazer uma bonita 
capa e ficar em pé por si mesmo, 
e é como Herbert de Jesus San-
tos está recomendando o seu 
Brilhantes no Tempo de Cada 
Um (São Luís em Verso, Prosa 
e Quatrocentona), com capa de 
foto maestral de  Maurício Ale-
xandre (fotojornalista de longas 
jornadas em vários matutinos, 
colega de Redação de Herbert),  
capturando um anoitecer sobre 
o Palácio dos Leões. Ele adian-
tou: “A contracapa é vista aérea 
sobre a Praça João Lisboa e o 
Largo do Carmo, o Coração da 
Cidade famoso, com reprodução 
da Internet, também dentro da 
expectativa do saudoso escri-
tor Mílson Coutinho, e garanto 
que o livro não só fica em pé, por 
seus recursos, como As monta-
nhas estão em dores de parto, 
mas delas não nascerá um ridí-
culo rato!” — assinalou, parafra-
seando o poeta latino Horácio, o 
próprio que tirou carta de segu-
ro para as suas obras, avisando 
aos críticos mais rígidos que “Até 
o bom Homero cochila!”.

No ponto de ir para a impres-
são, o título (o 19.º da bibliografia 
de Herbert de Jesus Santos) con-
tém mais de 400 páginas, com 
fotos emocionantes, em crôni-
cas, artigos e poemas, glorifi-
cando desde antes da Fundação 
de São Luís, com a épica França 
Equinocial, episódios pitorescos 
e heroicos, professores luzeiros 
e profissionais relevantes, fi-
guras legendárias do povo e da 
Atenas Brasileira, muita consi-
deração aos seus colegas jorna-
listas, radialistas, poetas, prosa-
dores, carnavalescos de blocos 
e escolas de samba, parceiros 
de bumba-bois e os nomes mais 
alterosos dos mestres folcloris-
tas, e alguns políticos. Consoan-
te enfatizou, “A certa altura da 
obra,  acha-se o celebrizado  filó-
logo Antônio Martins de Araújo 
(Amaraújo), a maior autoridade 
brasileira na vida e obra de Ar-
thur Azevedo,  no Rio, aonde foi 
quando não encontrou  campo 
aqui mais para a sua competên-
cia, talvez no caso em que o filho 
de um vice-governador do Esta-
do não teve aprovação no temí-
vel Exame de Admissão ao Liceu,  
ele, diretor e catedrático da Lín-
gua Portuguesa, em 1962, mas 
eu tive, naquele mesmo ano, alu-
no da Escola-Modelo Benedito 
Leite e filho de um pescador da 
Madre de Deus”. Acrescentou: 

“Loas, igualmente,  para Benedi-
to Buzar, ex-presidente da AML, 

confrade jornalista, que, diretor 
do Sioge, em 1991, recebeu-me, 
ali, para a Revisão Literária,  após 
eu, funcionário de carreira do 
Estado,  perder o  cargo e  fun-
ção de chefe da Assessoria de 
Imprensa da Secom (Secretaria 
da Comunicação), para um inabi-
litado, mesmo com a atribuição 
de, diariamente, além da pauta 
para os colegas, redigir seis ma-
térias sobre o governador, com 
o mesmo teor e disposição dife-
rente, para passar por feitas pe-
los matutinos que as receberam”.

Revisor e coeditor com Jomar 
Moraes  e Atenas Brasileira — 
Como o inesquecível Jomar Mo-
raes, ensaísta e editor de mão-
-cheia, ex-presidente da AML, 
com quem trabalhou muitos 
anos no Sioge, aquele diretor-
-presidente da então autarquia 
estadual, que publicava livros de 
autores consagrados e insuflava 
o surgimento de novos talentos, 
com seu Plano de Ação Cultu-
ral do Sioge (PACS), Herbert de 
Jesus Santos acredita que o su-
cesso de Atenas Brasileira para 
o Maranhão não sofreu, com 
o passar do tempo, solução de 
continuidade. Contou: Antes 
com o Grupo Maranhense (Gon-
çalves Dias, Sotero dos Reis, 
João Lisboa, Odorico Mendes, 
etc.); com os irmãos Arthur e 
Aluísio Azevedo, e Raimundo 
Correia, fundadores da Acade-
mia Brasileira de Letras (ABL); 
as facções lideradas pelos auto-
res e polemistas José do Nasci-
mento Moraes  e Antônio Lobo 
(um dos criadores da Academia 

Maranhense de Letras também  
chamada por seu nome); a se-
guir, no exílio,  com Graça Ara-

nha (fundador da ABL), Coelho 
Neto, Humberto de Campos, e 
Viriato Correia; mais tarde, com 
Odylo Costa, filho, Josué Mon-
tello, Oswaldino Marques,  João 
Mohana, Clóvis Ramos, Franklin 
de Oliveira, Lago Burnett e 
Manoel Caetano Bandeira de 
Mello,  constelação nacional em 
que brilharia a estrela de Eras-
mo Dias, se não se insulasse em 
São Luís.

Brilhantes de perto e de sau-
dosa memória — Assinalou: “Em 
nosso trabalho literário no Sio-
ge, firmamos mais conhecimen-
to com estes alterosos, acadêmi-
cos ou não: Jorge Nascimento,  
Nascimento Morais Filho, Ma-
nuel Lopes, Carlos de Lima,  José 
Chagas, Bernardo Almeida, Jo-
mar Moraes, Bandeira Tribuzi, 
Ubiratan Teixeira, Mílson Couti-
nho,  Waldemiro Viana, Fernan-
do Moreira, Dagmar Desterro e 
Silva, Nauro Machado, e Carlos 
Cunha,  que não seguiram  para o 
Sudeste, que nem  José Louzeiro 
e Ferreira Gullar,  que chegou à 
imortalidade da Academia Bra-
sileira de Letras, em 2014”.

Nossos brilhantes no exílio 
— Com os nomes na ponta da 
língua, ressaltou: “Temos, lon-
ge do pago, na prosa e no verso 
reluzentes, Antônio Martins de 
Araújo, Fernando Braga, Ros-
sini Corrêa, Pedro Braga, Luís 
Augusto Cassas, Ney Bello, 
Antônio Carlos Lima, Salgado 
Maranhão, Ricardo Leão, Rai-
mundo Fontenele, Lenita de Sá, 
Viriato Gaspar, Ronaldo Costa 
Fernandes, com obras e críticas 

portentosas e como enalteço em 
Brilhantes no Tempo de Cada 
Um (São Luís em Verso, Prosa e 

Quatrocentona).
Nossos brilhantes no torrão 

— Em seu fecho, na Reporta-
gem, os que ficaram no Mara-
nhão e ainda vivos para contar 
a nossa História de Inteligência 
e Cultura, entre acadêmicos e 
não acadêmicos, como: “Lucas 
Baldez, Ceres Costa Fernan-
des, Benedito Buzar, Joaquim 
Haickel, Celso Borges, Alberico 
Carneiro, Carlos Gaspar, José 
Maria Nascimento, Couto Cor-
rêa, Antônio Aílton, Euclides 
Moreira Neto, Vinícius Bogéa, 
Manoel dos Santos Neto, Ma-
gson Silva, Paulo Melo Souza, 
Morano Portela, Esther Mar-
ques, Joãozinho Ribeiro, Marla 
Silveira, Mary Ferreira, Zelin-
da Lima, Alex Brasil, Arlete da 
Cruz Machado, Jucey Santana, 
Antônio Norberto, Agostinho 
Marques, Américo Azeve-
do Neto, Francisco Marialva 
Mont´Alverne Frota, Elsior 
Coutinho,  Luiz de Mello, Antô-
nio Augusto Ribeiro Brandão,  
Antônio Guimarães de Oliveira, 
Sanatiel de Jesus Pereira,  Clo-
res Holanda, Álvaro Urubatan,  
Francisco Tribuzi, Bioque Me-
sito, JM Cunha Santos, José 
(Ribamar de Sousa) Almeida, 
Saulo Barreto, Sônia Almeida, 
Ana Luíza Ferro, José Neres, 
Ivan Sarney, J. Ewerton Neto, 
Dilercy Adler, Wilson Martins, 
Wilson Marques, Roberto Ke-
nard,  Wybson Carvalho, e as 
poetisas Laura Amélia Damous, 
Lúcia Santos, Rita de Cássia 
Oliveira, Dinacy Mendonça 
Corrêa, etc.

Brilhantes no Tempo de Cada 
Um tem capa em foto magistral

 Flagrante de Maurício Alexandre para a capa do livro memorial de Herbert de Jesus Santos

MAURÍCIO ALEXANDRE

Herbert de Jesus Santos exaltou seus brilhantes, 
para a TV Mirante, na obra monumental

Amaraújo proferindo palestra na 7.ª FeliS 
(Feira do Livro de São Luís)

 Benedito Buzar tem presença destacada no livro 
do confrade jornalista Herbert de Jesus Santos

ARQUIVO HERBERT DE JESUS ARQUIVO HERBERT DE JESUS ARQUIVO HERBERT DE JESUS

O início da vida profissional é 
sempre um momento importante 
e no qual toda a experiência prá-
tica conta muito para determinar 
o valor do profissional. Os estu-
dantes que estão entrando no 
mercado de trabalho precisam 
do estágio, uma experiência no 
qual aprenderão como executar 
de forma prática nas empresas as 
teorias aprendidas nos seus res-
pectivos cursos.

O Grupo TVN valoriza o es-
tágio e sempre recebe times de 
estagiários em sua sede. Na últi-
ma terça - feira (18.08) em que se 
comemorou o Dia do Estagiário, 
a empresa prestou homenagens 
ao atual time de jovens profissio-
nais que está atuando na TVN. 
Celebrado em 18 de agosto, o 
Dia Nacional do Estagiário mar-
ca a publicação do Decreto que 
regulamentou o estágio no País, 
em 1982. Desde 2008, a ativida-

de passou a ter regras definidas 
por uma lei específica, que torna 
obrigatório o pagamento de bol-
sa e auxílio-transporte, limita a 
jornada semanal, e garante 30 
dias de férias por ano, entre ou-
tros direitos.

Atualmente o grupo TVN con-
ta com estagiários que atuam no 
SAC / Serviço de Atendimento 
ao Cliente, uma área super im-
portante da empresa, através da 
qual o diáologo junto aos clientes 
é mantido. Detalhe: Todos os es-
tagiários atuais foram contrata-
dos durante a pandemia, o que 
demonstra o forte compromisso 
da empresa com o processo de 
estágio; que não foi interrompido 
nem mesmo em meio à crise ge-
ral. Os jovens se dividem em dois 
times de estágio, de manhã sob 
a gestão da colaboradora Bruna 
Melônio; e à tarde sob a gestão 
de João Santos.

 Time de estágios do Grupo TVN sob a supervisão da gestora Bruna 
Melônio

Grupo de estagiários da TVN da tarde sob a gestão de João Santos

Convênios
UNDB terá programa de Mestrado 
Interinstitucional em Direito

Os profissionais de Direito 
agora contam com a oportuni-
dade de estudar em um dos me-
lhores programas de Mestrado 
Acadêmico do país, com conceito 
máximo pela Capes, sem precisar 
sair de São Luís! Trata-se do novo 
Programa de Mestrado Interins-
titucional Acadêmico (MINTER) 
em Direito PUCRS/UNDB.

As aulas serão presenciais, 
a partir de setembro, no novo 
Espaço de Pós-graduação da 
UNDB, no Golden Shopping no 
Calhau. Estarão no corpo docen-
te do MINTER alguns dos mais 
relevantes juristas brasileiros; e 
o programa terá como coorde-
nadores a Profa. (UNDB) e o Prof. 

Dr. Ingo Sarlet (PUCRS).
O processo seletivo será com-

posto por entrevista e defesa do 
anteprojeto; com inscrições pror-
rogadas até o próximo dia 31.08. 
Quem tiver alguma dúvida sobre 
anteprojeto ou outros detalhes, 
pode acessar: undb.edu.br/mes-
tradodireito e agendar um aten-
dimento com a coordenação.

Detalhe, foram firmados con-
vênios com as seguintes entida-
des: TJ-MA, Ministério Público, 
Procuradora Geral do Estado, 
Defensoria Pública do Estado 
e OAB-MA; que garantem des-
contos aos integrantes dessas 
entidades nesse programa de 
Mestrado.

Profa. Manuela Lima (UNDB), Dr. Rodrigo Maia, Procurador Ge-
ral do Estado; Profa. Dra. Amanda Thomé, Coord. do Mestrado 
Interinstitucional (MINTER) em Direito PUCRS/UNDB e Dr. Mi-
guel Ribeiro, Procurador do Estado e Dir. do Centro de estudos da 
PGE/MA em recente convênio firmado
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A mudança no comportamento 
de consumo dos turistas tem esti-
mulado cada vez mais a economia 
da experiência, alçando a presta-
ção de um serviço comum, como 
uma refeição ou um passeio tu-
rístico, à condição de uma expe-
riência diferenciada com envolvi-
mento emocional e engajamento.

A globalização e o acesso cada 
vez mais facilitado à internet e 
outros meios de comunicação, 
garantem informações das mais 
diversas e hoje é possível visitar 
previamente qualquer destino 
turístico sem sair do sofá de casa. 
Todos os serviços podem ser che-
cados com antecedência antes 
de serem utilizados, minimizan-
do o risco de surpresas durante 
a viagem, podendo acompanhar 
inclusive as opiniões de outros 
turistas que já os utilizaram.

É disso que trata o turismo de 
experiência: uma forma de se di-
ferenciar pelo envolvimento do 
cliente a partir de experiências 
significativas, de forma a atraí-lo 
e fidelizá-lo. A Organização Mun-
dial do Turismo (OMT) apontou 
em seus estudos recentes que 
o turista dos dias atuais deseja 
“viajar para destinos onde mais 
do que visitar e contemplar, fos-
se possível também sentir, viver, 
emocionar-se e ser personagem 
de sua própria viagem”.

A necessidade de que os em-
preendedores da cadeia produ-
tiva do turismo percebam e se 
adaptem a essa tendência mun-
dial é imediata, hoje, produtos 
e serviços precisam despertar 
emoções únicas e fazer sentido.

Para o coordenador Estadual 
de Turismo e Cultura do Sebrae, 
Luiz Walter Muniz essa é uma 
tendência que só irá crescer no 
estado.

“O Maranhão é um estado ri-
quíssimo e tudo em nosso estado 
é propício para o turismo de expe-
riência. Temos comunidades pe-
culiares, costumes centenários, 
tradições reconhecidas em todo 
o Brasil e um povo acolhedor que 
gosta de compartilhar suas expe-
riências e vivências, esse é o ce-
nário ideal para que o Maranhão 
desponte como um dos melhores 
destinos para o turismo de ex-
periência, seja na Rota das Emo-
ções, na Floresta dos Guarás ou 
na região da Chapada das Mesas” 
enfatizou Muniz.

É essa percepção que sustenta 
o serviço baseado na experiência, 
proporcionando momentos de 
prazer que ficarão na memória 
do turista, fazendo com que ele 
desenvolva uma ligação emocio-

nal com o local visitado e até com 
a empresa que prestou o serviço 
diferenciado.

Está cada vez mais comum ver 
turistas que trocam os passeios 
tradicionais pelo turismo de ex-
periência, onde existe interação 
real com o lugar visitado, com ex-
periências que nem sempre são 
as ideais, mas são as que o turista 
está em busca.

Essa forma de turismo já acon-
tece em países espalhados por 
todo o mundo e chegou ao Brasil 
com força, impulsionando diver-
sos negócios do setor. Muito des-
sa expansão se justifica porque o 
público que busca essa forma de 
turismo tem um poder aquisiti-
vo mais elevado, que consomem 
serviços oferecidos por um preço 
entre 10% e 50% maior do que os 
tradicionais.

No Maranhão, diversas em-
presas já oferecem o turismo de 
experiência como opção aos seus 
clientes e o Sebrae tem atuado 
no apoio àquelas que proporcio-
nam esse tipo de serviço, como 
acontece na região da Rota das 
Emoções em Barreirinhas, onde 
receptivos, hotéis e agências já 
comercializam pacotes que in-
cluem vivências regionais e ou-
tros tipos de experiência.

Recentemente o grupo Orla 
Pousadas, em parceria com a 
Confederação Brasileira de Pa-
raquedismo, realizou a segunda 
edição do Boogie Lençóis, onde 
paraquedistas de todo o Brasil, 
vários deles com títulos em com-
petições nacionais e internacio-
nais, fizeram saltos duplos com 
turistas e moradores de Barreiri-

nhas, tendo como local de pouso 
o maior deserto úmido do plane-
ta, o Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses.

Segundo o gerente do grupo 
Orla Pousadas, Giorgio Costa, 
o evento vinha sendo planeja-
do desde agosto de 2019, logo 
após o fim da primeira edição. A 
pandemia do novo Coronavírus 
afetou o planejamento, mas não 
impactou na data de realização e 
nem no número de participantes 
inscritos.

“Seguimos todos os protocolos 
sanitários exigidos pelos órgãos 
reguladores e graças ao forma-
to de hospedagem em chalés da 
nossa pousada, conseguimos 
garantir 100% de ocupação du-
rante o Boogie, e não apenas isso, 
durante o mês de agosto man-
tivemos essa taxa de ocupação 
quase que o mês inteiro, tivemos 
inclusive que realizar seis contra-
tações temporárias para dar con-
ta de garantir que os nossos 19 
chalés com 62 leitos estivessem 
sempre devidamente higieniza-
dos”, garantiu Costa.

Outra empresa que vem se 
destacando quando o assunto é 
oferecer opções de turismo de 
experiências na Rota das Emo-
ções no Maranhão é a agência 
São Paulo Ecoturismo. No mer-
cado desde 2004, a empresa co-
mandada pela empresária Cássia 
Valentim, sentiu os impactos da 
pandemia, tendo inclusive que 
realizar demissões e devoluções 
de valores pagos por pacotes que 
foram cancelados.

as segundo a empresária, os 
negócios estão aos poucos vol-

tando ao normal e o mercado 
parece reagir, tendo o turismo 
de experiência como uma opção 
cada vez mais presente no pedido 
dos clientes.

 “A nossa maior procura pelo 
turismo de experiência ainda 
vem de fora do estado, os turistas 
querem viver experiências que 
não estão no seu dia a dia, como 
conhecer uma casa de farinha ou 
ajudar a tingir a fibra do buriti na 
comunidade de Marcelino e en-
tender como são confeccionadas 
as famosas bolsas daquela locali-
dade”, disse Cássia.

Segundo dados do Ministério 
do Turismo, esse consumidor do 
turismo de experiência tem de 35 
a 50 anos, pertence às classes A 
ou B, e já havia viajado para fora 
do estado onde mora nos últimos 
seis meses. O Brasil é um país 
com números estratosféricos 
quando o assunto é turismo, ain-
da segundo dados do Ministério 
do Turismo, em 2019 quase 6,5 
milhões de turistas visitaram o 
Brasil.

Quem lidera o ranking de vi-
sitações ao nosso país são nos-
sos Hermanos Argentinos, com 
quase dois milhões de turistas 
visitando o Brasil no ano passado, 
isso representa 30,8% do total 
de visitantes. Nossos vizinhos 
são seguidos pelos americanos, 
com mais de 590 mil visitantes 
da terra do Tio Sam - 9,3% do to-
tal – deixando em terceiro lugar 
o Paraguai, com mais 400 mil tu-
ristas visitando nosso país – 6,4% 
do total.

Modalidade é uma 
nova tendência do 
setor no Maranhão
A necessidade de que os empreendedores da cadeia produtiva 
do turismo percebam e se adaptem a essa tendência mundial é 
imediata Turistas puderam vivenciar a experiência do que é realizar um salto no maior deserto úmido do Planeta

Visto de cima, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é ainda mais grandioso e paradisíaco

Paraquedistas de diversos locais do Brasil fizeram saltos duplos com tu-
ristas e moradores de Barreirinhas, pousado nos Lençóis Maranhenses

Artesãs da comunidade de Marcelino recebem turistas e mostram como acontece todo o processo de fabricação dos itens produzidos com a fibra do 
buriti, do tingimento até o produto pronto

Segunda edição do Boogie Lençóis, onde paraquedistas de todo o Brasil, 
vários deles com títulos em competições nacionais e internacionais

UMC SEBRAE

BOOGIE LENÇÓIS

Boogie Lençóis

Boogie Lençóis Boogie Lençóis

Boogie Lençóis



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Um feriadão bate à porta do lu-
dovicense e nada mais reconfor-
tante do que aproveitar os dias 
de folga da melhor forma possí-
vel. Pensando nisso, o Blue Tree 
São Luís Hotel preparou uma 
programação exclusiva e para lá 
de especial dedicada ao feriado 
da Semana da Pátria, que inicia 
no primeiro sábado de setembro 
(5) e se estende até terça-feira 
(8).

A agenda inicia com o retorno 
da tradicional feijoada de sábado, 
agora ao ar livre. Já no domingo 
(6) e na segunda-feira (7) a diver-
são ficará por conta do Blue Sun-
set, a partir das 15h, deixando um 
pôr-do-sol ainda mais charmoso 
e especial. Os eventos contarão 
com a atração especial do DJ Ri-
chard Ystone, no sábado, com o 
melhor do samba, enquanto os 
demais dias serão embalados por 
hits da eletro house.

Para tornar a programação ain-
da mais atraente, o hotel lançou 
um pacote especialmente para o 
período e mantêm, ainda, a opção 
do Day Use, que possibilita ao 

cliente usufruir de todos os espa-
ços comuns, com direito a aparta-
mento, pagando apenas meia diá-
ria. “Nosso intuito é oferecer, aos 
clientes e amigos, diversão perto 
de casa, para que eles se sintam 
confortáveis, seguros e, de fato, 
possam sair da rotina e relaxar”, 
contou a diretora geral do hotel, 
Jacira Haickel.

Em São Luís, o Blue Tree é uma 

referência em estrutura hote-
leira e aqueles que se hospedam 
por lá, contam com várias opções 
de lazer, como o belíssimo jardim 
com vista para a praia, piscina, 
academia, sem falar nas instala-
ções dos apartamentos mais con-
fortáveis da cidade. Há, ainda, o 
Spa Oja, Oito Restaurante e Oito 
Bar como alternativas para des-
canso ou lazer sem sair do hotel.

A cronologia do 7 de setem-
bro de 1822, é o marco histórico 
que utilizamos para a consolida-
ção da independência nacional.

É comum que nós, professo-
res de história, destaquemos 
implicações da independência 
política do Brasil, tais como rup-
tura do pacto colonial metropo-
litano, dependência econômica 
do capitalismo industrial britâ-
nico, a manutenção e até mes-
mo intensificação da estrutura 
escravagista do país.

Isto não significa que essas 
implicações do setembro de 
1822 não sejam relevantes. São 
importantes para observar as 
articulações das elites aristo-
cráticas e escravistas brasileira 
e do príncipe regente D. Pedro 

em torno da independência e a 
permanência e intensificação da 
escravidão como um dos gran-
des efeitos desse ato político.

Acreditamos ser necessário 
resgatar memórias do envol-
vimento mais popular e mais 
sangrento da nossa indepen-
dência política, especialmente 
nas lutas pelo reconhecimento 
da emancipação política nas 
províncias da Bahia – 2 de julho, 
Piauí e a Batalha do Jenipapo e 
Maranhão – 28 de julho.

Refletir o fato histórico da in-
dependência brasileira a partir 
do olhar sobre o envolvimento 
de homens e mulheres popula-
res que deram a vida pelo novo 
país em lutas violentas do re-
conhecimento da soberania é 

narrar memórias de baianos, 
piauienses e maranhenses.

Enfim, a independência políti-
ca do Brasil apesar de consagrar 
o 7 de setembro de 1822 e o 
príncipe regente dos Bragança 
D. Pedro como representação 
máxima da soberania nacional, 
nos renegou outras memórias 
de datas e setores populares da 
sociedade tão importantes para 
o nascimento do Estado Brasi-
leiro. 

Paulo César Furtado Almei-
da - Licenciado em História pela 
UFMA, pós graduação em Te-
oria e Metodologia da História 
pela UEMA, mestrando em His-
tória da Educação , leciona há 
mais de 30 anos nas instituições 
públicas e privadas de educação 
básica na capital maranhense, já 
lecionou nos Programas de Ca-
pacitação de Professores como 
PQD da UEMA e vai fazer 20 
anos de sala de aula no Colégio 
Santa Teresa. 

Uma breve reflexão histórica 
da Independência do Brasil

Feriadão

Blue Tree oferece lazer, descanso 
e diversão sem sair da cidade
Pacotes especiais para o feriado da  Semana da Pátria com programação 
recheada de entretenimento

A tradicional feijoada do Blue Tree retorna em um novo espaço: na área 
da piscina

Colégio Santa Teresa - uma tradição na educação brasileira 

Paulo César Furtado Almeida
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PGJ instaura inquérito para
investigar Flávio Dino
27/08/2020 10h26 - Atualizado em 27/08/2020 10h36

A Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) instaurou um inquérito para investigar o governador do
Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), por ato de improbidade administrativa.

A Portaria que comunica o fato foi divulgada no Diário Eletrônico desta quinta-feira (27), mas o
documento foi assinado no dia 24 desse mês.

Segundo a PGJ, a instauração do procedimento investigatório se deu a partir da conversão da Notícia
de Fato nº. 002258-509/2019, protocolada no órgão ministerial no ano passado.

Detalhes da motivação do inquérito não foram revelados pelo Parquet, pois são oriundos de uma
denúncia sigilosa contra Flávio Dino.

A investigação está sob a responsabilidade do promotor Carlos Henrique Brasil Teles de Menezes,
assessor do procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau.

O prazo de conclusão dos trabalhos é de 12 meses.

Essa não é primeira vez que o Ministério Público instaura um procedimento contra Dino.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/pgj-instaura-inquerito-para-investigar-flavio-dino/#respond
http://www.netoferreira.com.br/poder/
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Em maio, o governador foi acionado pelo promotor de Justiça de Defesa do Idoso, José Augusto
Cutrim Gomes, por não divulgar dados sobre os gastos com medidas de combate ao novo
coronavírus (Covid-19) no Maranhão.

De acordo com o documento, a peça foi motivada por inúmeras denúncias de óbitos de idosos que
não receberam atendimento, de falta equipamentos de proteção individual, leitos de UTI,
respiradores, testes, exames, medicamentos e demais materiais usados contra o novo
coronavírus (reveja).

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo Twitter™ e pelo Facebook.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/05/governo-flavio-dino-e-acionado-por-nao-divulgar-dados-sobre-os-gastos-com-a-covid-19/
https://twitter.com/blogdoneto
https://www.facebook.com/blogdonetoferreira
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Onze pessoas são presas e
motos são apreendidas por
poluição sonora
27/08/2020 16h00

Em fiscalização realizada na noite desta quarta-feira, 26, no bairro da Cohab, em São Luís, a
Operação Harpócrates (Deus do silêncio na mitologia grega), coordenada pelo Ministério Público do
Maranhão em parceria com polícias civil e militar e Corpo de Bombeiros, prendeu, em flagrante, 11
pessoas por prática de poluição sonora. Todos estavam trafegando com motos com canos de
descargas adulterados, sem silenciador, com o intuito de causar barulho.

Do MPMA, participaram da mobilização os promotores de justiça Cláudio Alberto Guimarães
(Controle Externo da Atividade Policial) e Reinaldo Campos Castro (da Comarca de Raposa).

As motos foram apreendidas e, após a vistoria dos legistas do Instituto de Criminalística do Maranhão
(Icrim), os canos de descargas irregulares deverão ser substituídos por canos regulares, permitidos
pela legislação. Depois desse procedimento, as motos são liberadas aos proprietários.
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Os condutores vão responder pela prática de crime ambiental (poluição sonora), previsto no artigo 54
da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Além da fiança no valor de R$ 1.045,00 (um salário-mínimo), imposto aos condutores, presos em
flagrante, uma multa será encaminhada pela Secretarias Municipal de Trânsito e Transporte de São
Luís (SMTT) aos proprietários das motos, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.



Poluição Sonora: onze são presos em São Luís

Em fiscalização realizada na noite desta quarta-feira, 26, no bairro da Cohab, em
São Luís, a Operação Harpócrates (Deus do silêncio na mitologia grega),
coordenada pelo Ministério Público do Maranhão em parceria com polícias civil e
militar e Corpo de Bombeiros, prendeu, em flagrante, 11 pessoas por prática de
poluição sonora. Todos estavam trafegando com motos com canos de descargas
adulterados, sem silenciador, com o intuito de causar barulho.

Do MPMA, participaram da mobilização os promotores de justiça Cláudio Alberto
Guimarães (Controle Externo da Atividade Policial) e Reinaldo Campos Castro (da
Comarca de Raposa).

As motos foram apreendidas e, após a vistoria dos legistas do Instituto de Criminalística
do Maranhão (Icrim), os canos de descargas irregulares deverão ser substituídos por
canos regulares, permitidos pela legislação. Depois desse procedimento, as motos são
liberadas aos proprietários.

Os condutores vão responder pela prática de crime ambiental (poluição sonora), previsto
no artigo 54 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

https://luiscardoso.com.br/crime/2020/08/poluicao-sonora-onze-sao-presos-em-sao-luis/


Além da fiança no valor de R$ 1.045,00 (um salário-mínimo), imposto aos condutores,
presos em flagrante, uma multa será encaminhada pela Secretarias Municipal de
Trânsito e Transporte de São Luís (SMTT) aos proprietários das motos, conforme o
Código de Trânsito Brasileiro.



por Carlos Barroso quinta-feira, agosto 27, 2020 0 Comentários

O Ministério Público do Maranhão está acompanhando o retorno às aulas na
rede municipal de ensino, que foram retomadas, de forma remota, desde a
última segunda-feira, 24. Em reunião realizada na sexta-feira, 21, com
representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e do Sindicato
dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São Luís
(Sindeducaçāo), sob mediação do MPMA, ficou acertado que a Semed iria
garantir a estrutura necessária para as aulas remotas.
Os promotores de justiça que atuam na defesa da Educação, Paulo Silvestre
Avelar Silva e Lindonjonson Gonçalves de Sousa, conduziram a reunião. A
promotora de justiça Maria Luciane Belo também participou do encontro.

DEBATE

No início da reunião, a presidente em exercício do Sindeducação, Izabel
Cristina Pinto Dias, apresentou as demandas do órgão sobre o retorno às
aulas. Segundo a representante do sindicato, os professores não possuem
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MPMA acompanha retorno de aulas na rede
municipal de ensino
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estrutura e orientação adequada para oferecer trabalho remoto aos alunos.
“Não somos contra o ensino remoto, mas sim como está sendo implantado e
imposto aos professores”, disse.

O secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa, detalhou, em sua fala,
ações da Semed para a volta às aulas e afirmou estar à disposição para fazer
alterações no plano operacional de retorno às atividades escolares, mas
garantiu não cancelar o ano letivo.

A Semed disponibilizou um documento com as orientações sobre a volta às
aulas na rede municipal. “Além das preocupações sanitárias, há as diretrizes do
Ensino, por isso o documento prevê um currículo mínimo, trabalhando as
atividades essenciais, para mitigar as perdas”, informou Moacir Feitosa.

A presidente do Conselho Estadual de Educação, Soraia Raquel Alves da Silva,
ressaltou a necessidade de diálogo, união de esforços e orientação aos
professores sobre o trabalho remoto. “Esse momento de pandemia trouxe
prejuízos ao processo de aprendizagem, mas nós, enquanto gestores,
precisamos buscar formas de minimizar isso”, afirmou.

O titular da 1ª Promotoria de Justiça da Defesa da Educação, Paulo Avelar,
destacou a importância do debate democrático entre Semed e Sindeducação,
afirmando ser necessário um trabalho contínuo para buscar soluções
satisfatórias para o momento atual. “O MPMA não tem pressa para a realização
de aulas presenciais. Estamos acompanhando a situação e contribuindo para
alcançar o bem social de todos”, concluiu.





por Carlos Barroso quinta-feira, agosto 27, 2020 0 Comentários

 

Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), Ministério Público
do Estado do Maranhão (MPMA) e a Ordem dos Advogados do Brasil –
Seccional Maranhão (OAB) discutiram, na manhã de ontem, 25, a realização de
uma capacitação sobre questões eleitorais.

A iniciativa será voltada não apenas para operadores de Direito, mas para toda
a sociedade e deverá ser realizada em formato totalmente virtual. A formação
deve ter carga horária total de 10 horas, sendo oferecido logo no início de
setembro, com duas horas de programação diária durante uma semana.

Compartilhe essa Notícia:

 Compartilhar  Compartilhar  Compartilhar

Famem, MPMA, OAB e discutem capacitação
sobre período eleitoral
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Na reunião, realizada na Escola Superior do Ministério Público (ESMP), o
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, ressaltou a importância de uma
programação acessível a toda a população, reforçando as condutas vedadas e
os canais disponíveis para que o cidadão possa denunciar irregularidades ao
Ministério Público.

O diretor do Departamento Jurídico da Famem, Ilan Kelson Castro, sugeriu que
a capacitação ocorra logo após o período das convenções partidárias, que vão
até 31 de agosto. O representante da Federação dos Municípios também
sugeriu alguns temas, que estão em discussão entre as instituições promotoras
do curso.

Para a diretora da ESMP, Karla Adriana Vieira, essa é uma ação educacional
importante, em especial no momento atual, de pandemia. Para a promotora de
justiça, é imprescindível que haja uma comunicação direta com o eleitorado.

A coordenadora de Pós-Graduação da ESMP, Ana Luiza Almeida Ferro,
destacou que a capacitação é, também, uma oportunidade para que se evitem
crimes eleitorais que são cometidos por desconhecimento da legislação e não
por má-fé. O promotor de justiça Carlos Henrique Brasil também observou a
necessidade de envolvimento dos diretórios dos partidos políticos nos
municípios, para que todos os envolvidos no processo eleitoral, candidatos e
apoiadores, tenham consciência do que é permitido ou não fazer no período.

O presidente da Comissão da Advocacia Eleitoral da OAB, Mauro Ferreira,
falou sobre a experiência da entidade no oferecimento de cursos sobre a
temática eleitoral, de forma virtual, para seus associados. A OAB já ofereceu,
recentemente, um curso de extensão e um minicurso sobre o assunto, em
plataformas que permitem a interação entre participantes e palestrantes.

Também participaram da reunião a promotora de justiça Elyjeane Alves
Carvalho (assessora da ESMP) e Carlos Araújo (OAB).
Fonte: MPMA



Reunião foi realizada na ESMP

MPMA, OAB e Famem discutem capacitação sobre
período eleitoral

Reunião foi realizada na ESMP



O Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), a Ordem dos Advogados do Brasil
– Seccional Maranhão (OAB) e a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem) discutiram, na manhã desta terça-feira, 25, a realização de uma capacitação sobre
questões eleitorais.

A iniciativa será voltada para toda a sociedade e não apenas para operadores de Direito e
deverá ser realizada em formato totalmente virtual. A formação deve ter carga horária total
de 10 horas, sendo oferecido logo no início de setembro, com duas horas de programação
diária durante uma semana.

Na reunião, realizada na Escola Superior do Ministério Público (ESMP), o procurador-
geral de justiça, Eduardo Nicolau, ressaltou a importância de uma programação acessível a
toda a população, reforçando as condutas vedadas e os canais disponíveis para que o
cidadão possa denunciar irregularidades ao Ministério Público.

Para a diretora da ESMP, Karla Adriana Vieira, essa é uma ação educacional importante,
em especial no momento atual, de pandemia. Para a promotora de justiça, é imprescindível
que haja uma comunicação direta com o eleitorado.

A coordenadora de Pós-Graduação da ESMP, Ana Luiza Almeida Ferro, destacou que a
capacitação é, também, uma oportunidade para que se evitem crimes eleitorais que são
cometidos por desconhecimento da legislação e não por má-fé. O promotor de justiça
Carlos Henrique Brasil também observou a necessidade de envolvimento dos diretórios dos
partidos políticos nos municípios, para que todos os envolvidos no processo eleitoral,
candidatos e apoiadores, tenham consciência do que é permitido ou não fazer no período.

O diretor do Departamento Jurídico da Famem, Ilan Kelson Castro, sugeriu que a
capacitação ocorra logo após o período das convenções partidárias, que vão até 31 de
agosto. O representante da Federação dos Municípios também sugeriu alguns temas, que
estão em discussão entre as instituições promotoras do curso.

Entre os temas estão as condutas permitidas e vedadas no período eleitoral, crimes
eleitorais e fake news e as diversas formas de abuso de poder, inclusive aqueles casos
diretamente ligados ao período de pandemia.



O presidente da Comissão da Advocacia Eleitoral da OAB, Mauro Ferreira, falou sobre a
experiência da entidade no oferecimento de cursos sobre a temática eleitoral, de forma
virtual, para seus associados. A OAB já ofereceu, recentemente, um curso de extensão e
um minicurso sobre o assunto, em plataformas que permitem a interação entre participantes
e palestrantes.

Também participaram da reunião a promotora de justiça Elyjeane Alves Carvalho
(assessora da ESMP) e Carlos Araújo (OAB).



O Ministério Público do Maranhão está acompanhando o retorno às aulas na
rede municipal de ensino, que foram retomadas, de forma remota, desde a
última segunda-feira, 24. Em reunião realizada na sexta-feira, 21, com
representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e do Sindicato dos
Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São Luís (Sindeducaçāo), sob
mediação do MPMA, ficou acertado que a Semed iria garantir a estrutura
necessária para as aulas remotas.

Os promotores de justiça que atuam na defesa da Educação, Paulo Silvestre
Avelar Silva e Lindonjonson Gonçalves de Sousa, conduziram a reunião. A
promotora de justiça Maria Luciane Belo também participou do encontro.

DEBATE

No início da reunião, a presidente em exercício do Sindeducação, Izabel Cristina
Pinto Dias, apresentou as demandas do órgão sobre o retorno às aulas.
Segundo a representante do sindicato, os professores não possuem estrutura e
orientação adequada para oferecer trabalho remoto aos alunos. “Não somos
contra o ensino remoto, mas sim como está sendo implantado e imposto aos
professores”, disse.

O secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa, detalhou, em sua fala,
ações da Semed para a volta às aulas e afirmou estar à disposição para fazer

MPMA acompanha retorno de aulas na rede
municipal de ensino

Objetivo da reunião foi discutir retorno da rede municipal
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alterações no plano operacional de retorno às atividades escolares, mas garantiu
não cancelar o ano letivo.

A Semed disponibilizou um documento com as orientações sobre a volta às
aulas na rede municipal. “Além das preocupações sanitárias, há as diretrizes do
Ensino, por isso o documento prevê um currículo mínimo, trabalhando as
atividades essenciais, para mitigar as perdas”, informou Moacir Feitosa.

A presidente do Conselho Estadual de Educação, Soraia Raquel Alves da Silva,
ressaltou a necessidade de diálogo, união de esforços e orientação aos
professores sobre o trabalho remoto. “Esse momento de pandemia trouxe
prejuízos ao processo de aprendizagem, mas nós, enquanto gestores,
precisamos buscar formas de minimizar isso”, afirmou.

O titular da 1ª Promotoria de Justiça da Defesa da Educação, Paulo Avelar,
destacou a importância do debate democrático entre Semed e Sindeducação,
afirmando ser necessário um trabalho contínuo para buscar soluções
satisfatórias para o momento atual. “O MPMA não tem pressa para a realização
de aulas presenciais. Estamos acompanhando a situação e contribuindo para
alcançar o bem social de todos”, concluiu. As informações são do MPMA.

https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/11/17170
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Promotoria pede anulação
de contratos da Prefeitura
de Mirador por fraude em
licitação
27/08/2020 08h37

Em pedido de tutela antecipada, ajuizado no dia 17 de agosto, o Ministério Público do Maranhão
requereu à Justiça a concessão de medida liminar, objetivando a suspensão imediata dos contratos
nº 132/2020 e nº 133/2020, assinados entre o Município de Mirador e a empresa Servicol – Serviços
de Limpeza e Transportes Ltda, sob pena de multa diária e outras sanções.

Motivaram a manifestação ministerial irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado
(TCE) na licitação que originou os contratos para a prestação de serviços de transporte, que apontam
fortes indícios de favorecimento e direcionamento da licitação para beneficiar a empresa vencedora.

O pedido de suspensão foi assinado pelo promotor de justiça Helder Ferreira Bezerra, que está
respondendo pela Comarca de Mirador.

O contrato de n. 132/2020, no valor de R$68.850,00 foi assinado pela Prefeitura por meio da
Secretaria Municipal de Administração Geral. Já o contrato de n. 133/2020, no valor de R$76.500,00,
foi firmado por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.
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Um terceiro contrato, o de nº 134/2020, no valor de R$344.250,00, foi assinado com a Secretaria
Municipal de Saúde. Tanto o MPMA quanto o TCE entenderam que a suspensão dos pagamentos
correspondentes a este contrato poderá acarretar maiores prejuízos ao interesse público, porque o
serviço pode estar sendo destinado, nesse momento, ao enfrentamento da pandemia do coronavírus
(Covid-19).

Por isso, a Promotoria de Justiça da Comarca de Mirador solicitou a intimação do Município para que
apresente, no prazo de 48 horas, a relação dos nove veículos contratados, com cópia dos
documentos e a comprovação de que todos estão sendo efetivamente utilizados pela Secretaria
Municipal de Saúde. A Prefeitura deve, ainda, indicar detalhadamente a destinação de cada um dos
automóveis.

Como pedido final, o MPMA requereu a anulação dos contratos nº 132/2020 e nº 133/2020 e a
promoção pelo Município de uma nova licitação, observando os princípios da publicidade, moralidade
e legalidade, em prazo razoável, com critério previsto na Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos).

A empresa Servicol já recebeu do Município o valor de R$ 92.650,00, referente ao pagamento parcial
dos três contratos.

Entre as ilegalidades encontradas pelo Tribunal de Contas do Estado no Pregão Presencial nº
016/2020, que deu origem aos contratos citados, estão: o aviso da licitação publicado na imprensa
não ofereceu outra opção para acesso ou retirada do edital, que não fosse por meio da presença
física do interessado, o que dificultou o acesso às empresas sediadas em localidades distantes,
restringindo o seu caráter competitivo; o edital não foi disponibilizado no site do Sacop e nem no
Portal da Transparência do Município; o edital tem Termo de Referência impreciso; o atestado
apresentado pela empresa não comprova que a Servicol já realizou a prestação de serviços de
transportes em quantidades e prazos previstos na licitação.

Além das irregularidades apontadas no procedimento licitatório, o TCE destacou que não constavam
no Portal da Transparência nem no site do Sacop a cópia dos contratos, a relação dos veículos
utilizados e informações de documentos e placas dos automóveis.

Foi atestada também a publicação de termos adicionais no intuito de modificar os contratos para
permitir subcontratação, até então vedada.

O parecer do TCE ressaltou ainda que, no balanço de abertura da empresa, foi demonstrado que a
Servicol não possuía qualificação técnica e operacional para a prestação dos serviços previstos na
licitação, porque não possuía qualquer veículo. Mesmo assim o pregoeiro não fez nenhuma diligência
para verificar se a referida empresa já havia prestado esse serviço e se possuía capacidade técnica e
operacional para executar o objeto licitado.

Também foi constatado que a empresa foi constituída no dia 5 de setembro de 2019, ou seja, seis
meses antes da abertura do certame e foi a única a participar da licitação.



Operação do MPMA apreende motocicletas com escapamento
adulterado em São Luís
Apreensão foi realizada no bairro Cohab, em São Luís. Moradores alegam que o barulho provocado pelas motos vem tirando o
sossego da população durante à noite.

Por G1 MA — São Luís, MA
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há 12 horas

Operação do MP apreende motos irregulares em bairros de São Luís

https://g1.globo.com/ma/maranhao/


O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) e a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) realizada na noite de quarta-feira (26)
apreendeu 10 motos irregulares no bairro da Cohab, em São Luís. A denúncia foi realizada por moradores da área que alegam
que os motociclistas adulteram os escapamento das motos e saem às ruas perturbando o sossego da população.

Promotores de justiça e policiais militares estiveram em um local onde haveria um encontro de motociclistas no bairro. De acordo
com o MP-MA, o grupo havia combinado de fazer um passeio à noite pela cidade, emitindo poluição sonora.

Dez motocicletas irregulares foram apreendidas durante operação do Ministério Público do Maranhão (MP-MA) — Foto: Reprodução/TV Mirante

A operação durou cerca de duas horas. Após o flagrante, os donos foram presos e autuados por descaracterização do veículo
sem autorização do Departamento de Trânsito do Maranhão (Detran-MA). Em seguida, todos pagaram uma fiança no valor de
um salário-mínimo e vão responder o processo em liberdade.



Prefeito Magno, cadê os quase R$ 5 milhões que
Presidente Juscelino recebeu para a saúde?
Publicado em 27 de agosto de 2020 às 14:35 | Comentar

Prefeito Magno Teixeira

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA, comandada pelo então prefeito Magno Teixeira,
recebeu, no exercício de 2020, recursos do Governo Federal para a Saúde Municipal no valor total de
nada mais nada menos que R$ 4.815.140,68 (Quatro milhões oitocentos e quinze mil cento e quarenta
reais e sessenta e oito centavos), desse montante, só para o combate da pandemia do Covid-19 nos
meses de maio a agosto, recebeu o valor de r$ R$ 1.648.141,57 (um milhão seiscentos e quarenta e oito
mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) e vale ressalta ainda que para
Incrementos como estruturação de hospital e UBS, recebeu através de emendas o valor de R$
1.520.454,00 (um milhão quinhentos e vinte mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

7

https://blogdominard.com.br/2020/08/prefeito-magno-cade-os-quase-r-5-milhoes-que-presidente-juscelino-recebeu-para-a-saude/
https://blogdominard.com.br/2020/08/prefeito-magno-cade-os-quase-r-5-milhoes-que-presidente-juscelino-recebeu-para-a-saude/#respond


Foto Reprodução



Foto Reprodução



Foto Reprodução

Mas, apesar dos cofres públicos de Presidente Juscelino/MA estarem recheados de dinheiro, a atual
situação do município é triste e cruel, o descaso com o cidadão Juscelinense é imensurável, o Prefeito
Magno Teixeira nega um dos principais direitos básicos do povo, a SAÚDE PÚBLICA.

A Rede de Saúde é precária, as unidades básicas de saúdes estão em estado crítico, isso quando
funcionam, o hospital municipal está depredado, os profissionais de Saúde trabalham sem incentivo e
proteção nenhuma ofertada pela Prefeitura, medicamentos para os pacientes é algo raro, os médicos
por falta de uma estrutura mínima adequada não conseguem realizar seu trabalho com segurança e
como o povo merece.



Hospital de Presidente Juscelino

O mais agravante é que todo esse caos não se justifica, já que Governo Federal disponibilizou verbas
suficientes para manter uma saúde digna, através da estruturação do hospital e das UBS, juntamente
com a compra de insumos médico-hospitalares, equipamentos de proteção individuais e incentivos
para os profissionais de saúde, teste e medicamentos para o combate do Covid-19 e demais
necessidades da saúde.

Vale ressaltar que todo esse descaso, não só com a SAÚDE, já vem se arrastando a anos, porém esse
ano de 2020 foi marcado pela pandemia do Covid-19, onde o Mundo todo está sofrendo, momento
esse que mais do que nunca o cidadão comum precisa do apoio das autoridades locais para superar
essa grave enfermidade, e infelizmente, Presidente Juscelino/MA consegue regredir mais ainda.

A pergunta que fica: “Prefeito Magno Teixeira, cadê os quase R$ 5 milhões que Presidente
Juscelino recebeu para a saúde em 2020?



Edivaldo anuncia reabertura do estádio Nhozinho Santos
Por Zeca Soares 27/08/2020      

O prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou a reforma estrutural do Estádio Nhozinho
Santos nesta quinta-feira (27) e confirmou a reinauguração para o próximo dia 5 como
parte das comemorações pelos 408 anos de São Luís. Reabertura será feita com partida
entre São José e Moto Club pela semifinal do Campeonato Maranhense.

A intervenção, realizada por meio do programa São Luís em Obras, acabou com todos os
problemas estruturais que comprometiam a segurança do público e atletas pela primeira
vez ao longo dos 70 anos do estádio. Desde o gramado, que foi totalmente substituído,
incluindo nova iluminação em LED, grama sintética nos vestiários para melhorar o
aquecimento dos jogadores entre diversas outras melhorias, todas as instalações do
Nhozinho Santos foram modernizadas.

Esta será mais uma obra entregue em comemoração aos 408 anos de São Luís. No último
sábado (22), Edivaldo reinaugurou o Parque do Bom Menino e já confirmou as entregas do
Mercado das Tulhas (Feira da Praia Grande) e do conjunto do Largo do Carmo, Praça João
Lisboa, Rua de Nazaré e entorno, todos totalmente reformados. Ao longo do mês de
setembro outras obras estruturantes serão entregues à população.
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por Jorge Aragão
27 ago 2020

Edivaldo vistoria e confirma
reinauguração do Nhozinho Santos

O prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou a reforma estrutural do Estádio Nhozinho
Santos nesta quinta-feira (27) e confirmou a reinauguração para o próximo dia 5 como
parte das comemorações pelos 408 anos de São Luís. Reabertura será feita com partida
entre São José e Moto Club pela semifinal do Campeonato Maranhense.

A intervenção, realizada por meio do programa São Luís em Obras, acabou com todos os
problemas estruturais que comprometiam a segurança do público e atletas pela primeira
vez ao longo dos 70 anos do estádio.

Desde o gramado, que foi totalmente substituído, incluindo nova iluminação em LED,
grama sintética nos vestiários para melhorar o aquecimento dos jogadores entre diversas
outras melhorias, todas as instalações do Nhozinho Santos foram modernizadas.

Esta será mais uma obra entregue em comemoração aos 408 anos de São Luís. No
último sábado (22), Edivaldo reinaugurou o Parque do Bom Menino e já confirmou as
entregas do Mercado das Tulhas (Feira da Praia Grande) e do conjunto do Largo do
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Carmo, Praça João Lisboa, Rua de Nazaré e entorno, todos totalmente reformados. Ao
longo do mês de setembro outras obras estruturantes serão entregues à população.



Edivaldo vistoria Nhozinho Santos e confirma inauguração
para o dia 5
Por Daniel Matos • quinta-feira, 27 de agosto de 2020

Prefeito Edivaldo e comitiva inspecionam estádio Nhozinho Santos, cuja reforma está em fase de
conclusão

O prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou a reforma estrutural do Estádio Nhozinho Santos nesta quinta-feira (27)
e confirmou a reinauguração para o próximo dia 5 como parte das comemorações pelos 408 anos de São Luís.
Reabertura será feita com partida entre São José e Moto Club pela semifinal do Campeonato Maranhense.

A intervenção, realizada por meio do programa São Luís em Obras, acabou com todos os problemas estruturais que
comprometiam a segurança do público e atletas pela primeira vez ao longo dos 70 anos do estádio. Desde o
gramado, que foi totalmente substituído, incluindo nova iluminação em LED, grama sintética nos vestiários para
melhorar o aquecimento dos jogadores entre diversas outras melhorias, todas as instalações do Nhozinho Santos
foram modernizadas.

Esta será mais uma obra entregue em comemoração aos 408 anos de São Luís. No último sábado (22), Edivaldo
reinaugurou o Parque do Bom Menino e já confirmou as entregas do Mercado das Tulhas (Feira da Praia Grande) e
do conjunto do Largo do Carmo, Praça João Lisboa, Rua de Nazaré e entorno, todos totalmente reformados. Ao
longo do mês de setembro outras obras estruturantes serão entregues à população.

  0 comentário

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/08/27/edivaldo-vistoria-nhozinho-santos-e-confirma-inauguracao-para-o-dia-5/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2020/08/27/edivaldo-vistoria-nhozinho-santos-e-confirma-inauguracao-para-o-dia-5/#respond


MP quer suspensão imediata de contratos
irregulares da Prefeitura de Mirador
Publicado em 27 de agosto de 2020 às 9:45 | Comentar

Roni Pereira, prefeito de Mirador

O Ministério Público do Maranhão, através do  promotor Helder Ferreira Bezerra, pediu à Justiça a
suspensão imediata dos contratos nº 132/2020 e nº 133/2020, assinados entre o Município de
Mirador, comandado pelo prefeito Roni Pereira de Sá, e a empresa Servicol – Serviços de Limpeza e
Transportes Ltda., sob pena de multa diária e outras sanções.

Os motivos são irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) na licitação que
originou os contratos para a prestação de serviços de transporte, que apontam fortes indícios de
favorecimento e direcionamento da licitação para beneficiar a empresa vencedora.

O contrato de n. 132/2020, no valor de R$68.850,00 foi assinado pela Prefeitura por meio da
Secretaria Municipal de Administração Geral. Já o contrato de n. 133/2020, no valor de R$76.500,00,
foi firmado por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Um terceiro contrato, o de nº 134/2020, no valor de R$344.250,00, foi assinado com a Secretaria
Municipal de Saúde. Tanto o MPMA quanto o TCE entenderam que a suspensão dos pagamentos
correspondentes a este contrato poderá acarretar maiores prejuízos ao interesse público, porque o
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serviço pode estar sendo destinado, nesse momento, ao enfrentamento da pandemia do coronavírus
(Covid-19).

Por isso, a Promotoria de Justiça da Comarca de Mirador solicitou a intimação do Município para que
apresente, no prazo de 48 horas, a relação dos nove veículos contratados, com cópia dos documentos e
a comprovação de que todos estão sendo efetivamente utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.
A Prefeitura deve, ainda, indicar detalhadamente a destinação de cada um dos automóveis.

Como pedido final, o MPMA requereu a anulação dos contratos nº 132/2020 e nº 133/2020 e a
promoção pelo Município de uma nova licitação, observando os princípios da publicidade, moralidade
e legalidade, em prazo razoável, com critério previsto na Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos).

Conforme parecer técnico do TCE, até o momento a empresa Servicol já recebeu do Município o valor
de R$ 92.650,00, referente ao pagamento parcial dos três contratos.



MPE ingressa com Representação contra
Detinha e Josimar de Maranhãozinho por
comício e violação às medidas sanitárias
Publicado em 27 de agosto de 2020

A Promotoria Eleitoral da 89ª Zona de São Luís ingressou, em 24 de agosto, com Representação
por prática de propaganda antecipada contra a deputada estadual e pré-candidata à prefeitura,
Maria Deusdete Rodrigues (mais conhecida como “Detinha”) e seu marido, o deputado federal
Josimar Cunha (mais conhecido como “Josimar de Maranhãozinho”).

Na manifestação, a titular da Promotoria, Moema Figueiredo Viana Pereira, requer, liminarmente,
a exclusão de propagandas eleitorais dos perfis pessoais dos parlamentares. As três postagens
no Instagram e duas no Facebook ilustram a realização, em 3 de agosto, de um evento de cunho
político, em espaço aberto ao público, no bairro da Cidade Operária, em São Luís.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) também questiona o fato de que a deputada estadual
divulgou expressamente em seu perfil no Instagram que é pré-candidata à Prefeitura de São Luís.
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VIOLAÇÕES

A Representação é baseada em denúncia do diretório municipal do partido Rede
Sustentabilidade, que anexou cópia de vídeo do evento, onde a pré-candidata foi apresentada
como “a mulher que vai mudar o destino da nossa cidade, acompanhada do campeão de votos e
futuro governador do Maranhão”.

Divulgado em diversos sites e postagens nos perfis pessoais dos representados nas redes
sociais, o registro visual demonstra o uso de banners, telão e cartazes com slogans da deputada
estadual e seu partido durante o evento. Segundo o MPE, o vídeo tem efeito idêntico ao de um
outdoor.

Além disso, os parlamentares violaram o artigo 36 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997), afrontando o princípio igualitário da propaganda eleitoral.

A prática é comprovada pela realização de reunião em local aberto com características de
comício, com pedido explícito de votos e o uso de banner de impacto visual similar ao outdoor,
telão, bandeiras e cartazes, modalidades de propaganda vedadas em qualquer época.

Outra ilegalidade foi a realização de gastos elevados quando a arrecadação de recursos para
campanha ou utilização de recursos próprios são proibidos, configurando abuso de poder
econômico, devido à estrutura montada para o evento.

COMÍCIO

Para a Promotoria Eleitoral, o evento foi transformado em um comício, comprovado por elementos
como o tom inflamado do discurso do apresentador; a fala do deputado federal, pedindo votos
para sua esposa; o palanque, com telão; o volume da música; o banner com efeito de outdoor
com slogan da deputada estadual; faixas, bandeiras e o número de participantes, com camisas
com o nome da pré-candidata.

Com o objetivo de divulgar a imagem da deputada junto aos eleitores ludovicenses, houve
menções à pré-candidatura, pedido de votos, exaltação de qualidades e promessas em caso de
eventual eleição.

O evento desrespeitou, ainda, o Decreto Estadual nº 35.831, de 20 de maio de 2020, que
estabelece medidas sanitárias para conter a Covid-19. “Sem se preocupar em evitar a
contaminação da população, os deputados promoveram aglomerações, em contrariedade às
normas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus, reunindo um significativo número de
pessoas”, finaliza Moema Pereira.
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