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Qual é a situação mais dolorosa, ter prejuízo com o fechamento do 

comércio e outras atividades não essenciais ou entrar numa filha de in-
ternação hospitalar ou de UTI e morrer antes e depois do atendimento?

Não deboche do covid

As medidas de isolamento foram iniciadas em 20 de março, mas devido o grande número de pessoas circulando e o aumento do número de casos foi ins-
tituído o lockdown, a forma mais restritiva de isolamento em meio à epidemia de coronavírus. O objetivo é reduzir a curva de contágio do coronavírus, cujos 

casos estão concentrados na Região Metropolitana. O governador Flávio Dino (PCdoB) afirmou que o sistema de saúde não entrou em colapso.  
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COMBATE AO CORONAVÍRUS

PRESENTE NO FUTURO

O impacto negativo 
no comércio  do 

Dia das Mães

  PÁGINA 9

 Casos crescem 220%  
em 15 dias no Maranhão

 
01:26 h    3.92 m
07:33 h    1.33 m
13:53 h    4.08 m
20:22 h     0.9 m

Comércio do Maranhão deve amargar uma si-
tuação econômica nunca antes vivenciada nes-

te Dia das Mães. A data, que é considerada o Natal 
do primeiro semestre pelo comércio e a segunda 
mais importante no calendário varejista brasilei-
ro, vai encontrar, na região metropolitana de São 

Luís, as portas dos comércios fechados. 

Casamento transmitido ao vivo pelas redes
O casamento tradicional estava marcado para ocorrer em meados de maio, 

em um bistrô da capital maranhense, São Luís, mas, por causa das regras de 
isolamento social para a prevenção da covid-19, teve que ser transformado em 

algo totalmente novo e os noivos decidiram transmitir ao vivo. PÁGINA 7

"Ampliar leitos e fazer isolamento social"
Com equipes nas ruas intensificando a fiscalização das normas do lockdown 

e garantindo novas vagas na rede de saúde municipal, prefeito Edivaldo 
Holanda Jr.  tem trabalhado juntamente com o Governo do Estado para 

minimizar os danos da Covid-19 na capital.  PÁGINA 6

Maranhão deve perder R$ 8 bilhões 
por conta da crise sanitária

Mitos e verdades sobre o
 Sistema Único de Saúde 

Ceará e Pará devem aderir ao 
lockdown a exemplo do Maranhão

Secretários estaduais fazem 
reunião com o  Ministro da Saúde 

Seletivo para profissionais de 
saúde na capital maranhense

Remédios matam coronavírus 
em testes de laboratório 

PÁGINA 2,  3 E 10
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Resultados ainda são preliminares e feitos em laboratório e não foram feitos testes em
humanos, dizem cientistas

THA LIA LE MOS

O SUS é to tal men te ine fi caz

A pan de mia do no vo co ro na ví rus le -
vou clas ses mé dia e al ta de SP a va lo -
ri zar o SUS

A vi gi lân cia sa ni tá ria faz par te do SUS

O cen tro de trans plan tes não é sig ni fi -
ca ti vo

A pí lu la que pre vi ne o HIV é ofer ta da
gra tui ta men te

Só é pos sí vel to mar va ci na con tra a
HPV pe la re de pri va da

PESQUISADORES

Remédios que
conseguem matar vírus

Ver mí fu go

P
es qui sa do res da Co reia do Sul 
iden ti fi ca ram mais dois re mé- 
di os que de mons tra ram si nais 
pro mis so res con tra o no vo 

co ro na ví rus em tes tes la bo ra to ri ais. 
As du as dro gas se mos tra ram ca pa zes 
de ven cer o cau sa dor da CO VID-19 
em tes tes fei tas com cé lu las em la bo- 
ra tó ri os.

As du as dro gas já fo ram apro va das 
nos Es ta dos Uni dos pa ra tra ta men to 
de ou tras do en ças, o que de ve fa ci li tar 
o uso con tra a CO VID-19. Po rém, os 
re sul ta dos, res sal tam os ci en tis tas, 
ain da são pre li mi na res e não fo ram 
fei tos tes tes em hu ma nos.

A pes qui sa foi pu bli ca da na An ti mi- 
cro bi al Agents and Chemotherapy, re- 
vis ta es pe ci a li za da da So ci e da de 
Ame ri ca na de Mi cro bi o lo gia.

Pa ra o es tu do, os pes qui sa do res 
tes ta ram 46 me di ca men tos (to dos já 
usa dos pa ra tra tar ou tras do en ças) em 
cé lu las Ve ro, uma li nha gem de sen vol- 
vi da a par tir de cé lu las re nais do ma- 
ca co-ver de-afri ca no. Es sas cé lu las 
são co mu men te usa das no cul ti vo de 
ví rus pa ra a pro du ção de va ci nas.

Um dos me di ca men tos é o ver mí- 
fu go ni clo sa mi da, usa do pa ra o tra ta- 
men to de te nía se. “Não sur pre en de 
que seu efei to an ti vi ral de am plo es- 
pec tro te nha si do bem do cu men ta do 
na li te ra tu ra, in cluin do pro pri e da des 
an ti vi rais con tra SARS (Sín dro me res- 
pi ra tó ria agu da gra ve) e MERS-CoV 
(sín dro me res pi ra tó ria do Ori en te 
Mé dio)”, afri mam os au to res em um

Ou tros me di ca men tos

REMEDIO PARA ASMA É O NOVO TRUNFO DO COMBATE AO CORONAVÍRUS

co mu ni ca do à im pren sa.
Ape sar dos re sul ta dos po si ti vos, os 

au to res des ta ca ram que uma des van- 
ta gem da ni clo sa mi da é sua bai xa ab- 
sor ção pe lo or ga nis mo.

O ou tro me di ca men to é o an ti vi ral 
ci cle so ni da, um cor ti cos te rói de ina la- 
do e usa do no tra ta men to da as ma e 
da ri ni te alér gi ca. “Com sua com pro- 
va da ati vi da de an ti-in fla ma tó ria, a ci- 
cle so ni da po de re pre sen tar uma dro- 
ga po ten te que po de ma ni fes tar [os] 
pa péis du plos [de an ti vi ral e an ti-in- 
fla ma tó rio] no con tro le da in fec ção 
por SARS-CoV-2”, con clu em os pes- 

qui sa do res.

Pes qui sa do res nor te-ame ri ca nos e 
de Hong Kong já con se gui ram in den- 
ti fi car cer ca de 30 me di ca men tos que 
mos tram efi cá cia con tra a CO VID-19. 
To dos eles são can di da tos a me di ca- 
men tos pa ra tra ta men to do no vo co-
ro na ví rus. Três atu al men te es tão em 
en sai os clí ni cos pa ra a Co vid-19.  Um 
de les é o Rem de si vir, que foi apro va do 
pe los Es ta dos Uni dos pa ra ser usa do 
em pa ci en tes em es ta do gra ve da CO- 
VID-19.

PÚBLICO

Mitos e verdades sobre o Sistema Único de Saúde

A REDE QUE COMPÕE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE É AMPLA E ABRANGE TANTO AÇÕES QUANTO OS SERVIÇOS DE SAÚDE

O Sis te ma Úni co de Saú de (SUS) é
um dos mai o res e mais com ple xos sis- 
te mas de saú de pú bli ca do mun do,
que abran ge des de o sim ples aten di- 
men to pa ra ava li a ção da pres são ar te- 
ri al, por meio da Aten ção Pri má ria,
até o trans plan te de ór gãos, ga ran tin- 
do aces so in te gral, uni ver sal e gra tui- 
to pa ra to da a po pu la ção do país. A re- 
de que com põe o SUS é am pla e
abran ge tan to ações quan to os ser vi- 
ços de saú de. En glo ba a aten ção pri- 
má ria, mé dia e al ta com ple xi da des, os
ser vi ços ur gên cia e emer gên cia, a
aten ção hos pi ta lar, as ações e ser vi ços
das vi gi lân ci as epi de mi o ló gi ca, sa ni- 
tá ria e am bi en tal e as sis tên cia far ma- 
cêu ti ca. A re de pú bli ca é a ma te ri a li- 
za ção de um dos di rei tos ga ran ti dos
pe la Cons ti tui ção de 1988: o di rei to à
saú de co mo um “de ver do Es ta do”. E,
ape sar de mui tas ve zes ser lem bra do
pe los seus de fei tos, o SUS é mui to
mai or e mais abran gen te do que se
ima gi na.

Mi to. O sis te ma de saú de uni ver sal
bra si lei ro en fren ta di ver sos de sa fi os e
pro ble mas, mas ofe re ce inú me ros
ser vi ços e tra ta men tos que co me çam
em cam pa nhas de pre ven ção e vão

até o tra ta men to com ple ta men te gra- 
tui to que se ria ab sur da men te ca ro se
re a li za do no sis te ma pri va do.

Ver da de. Um le van ta men to da Re- 
de Nos sa São Pau lo, ela bo ra do em
par ce ria com o Ibo pe In te li gên cia
mos trou que seis em ca da dez pes so as
per ten cen tes às clas ses mé dia e al ta
da ca pi tal pau lis ta pas sa ram a va lo ri- 
zar mais o SUS com a pan de mia de
co vid-19. Cri a do pe la Cons ti tui ção de
1988, sob os prin cí pi os do aces so uni- 
ver sal e igua li tá rio, o SUS é vis to pe la
mai o ria (69%) des ses ha bi tan tes co- 
mo a es tru tu ra que tem evi ta do que as
con sequên ci as da cri se sa ni tá ria se- 
jam “mui to pi o res”.

Ver da de. A Agên cia Na ci o nal de Vi- 
gi lân cia Sa ni tá ria tam bém faz par te
do SUS, re a li zan do ações co mo trans- 
plan tes, con tro le de qua li da de e hi gi e- 
ne de va ci nas, ali men tos, en tre ou- 
tros, com o ob je ti vo de iden ti fi car
pos sí veis ris cos à saú de e ao meio am- 
bi en te.

Mi to. O SUS tem o mai or sis te ma
pú bli co de trans plan tes do mun do,
sen do res pon sá vel por 95% dos trans- 
plan tes de ór gãos no País, de acor do
com da dos de 2015. No ano se guin te,
2016, só no Es ta do de São Pau lo fo ram
fei tos mais de 8 mil pro ce di men tos do
ti po pe la re de pú bli ca.

Ver da de. O ser vi ço foi im plan ta do
em 2017 no Bra sil, que é o pri mei ro
país da Amé ri ca La ti na a ado tar a pro-
fi la xia pré-ex po si ção (PrEP) ao HIV,
que con sis te em me di ca men tos des ti- 
na dos a pes so as que não têm o ví rus,
mas in te gram gru pos de mai or ris co
de ex po si ção à in fec ção.

Mi to. Des de 2014, a va ci na con tra o
HPV es tá no Ca len dá rio Na ci o nal de
Imu ni za ção do Mi nis té rio da Saú de,
ini ci al men te ofer ta da ape nas pa ra
me ni nas. Atu al men te, po dem re ce ber
a va ci na me ni nas de 9 a 15 anos in-
com ple tos e me ni nos de 11 a 15 anos
in com ple tos. Trans plan ta dos de ór- 
gãos só li dos e de me du la ós sea, por ta- 
do res do ví rus HIV e pa ci en tes on co- 
ló gi cos de 9 a 26 anos tam bém es tão
in cluí dos no pú bli co-al vo.

THA LIA LE MOS

Lock down

SAÚDE

Secretários fazem reunião
com Nelson Teich

CARLOS LULA É O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MARANHÃO

Nes ta ter ça-fei ra (5), o Con se lho Na ci o nal de Se cre tá- 
ri os de Saú de (Co nass) se reu niu com o mi nis tro Nel son
Tei ch, a fim de bus car apoio do Mi nis té rio da Saú de aos
es ta dos, pa ra o for ta le ci men to das ações de com ba te ao
no vo co ro na ví rus.

Du ran te a reu nião, atra vés de web con fe rên cia, fo ram
des ta ca dos as sun tos co mo a ne ces si da de de am pli a ção
do su por te fi nan cei ro aos es ta dos, a aqui si ção de equi- 
pa men tos, a ha bi li ta ção de lei tos e o apoio às me di das
de dis tan ci a men to so ci al.

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de do Ma ra nhão, Car los
Lu la, re for çou a im por tân cia do tra ba lho con jun to.

“A par ti ci pa ção do Co nass não tem o ob je ti vo de cor- 
ri gir o mi nis té rio. Es ta mos to dos jun tos no meio de uma
tem pes ta de. En tão, nos so de se jo é que se ja cons truí da
uma pau ta em con jun to, pa ra que pos sa mos, jun to com
o Mi nis té rio da Saú de, de se nhar uma saí da pa ra es te ce- 
ná rio di fí cil que nos en con tra mos”, dis se Car los Lu la.

O mi nis tro Nel son Tei ch, res sal tou in te res se em de- 
sen vol ver ações con jun tas, so bre tu do no que se diz res- 
pei to à ela bo ra ção de uma po lí ti ca de dis tan ci a men to
so ci al.

“O pla ne ja men to e a exe cu ção das ações es tão acon- 
te cen do no rit mo mais rá pi do pos sí vel. Es se é um tra ba- 
lho das três es fe ras, is so é cla ro e não exis te qual quer po- 
si ção do Mi nis té rio da Saú de di fe ren te dis so. Pre ci sa- 
mos es tar ali nha dos, in clu si ve em re la ção ao dis tan ci a- 
men to so ci al”, afir mou o mi nis tro. Ain da du ran te a con- 
fe rên cia, a aqui si ção e en vio de no vos tes tes e in su mos,
bem co mo de EPIs, res pi ra do res e ou tros equi pa men tos,
a ha bi li ta ção de no vos lei tos de UTI e de Uni da des de
Pron to Aten di men to, o fi nan ci a men to dos hos pi tais de
cam pa nha, o po si ci o na men to do Mi nis té rio quan to ao
dis tan ci a men to so ci al, o en vio de re cur sos hu ma nos e
fi nan cei ros, e ou tros as sun tos fo ram abor da dos.

BLOQUEIO

Lockdown é
ampliado no Brasil

LOCKDOWN DEVE SER DECRETADO NO PARÁ E NO CEARÁ

Após a Jus ti ça de cre tar lock down na re gião da Gran de
Ilha, no Ma ra nhão, com o ob je ti vo de ten tar fre ar a pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus, os es ta dos do Ce a rá e Pa rá
anun ci a ram que tam bém vão ado tar o mo de lo de dis- 
tan ci a men to so ci al mais rí gi do.

No Pa rá, 10 mu ni cí pi os pas sa rão a vi ver a re a li da de
de qua ren te na mais se ve ra a par tir da quin ta-fei ra (7).
No es ta do, 4.756 pes so as tes ta ram po si ti vo pa ra a Co vid-
19, que dei xou 375 ví ti mas na re gião. O lock down en glo- 
ba rá a mai o ria da re gião me tro po li ta na de Be lém, que
so ma so zi nha qua se me ta de do nú me ro de ca sos da do- 
en ça e 198 óbi tos, além de Vi gia de Na za ré, San to Antô- 
nio do Tauá e Bre ves.

O go ver na dor do Ce a rá, Ca mi lo San ta na, anun ci ou
que em For ta le za a me di da va le rá a par tir de sex ta-fei ra
(8), já que o sis te ma de saú de da re gião es tá che gan do ao
li mi te. O es ta do tem 11.470 ca sos con fir ma dos e 795
óbi tos, sen do 8.509 in fec ta dos e 609 mor tes na ca pi tal.

Lock down se tra ta do blo queio da mai o ria das ati vi- 
da des co mer ci ais e da cir cu la ção de pes so as. Es sa é uma
me di da to ma da pe la Jus ti ça pa ra evi tar a dis se mi na ção
do ví rus.

São Luís, quinta-feira, 7 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Segundo dados da Secretaria da Saúde já foram 291 óbitos por conta da covid-19 e que
os casos confirmados da doença cresceram mais de 220% nos últimos 15 dias

SAMARTONY MAR TINS

CONFIRMADOS

Maranhão ultrapassa
cinco mil casos

C
om 5028 ca sos con fir ma dos
da co vid-19 e 291 mor tes, o
Ma ra nhão é o sex to es ta do
mais atin gi do pe la epi de mia.

De acor do com a Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de (SES), até a úl ti ma ter ça-fei- 
ra (05), a ocu pa ção de lei tos da re de
es ta du al de São Luís es ta va em 95%
das UTIs e 85% dos lei tos clí ni cos re- 
ser va dos pa ra a co vid-19. O ob je ti vo é
re du zir a cur va de con tá gio do co ro- 
na ví rus, cu jos ca sos es tão con cen tra- 
dos na Re gião Me tro po li ta na.

As me di das de iso la men to fo ram
ini ci a das em 20 de mar ço, mas de vi do
o gran de nú me ro de pes so as cir cu lan- 
do e o au men to do nú me ro de ca sos
foi ins ti tuí do o lock down, a for ma
mais res tri ti va de iso la men to em meio
à epi de mia de co ro na ví rus. O pe di do
foi fei to pe lo Mi nis té rio Pú bli co, con- 
ce di do pe la Jus ti ça e aca ta do pe lo go- 
ver no do Ma ra nhão, que pôs em prá- 
ti ca di ver sas me di das que va lem até o
dia 14, so men te na Ilha de São Luís. O
ob je ti vo é re du zir a cur va de con tá gio
do co ro na ví rus, cu jos ca sos es tão
con cen tra dos na Re gião Me tro po li ta- 
na da ilha e as me di das tam bém es tá
im pac tan do os mu ni cí pi os de Ra po- 
sa, Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba- 
mar.

“Nos sa me ta é che gar a 80% iso la- 
men to. Te mos uma fer ra men ta que
me de is so e va mos ter o com pa ra ti vo
de três di as na pró xi ma quin ta-fei ra.
Se hou ver um bom ní vel de cum pri- 

men to até dia 14 po de mos sus pen der.
Se não, pos so res trin gir ain da mais a
cir cu la ção”, ga ran tiu o go ver na dor
em en tre vis ta a Reu ters, que já ana li- 
sa va um en du re ci men to das me di das
de res tri ção an tes da de ci são ju di ci al
que de cre tou o lock down até o dia 14,
já que os ca sos cres ce ram mais de
220% nos úl ti mos 15 di as.

Só em São Luís já fo ram re gis tra dos
3368 ca sos, e se gun do a SES, 123 dos
217 mu ni cí pi os já fo ram atin gi dos pe- 
lo no vo co ro na ví rus. O go ver na dor
Flá vio Di no (PC doB) afir mou que a
ca pi tal, ape sar do ce ná rio o sis te ma
de saú de não en trou em co lap so. E
que o lock down coin ci diu com uma
con ver gên cia en tre es tu dos téc ni cos
do go ver no, o Mi nis té rio Pú bli co en- 
trar com uma ação e o juiz de ci dir a fa- 
vor.

“Não te mos uma

si tu a ção de ca os, mas o

que es tá va mos

ob ser van do é que a

de man da es ta va

cres cen do mui to rá pi do

e aci ma da nos sa

ca pa ci da de de ex pan são

da ofer ta de lei tos e

pro fis si o nais de saú de”,

dis se o go ver na dor.

Flá vio Di no tam bém usou as re des
so ci ais pa ra in for mar a po pu la ção de
no vas ações pa ra o en fren ta men to da
do en ça na ilha, co mo o au men to de
lei tos e do hos pi tal de cam pa nha que
es tá sen do cons truí do.

“Es ta mos abrin do mais lei tos pa ra
co ro na ví rus em to das as re giões do
Es ta do em que ín di ces es tão cres cen-
do, vi san do apoi ar as re des mu ni ci- 
pais de saú de. Em São Luís, se gue a
cons tru ção de hos pi tal de cam pa nha,
com mais 200 lei tos”, dis se o go ver na- 
dor.

O go ver na dor tam bém acre di ta
que o nú me ro de óbi tos es tá me nor
dos prog nós ti cos fei tos an te ri or men- 
te pe la equi pe de saú de res pon sá vel
pe lo en fren ta men to da pan de mia no
Ma ra nhão, mos tran do um grá fi co, fei- 
to pe lo Prof. Dr. Al lan Kar dec, da Uni-
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF- 
MA).

“Te mos mais uma de mons tra ção
de que a cur va re al no Ma ra nhão,
quan to a óbi tos por co ro na ví rus, es tá
me nor do que as ten dên ci as an tes ve- 
ri fi ca das. Ou se ja, as me di das pre ven- 
ti vas são es sen ci ais e sal vam vi das”,
res sal tou Flá vio Di no.

População tem aderido ao Lockdown na Ilha

A FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA ESTADUAL CONTA COM A PARCERIA E APOIO DO PROCON

Di no tam bém fez um ba lan ço das
pri mei ras ho ras de lock down na Ilha:
“Es ta mos ven do uma ade são es pon- 
tâ nea da imen sa mai o ria da so ci e da- 
de, além de ter mos ti do efe ti vi da de
nos pon tos de fis ca li za ção e con tro le”.
O go ver na dor tam bém des ta cou o pa- 
pel dos bom bei ros mi li ta res e ci vis,
que es tão or ga ni zan do as fi las da Cai- 
xa Econô mi ca Fe de ral, a fim de evi tar
aglo me ra ções. “Es ta mos ob ten do êxi- 
to na or ga ni za ção das fi las. A si tu a ção
an te ri or era ab sur da, por la men tá vel
fal ta de pla ne ja men to do Go ver no Fe- 
de ral”, dis se Flá vio Di no. 

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, tam bém usou seu per fil
em uma re de so ci al e fez uma ava li a- 
ção do pri mei ro dia de blo queio em
São Luís.  “Pri mei ro dia de lock down
na ilha e es ta mos ava li an do a ade são
po pu lar. Ain da as sim, são qua se 500
no vos ca sos da do en ça so men te ho je.
Com me nos gen te nas ru as, me nor a
pos si bi li da de de con tá gio. Por fa vor,
Fi que em ca sa”, dis se ele.

Pa ra di mi nuir a cir cu la ção de pes- 
so as em es ta be le ci men tos co mer ci ais
em São Luís a Su vi sa, já es tá fis ca li- 
zan do os es ta be le ci men tos da ilha pa- 
ra que as me di das pre ven ti vas e res tri- 
ti vas se jam cum pri das.   O ob je ti vo do
de cre to é re du zir a dis se mi na ção do
no vo co ro na ví rus nos mu ni cí pi os que
fa zem par te da Ilha de São Luís. En tre
as me di das do de cre to es tá a sus pen- 
são das ati vi da des co mer ci ais não es- 
sen ci ais. “A par tir do no vo ce ná rio
epi de mi o ló gi co cau sa do pe lo co ro na- 
ví rus, as fis ca li za ções pas sa rão a ser
mais co er ci ti vas nos lo cais que não
pos su em au to ri za ção pa ra abrir, e nos
que têm per mis são se rá fei ta a ave ri- 
gua ção dos pro to co los de se gu ran ça.
A nos sa in ten ção não é au tu ar, mas
con ti nu ar ori en tan do e re for çan do a
ado ção dos pro ce di men tos pa ra que
eles se jam obe de ci dos. Des ta for ma,
ga ran tir tan to a pro te ção da po pu la- 
ção co mo dos tra ba lha do res”, dis se o
su pe rin ten den te de Vi gi lân cia Sa ni tá- 
ria do Es ta do, Ed mil son Di niz.

Em ca so de des cum pri men to das
exi gên ci as do lock down, o es ta be le ci- 
men to po de rá so frer des de ad ver tên-
ci as, a pa gar mul tas e in ter di ção par-
ci al ou to tal. As mul tas po de rão ir de
R$ 2 mil a R$ 1,5 mi lhão, po den do do-
brar o va lor em ca so de rein ci dên cia,
to da via le van do em con ta a ca pa ci da- 
de econô mi ca. Equi pes da Vi gi lân cia
Sa ni tá ria do Es ta do vi si ta rão pon tos
con si de ra dos es tra té gi cos na Ilha de
São Luís. Qua tro equi pes de fis cais
per cor re ram os bair ros da Cohab,
Coha trac e Ci da de Ope rá ria. 

No mes mo dia, pe lo tur no da tar de,
mais três equi pes vi si ta ram es ta be le- 
ci men tos lo ca li za dos no São Fran cis-
co e Re nas cen ça. 

A fis ca li za ção sa ni tá ria es ta du al
con ta com a par ce ria e apoio do Pro- 
con, Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão e o
Cor po de Bom bei ros Ci vis. Se gun do o
úl ti mo bo le tim emi ti do pe la Su vi sa,
até o dia 30 de abril fo ram re a li za das
833 ações, sen do 310 de fis ca li za ção
sa ni tá ria e 523 blit zen.

MAIS LEITOS

Hospital de Campanha
é vistoriado na capital

HOSPITAL DE CAMPANHA TERÁ 200 LEITOS PARA COMBATE

A am pli a ção de lei tos pa ra tra ta men to de pa ci en tes
di ag nos ti ca dos com o no vo co ro na ví rus (Co vid-19) con- 
ti nua no Ma ra nhão. O se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, re a li zou vis to ria às obras de ins ta la ção do
Hos pi tal de Cam pa nha, on tem (6), em São Luís.

Car los Lu la des ta cou que a ges tão es ta du al tem in ves- 
ti do na cons tru ção e am pli a ção de no vos lei tos. Ao fi nal
da pan de mia, os lei tos, ser vi ços e equi pa men tos se rão
in cor po ra dos à re de es ta du al de saú de.

“O Go ver no tem pro por ci o na do um am plo in ves ti- 
men to pa ra que as ações de saú de de en fren ta men to da
pan de mia se jam efi ci en tes. O hos pi tal de cam pa nha
tor nou-se uma op ção di an te da ace le ra ção dos ca sos de
Co vid-19 na Ilha de São Luís, es pe ci al men te na ca pi tal,
por is so ti ve mos que ado tar a me di da pa ra au men tar a
nos sa ca pa ci da de de aten ção às pes so as, evi tan do a es- 
cas sez de uni da des dis po ní veis”, dis se o se cre tá rio Car- 
los Lu la.

O Hos pi tal de Cam pa nha de São Luís te rá 200 lei tos. O
es pa ço re ce be rá pa ci en tes re gu la dos das qua tro UPAs
re fe rên cia da ca pi tal e que te nham qua dro  de Co vid-19.
O fun ci o na men to do hos pi tal acon te ce rá en quan to o
qua dro de pan de mia es ti ver ins ta la do na Ilha de São
Luís, re gião que con cen tra mais de 90% dos ca sos po si ti- 
vos.

Com o avan ço das obras, a equi pe ini ci ou a eta pa de
ins ta la ção das pa re des, bem co mo re vi são elé tri ca. A
con clu são da obra es tá pre vis ta pa ra 15 de maio. Em se- 
gui da, a SES ini ci a rá o pro ces so de mon ta gem dos equi- 
pa men tos e de mais apa re lhos da uni da de hos pi ta lar.

O hos pi tal se rá ad mi nis tra do pe la Em pre sa Ma ra- 
nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh), com apoio
da Ca sa Ci vil. A mon ta gem do hos pi tal é re sul ta do de
uma par ce ria en tre a SES, a Em pre sa Ma ra nhen se de
Ad mi nis tra ção Por tuá ria (EMAP) e a Va le.

GOVERNO DO ESTADO

“Maranhão perderá
R$ 8 bilhões”

O go ver na dor Flá vio Di no fa lou so bre as per das fis- 
cais no es ta do em fa ce do co ro na ví rus. Quan to ao im- 
pac to econô mi co no es ta do, o go ver na dor pro je ta al go
em tor no de R$ 8 bi lhões. “A per da econô mi ca no Ma ra- 
nhão de ve che gar a R$ 8 bi lhões, no que se re fe re a per da
no Pro du to In ter no Bru to (PIB). Não por cau sa das me- 
di das, mas sim por con ta da cri se  do no vo co ro na ví rus.
En tão R$ 8 bi lhões de per da no PIB sig ni fi ca que nós es- 
ta mos di an te de um im pac to fis cal de al go em tor no de
R$ 1,5 bi lhão pa ra o Go ver no do Es ta do”, de cla rou Di no.
Des de que ini ci a ram as me di das pro te ti vas, o go ver na- 
dor afir ma que ca da no va de ci são so bre a res tri ção na
cir cu la ção de pes so as e do fun ci o na men to do co mér cio
é ba se a da nos da dos epi de mi o ló gi cos, ana li sa dos to dos
os di as pe lo co mi tê ci en tí fi co es ta du al.

“Não é meu de se jo que ati vi da des co mer ci ais se jam
in ter rom pi das. In fe liz men te são me di das ne ces sá ri as
nes te mo men to, de gra ve cri se sa ni tá ria, on de pre ci sa- 
mos di a ri a men te sal var ca da vi da que pre ci sa de in ter- 
na ções e lei tos de UTI”, dis se o go ver na dor.

DINO

“O mais importante é a
adesão da sociedade”

Em en tre vis ta ao Va lor Econô mi co, on tem (6), o go- 
ver na dor Flá vio Di no ava li ou co mo fa vo rá vel, o 2º dia do
lock down na Ilha de São Luís. “Há gran de par ti ci pa ção
das pes so as, elas têm co la bo ra do e no ta mos is so nes ses
dois pri mei ros di as”, dis se o go ver na dor ao ci tar as bar- 
rei ras e fis ca li za ções nos prin ci pais pon tos das ci da des
que abran gem a Ilha de São Luís. Du ran te a en tre vis ta, o
go ver na dor fa lou que es se é um “lock down pro fi lá ti co”,
já que nas úl ti mas se ma nas, São Luís che gou a ter mais
de 90% dos lei tos de UTI ocu pa dos, sen do que em al- 
guns di as es sa ocu pa ção che gou a 100%.

“Não che ga mos ao ca os e es go ta men to to tal da nos sa
ca pa ci da de de aten di men to mas es ta mos vi ven do uma
si tu a ção bas tan te di fí cil há al gu mas se ma nas”, dis se o
go ver na dor. 

“De for ma ge ral há uma ati tu de de com pre en são. Es- 
tão man ti das as ati vi da des econô mi cas es sen ci ais, co- 
mo ro do vi as, por tos, fer ro vi as. Te mos si do cui da do sos,
pon de ra dos, agin do sem pre com ba se no co nhe ci men- 
to ci en tí fi co, téc ni co e mé di co”, dis se Di no.

São Luís, quinta-feira, 7 de Maio de 2020
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EU CLI DES MO REI RA NE TO
Mes tre em Co mu ni ca ção So ci al e In ves -
ti ga dor Cul tu ral

CA RO LI NA MEL LO
ca ro li na gra ca mel lo@gmail.com

Si nal de aler ta pa ra um mo men to ím par

Ini ci a mos em 5 de maio de 2020 um
pe río do ja mais pen sa do em vi ver nas
re la ções so ci ais do po vo ma ra nhen se,
pois a re gião me tro po li ta na da ca pi tal
ma ra nhen se, que abran ge qua tro mu- 
ni cí pi os (São Luís, São Jo sé de Ri ba- 
mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra po sa) pas- 
sam a ex pe ri men tar um pe río do de- 
no mi na do de “lock down” que é uma
pa la vra em in glês pa ra se re fe rir ao
sis te ma de qua ren te na.

 O “lock down” é a pa ra li sa ção es pe- 
ci al men te dos flu xos de des lo ca men- 
to”. “A ideia é in ter rom per o flu xo, evi- 
tar que as pes so as se des lo quem e,
por tan to, se en con trem. Uma con- 
sequên cia dis so é a pa ra li sa ção
econô mi ca”.

Es sa pan de mia, sem dú vi da, vai
pro vo car uma mu dan ça ra di cal nas
de sen vol vi das de to dos os po vos do
mun do, atin gin do na tu ral men te nos- 
sa gen te, por tan to, te mos que apren- 
der mui to com as res tri ções e com as
me to do lo gi as pos tas em prá ti ca pa ra
sair mos vi vos des se tem po es pe ci al- 

men te res tri ti vo. Aliás, es sa me di da de
“lock down” não é re ser va da ape nas
pa ra ca sos de pan de mia ou emer gên- 
ci as de saú de. 

]
Ela po de rá ser apli ca da em qual- 

quer ti po de ca tás tro fe, de emer gên- 
cia re la ci o na da à na tu re za, ou até
mes mo si tu a ções de ca os so ci al, mas
no ca so atu al, tra ta-se da pan de mia
Co vid 19, ex pe ri ên cia ter ri vel, con si- 
de ra da em pe río do re cen te, pou co
pro vá vel de acon te cer nos tem pos
atu ais.

As sim, na prá ti ca, o po vo lu do vi- 
cen se e os ma ra nhen ses dos ou tros
três mu ni ci pi os da nos sa re gião me- 
tro po li ta na vai ter que con vi ver com
es se mo men to ím par de re la ci o na- 
men to so ci al, que tem por ob je ti vo
mai or bar rar os pe ri gos de uma do en- 
ça ain da não do mi na da pe la ci ên cia e
pe la sa be do ria hu ma na.

 Es pe ra mos que nos sa gen te te nha
a sa be do ria de sa ber pas sar es sa in- 
tem pe re na da co mum e ti re de la en si- 
na men tos ca pa zes de co la bo rar com
os es for ços dos po de res le gais em nos
gui ar no co ti di a no co mu ni tá rio.

É tris te ver mos e ou vir a to da ho ra

no tí ci as da par ti da de pes so as que ri-
das, ami gas, ou mes mo anô ni mas,
mas que não ti ve ram con di ções de
en fren tar os efei tos des se vi rus ater ro- 
ri san te cha ma do Co ro na vi rus 19. Que
o so fri men to de ago ra pos sa ser re ves- 
ti do em li ções de con vi vên cia, paz,
co e ren cia e hu ma ni da de pa ra to dos
os po vos do mun do.

 Que os dez di as do

“lock down” na ilha de

São Luís dê ao nos so

po vo a re sig na ção

su fi ci en te pa ra o seu

en fren ta men to. Va mos

em fren te. Se gui re mos

jun tos atra ves san do a

pan de mia da Co vid 19.

Novas urgências

Diz o di to po pu lar:

“ca be ça va zia, ofi ci na do

di a bo”.

 Em tem pos de pan de mia, não dá
pa ra afir mar que es te ja mos com as
men tes de so cu pa das, mas, es sa pri- 
são a um úni co te ma ti ra o gos to do
res to, em po bre ce a vi da. A sen sa ção é
de es cas sez sub je ti va, mes mo.

 
En tão a gen te se pe ga a ima gi nar

co mo se rá o ama nhã. Ima gi nar é um
exer cí cio im por tan te, é um trei no pa- 
ra a ação, se men te pa ra re a li za ções.
Mas quan do não po de mos fa zer ou tra
coi sa além dis so, a ca be ça fi ca cheia, e
não tem deus ou di a bo que ali vie es sa
cons ti pa ção men tal.

 
Cu ri o sa men te, um sin to ma da dis- 

to pia tam bém é es sa ca rên cia de uto- 
pi as. Tal vez a gen te pre ci se fa zer uma
me sa bran ca pa ra con ver sar com is so
que tam bém mor reu, nos sos so nhos e
es pe ran ças, pro mo ver um ba te-pa po
com fan tas mas.

Es ses es pí ri tos, nos sos an te pas sa- 
dos, tal vez nos di gam o que já es ta- 
mos ca re cas – al guns, li te ral men te –
de sa ber: a cri se sa ni tá ria glo bal ex põe
e apro fun da de si gual da des. E re a fir- 
mem: nos sa par te já fi ze mos, nós avi- 
sa mos. Ago ra, é com vo cês.

 
(Es tou na par ce la da po pu la ção

que ras pou os ca be los e se sur pre en de
com a for ma da pró pria ca be ça, re- 
don da co mo um pla ne ta. Se a úni ca
coi sa que pos sa ad vir da pan de mia

se ja uma re li gião, se re mos nós os
anun ci a do res da boa no va, pa re ce- 
mos sa cer do tes em ini ci a ção).

 
Fa ço par te, ain da, das pes so as que

dis põem de abri go, co mi da, re mé di os
e ou tros itens de sa lu bri da de ma te ri- 
al. Tal vez por is so me de bru ce à in sa- 
lu bri da de exis ten ci al. Não sei até que
pon to es se exer cí cio é tam bém um
pri vi lé gio, pa ra re mir mais um pou co
es sa pa la vra gas ta.

 
Co gi to o con trá rio: a fal ta de pers- 

pec ti va é que foi de mo cra ti za da. Ago- 
ra, es ta mos to dos com fo me de ama- 
nhã. Es sa fo me dói em to dos nós, afi- 
nal.

Uma es cri to ra com quem te nho or- 
gu lho de com par ti lhar o no me já dis- 
se: “A fo me é pro fes so ra. Quem pas sa
fo me apren de a pen sar no pró xi mo, e
nas cri an ças”. Co mo ela en ten dia
mais de fo me do que eu, fi co com sua
sa be do ria. Atre vo-me nu trir es sa es- 
pe ran ça.

Uma coi sa que es sa fo me de ama- 
nhã tem mar te la do den tro de mim, e
não só na mi nha ca be ça, mas no cor- 
po in tei ro, é uma re cu sa a is so que nos
ha bi tu a mos cha mar de nor ma li da de.
Se an tes es ta va tu do nor mal, e es se
nor mal não de sem bo cou em saí das,
se mos trou com ple ta men te inú til.

 
Não que ro, mui to me nos, um “no- 

vo nor mal”. Re no var o an ti go, atu a li- 
zar is so que já era pre cá rio pa ra a mai- 
o ria da po pu la ção, e ero diu um pou co
mais pa ra a gen te se dar con ta de que
já ti nha pou ca ter ra de bai xo dos pés
an tes de cair do pre ci pí cio.

 
Pe ço des cul pas por gas tar seu tem- 

po pre ci o so, ca ro lei tor ou lei to ra,
com uma di va ga ção tão aces só ria. Ou
co mo di zem nas re des so ci ais, uma

É

“pro ble ma ti za ção chi que”. É que, in- 
de pen den te de tra ba lho pre sen ci al ou
te le tra ba lho, meu ofí cio é com as pa- 
la vras.

 
Co mo um ope rá rio ali e na do pe lo

for dis mo que foi ati ra do da fá bri ca ao
iso la men to so ci al, es tou eu aqui, na
paz in tran qui la do lar, gi ran do uma
mes ma pa ra fu se ta em mo vi men to
ima gi ná rio. Ima gi nar é um tra ba lho
re pe ti do, é o meu nor mal, di ga mos as-
sim.

O que es se im pul so in vo lun tá rio
me diz em có di go mor se, co mo um
ór gão que con ti nua a pul sar, é que eu
não que ro as sis tir a mais uma nor ma- 
li za ção do ca os, com más ca ras pro du- 
zi das por al gu ma gri fe cu ja par ce la do
lu cro se rá re ver ti da em ces tas bá si cas.
Se is so é mo ra lis mo, nes se mo men to
eu sou uma ve lha mui to ca tó li ca.

 
Tro co o no vo nor mal por uma ur- 

gên cia ve lha, es sa coi sa ca da vez mais
ca ra, ca da vez mais chi que, que nem
mes mo é so bre vi ver, mas vi ver de ver- 
da de, com ri que za ma te ri al e sub je ti- 
va. Is so, que era tão ba nal, mas a nor- 
ma li da de foi trans for man do, pou co a
pou co, em uto pia.

Es se ama nhã, dis se ou tro es cri tor,
não po de es tar à ven da. Um ar de sin- 
fe ta do com eti que ta, mui to mais do
que uma ques tão mo ral, é um anún-
cio tris tís si mo de um ama nhã im pos- 
sí vel.

 
Tam bém não gos to de ser pro fe ta

do ca os, mas mui tos de les já mor re-
ram, e eu de se jo me man ter vi va e sã
pa ra po der es co lher mi nhas uto pi as.
Uto pia é es co lha, é um exer cí cio ima- 
gi ná rio de es pe ran ça, e de to das as
Ca ro li nas, eu pre fi ro a Ma ria Ca ro li na
de Je sus.

DA NI EL CU PER TI NO
Mes tre em ad mi nis tra ção pe lo Ib mec-RJ, é con sul tor de TI

Di gi ta li zar o ví rus

Cer ca de 40 mi lhões de es tu dan tes bra si lei ros es tão
sen do afe ta dos pe la sus pen são das au las por cau sa do
iso la men to so ci al. Na área de saú de, o co ro na ví rus ame- 
a ça o tra ba lho de 40 mil equi pes de saú de da fa mí lia,
que aten dem a mais de 123 mi lhões de pes so as. No Bra- 
sil, sem pre exis tiu um abis mo en tre os ser vi ços ofer ta- 
dos por ins ti tui ções pú bli cas e as pri va das, mas, em
tem pos de Co vid-19, o fos so se apro fun da ain da mais.

Se gun do a So ci e da de Bra si lei ra de Me di ci na de Fa mí- 
lia e Co mu ni da de (SBMF), a pan de mia cau sou o can ce- 
la men to de mi lhões de con sul tas e ci rur gi as. Di an te dis- 
so, no fim de mar ço, o Mi nis té rio da Saú de re gu la men- 
tou o aten di men to mé di co a dis tân cia. A te le me di ci na
se rá vá li da du ran te a pan de mia. A mo da li da de po de rá
ser usa da pa ra aten di men to pré-clí ni co, de su por te as- 
sis ten ci al, de con sul ta, mo ni to ra men to e di ag nós ti co
tan to em aten di men tos do Sis te ma Úni co de Saú de
quan to da re de pri va da. Atu al men te, cer ca de 40% da
po pu la ção so frem de hi per ten são e pro ble mas car día- 
cos; ou tros 20% têm di a be tes. Es sas do en ças exi gem
acom pa nha men to mé di co.

Se guin do na mes ma li nha, o MEC pu bli cou, em 18 de
mar ço, a por ta ria que au to ri za mei os e tec no lo gi as di gi- 
tais pa ra a subs ti tui ção tem po rá ria das au las pre sen ci ais
em ins ti tui ções de en si no su pe ri or (IES). Mas nem tu do
é be lo. Em tem pos de re des di gi tais, a re a li da de do Bra sil
é mui to di fe ren te. Por aqui, o nú me ro de de sem pre ga- 
dos já su pe ra os 11 mi lhões de pes so as. As con di ções de
mo ra dia são pés si mas, se gun do pes qui sa da ONG Ca sa
Flu mi nen se, mais de 3 mi lhões de ha bi ta ções no Bra sil
pos su em mais de três pes so as di vi din do o mes mo cô- 
mo do. Pes qui sa di vul ga da pe lo IDa dos mos tra que 3%
dos alu nos do en si no bá si co das es co las pri va das não
têm aces so à in ter net. Já na re de pú bli ca, são 21,3% ali- 
ja dos do mun do di gi tal. Is so pos to, co mo con se guir le- 
var o en si no a dis tân cia (EAD) a jo vens que não têm
smartpho ne, ban da lar ga ou não têm pri va ci da de na ho- 
ra de fa zer o de ver de ca sa?  Va mos fi car só com os da dos
do go ver no fe de ral. Exa mi nan do os do MEC, des co bri- 
mos que o Or ça men to da União pa ra 2020 é de R$ 101,2
bi lhões, con tra R$ 121,9 bi lhões de 2019 – se gun do aná- 
li se da ONG To dos Pe la Edu ca ção. O Bra sil tem mais de
mil obras de cre ches e pré-es co las pa ra das e o me nor re- 
pas se de ver bas pa ra as cre ches e pré-es co las dos úl ti- 
mos anos. Con si de ran do os bi lhões gas tos em ci men to
pa ra le van tar mu ros de es co las e pa ra a com pra de pa pel
pa ra li vros — mui tos es que ci dos em de pó si tos em po ei- 
ra dos — é im por tan te re pen sar a uti li za ção do di nhei ro.
É pre ci so apro vei tar as opor tu ni da des ad vin das das no- 
vas tec no lo gi as de en si no, de for ma a le var o que há de
mais mo der no a es tu dan tes de to do o país. O que es ta- 
mos as sis tin do em es co las pri va das po de ser, tam bém,
le va do a lo cais on de a vi o lên cia fe cha es co las. Por que
não usar o EAD pa ra man ter as au las on de ba las per di- 
das in sis tem em cei far jo vens vi das? Po de mos tro car o
ci men to pe lo smartpho ne ou o ta blet.

Não se vai par tir do ze ro. De acor do com a 30ª Pes qui- 
sa Anu al de Ad mi nis tra ção e Uso de Tec no lo gia da In for- 
ma ção nas Em pre sas, re a li za da pe la Fun da ção Ge tú lio
Var gas (FGV-SP), em 2019 o país te ve per to de 420 mi- 
lhões de apa re lhos di gi tais ati vos. O uso de ce lu la res se
des ta ca: são 230 mi lhões de smartpho nes con tra 180
mi lhões de com pu ta do res, no te bo oks e ta blets em uso
no Bra sil. O país tem mais ce lu la res do que al mas.

É pre ci so ex pan dir a in fra es tru tu ra de te le co mu ni ca- 
ções pa ra lo cais mais re mo tos a fim de de mo cra ti zar o
aces so às pla ta for mas que já são ofer ta das a alu nos e pa- 
ci en tes de re des pri va das. A tec no lo gia po de ser com- 
par ti lha da pe las áre as de edu ca ção e saú de, uma vez
que a te le me di ci na co me ça a se tor nar re a li da de por
aqui. Quan do se le va em con ta o com par ti lhan do, os in- 
ves ti men tos se tor nam eco no mi ca men te viá veis, de sa- 
fo gan do a bus ca de aten di men to de mo ra do res de ci da- 
des do En tor no pe la re de de saú de do Pla no Pi lo to, por
exem plo.  A pan de mia ace le rou a di gi ta li za ção dos se to- 
res de edu ca ção e saú de. Não po de ha ver re cuo na am- 
pli a ção das pla ta for mas. Pro fes so res, alu nos, pais, mé- 
di cos e pa ci en tes de vem ser di gi ta li za dos de mo cra ti ca- 
men te. Vá ri os de sa fi os es tão nas cen do, mes mo que a to- 
que de cai xa, e nos le va rão ao rom pi men to de mo de los
tra di ci o nais. Na edu ca ção, o iso la men to so ci al nos gui a- 
rá a no va for ma de en si no, que não se dis si pa rá quan do
a Co vid-19 for ven ci da. Si ga mos.

São Luís, quinta-feira, 7 de Maio de 2020
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O projeto prevê, ainda, que o tempo de serviço deverá ser de, no mínimo, 240 horas
trabalhadas no combate direto à covid-19 e atestado pelo diretor-geral do hospital 

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Contrato de profissionais
da saúde na pauta da AL

T
ra mi ta na As sem bleia Le gis la- 
ti va o Pro je to de Lei 125/2020, 
de au to ria do pre si den te 
Othe li no Ne to (PC do B), que 

es ta be le ce nor mas de con cur sos pú- 
bli cos, no âm bi to da Ad mi nis tra ção 
Pú bli ca Es ta du al do Ma ra nhão, pa ra 
pro fis si o nais da área de saú de que 
atu a ram no com ba te à Co vid-19. A 
ma té ria de ve en trar na pau ta de vo ta- 
ção da pró xi ma ses são ex tra or di ná ria.

De acor do com o pro je to, os con- 
cur sos pa ra pro fis si o nais da área de 
saú de, no âm bi to da Ad mi nis tra ção 
Pú bli ca Es ta du al do Ma ra nhão, de ve- 
rão con tar, co mo com pro va ção de tí- 
tu lo, o tem po de ser vi ço pres ta do di- 
re ta men te no com ba te à Co vid-19 em 
hos pi tais pú bli cos das re des mu ni ci- 
pal, es ta du al ou fe de ral e, tam bém, 
nos hos pi tais pri va dos, du ran te o 
tem po de vi gên cia do Es ta do de Ca la- 
mi da de.

O pro je to pre vê, ain da, que o tem- 
po de ser vi ço de ve rá ser de, no mí ni- 
mo, 240 ho ras tra ba lha das no com ba- 
te di re to à Co vid-19 e ates ta do pe lo di- 
re tor-ge ral do hos pi tal da re de pú bli ca 
ou pri va da no qual o pro fis si o nal te- 
nha atu a do.

So li da ri e da de
O Pro je to de Lei 125/2020 é mais 

uma ação do pre si den te da As sem- 
bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, de pu- 
ta do Othe li no Ne to, em be ne fí cio dos 
pro fis si o nais da área de saú de que 
atu am no com ba te à Co vid-19.

Es ta se ma na, em par ce ria com o 
de pu ta do Ne to Evan ge lis ta (DEM), 
Othe li no ini ci ou uma cam pa nha de 
so li da ri e da de em São Luís, que tem 
por ob je ti vo vi a bi li zar hos pe da gem

PROJETO DE OTHELINO  BENEFICIA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA  COVID-19

em ho téis pa ra aque les que es tão na 
li nha de fren te da pan de mia, mas não 
têm con di ções de cus te ar diá ri as, e 
com re ceio de vol tar pa ra ca sa e con- 
ta mi nar seus fa mi li a res.

O mo vi men to in ti tu la do “Aco lhen- 
do He róis” já con ta com o apoio de vá- 
ri os de pu ta dos e tem co mo ob je ti vo 
fa ci li tar mi ni ma men te a vi da des ses 
pro fis si o nais que es tão mais ex pos tos 
ao ris co de con ta mi na ção pe lo no vo 
co ro na ví rus.

Já ade ri ram à cam pa nha os de pu ta- 
dos es ta du ais Ro ber to Cos ta (MDB), 
Ri car do Ri os (PDT), Clei de Cou ti nho 

(PDT), Wen dell La ges (PMN), Car li- 
nhos Flo rên cio (PC doB), Mi cal Da- 
mas ce no (PTB), He le na Du ai li be (So-
li da ri e da de), Glal bert Cu trim (PDT), 
An dreia Re zen de (DEM), Fer nan do 
Pes soa (So li da ri e da de), Pa rá Fi guei re- 
do (PSL), Thai za Hor te gal (PP), Ra fa el 
Lei toa (PDT), Mar cos Cal das (PTB) e 
Zé Gen til (PRB).

Além de les, tam bém apoi am a ini-
ci a ti va o se na dor We ver ton Ro cha 
(PDT) e os de pu ta dos fe de rais Jus ce li-
no Fi lho (DEM), Gil Cu trim (PDT) e 
Pe dro Lu cas Fer nan des (PTB), bem 
co mo o ve re a dor Os mar Fi lho (PDT).

ALEMA

Assembleia monitora  suspeita da covid-19  

O DIRETOR DE SAÚDE DA ALEMA, DR. COSTA JUNIOR, EXPLICOU QUE, DESDE QUANDO COMEÇARAM A APARECER OS PRIMEIROS CASOS 

A  As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão, por meio da Di re to ria de Saú de
e Me di ci na Ocu pa ci o nal, es tá acom- 
pa nhan do os ser vi do res da Ca sa, que
es tão com sus pei ta ou fo ram aco me ti- 
dos pe la Co vid-19.

 
O mo ni to ra men to do qua dro clí ni- 

co es tá sen do fei to por uma equi pe
mul ti pro fis si o nal, com o in tui to de
ga ran tir as sis tên cia mé di ca a es ses
ser vi do res, nes te mo men to crí ti co de
en fren ta men to da pan de mia do no vo
co ro na vi rus.

 
O di re tor de Saú de da Ale ma, Dr.

Cos ta Ju ni or, ex pli cou que, des de
quan do co me ça ram a apa re cer os pri- 
mei ros ca sos sus pei tos en tre fun ci o- 
ná ri os da ins ti tui ção, o pro ce di men to
ini ci al  ado ta do foi o acon se lha men to,
no sen ti do de ori en tar es ses ser vi do- 
res pa ra man te rem o iso la men to tan- 

to do am bi en te de tra ba lho, quan to
dos seus fa mi li a res e de ou tras pes so- 
as. A par tir daí, o se tor  ini cia o mo ni- 
to ra men to clí ni co.

 
Cos ta Jr. res sal tou,  ain da, que a As- 

sem bleia tem ten ta do ao má xi mo
aten der os ser vi do res, prin ci pal men- 
te, pa ra que não ha ja a au to me di ca- 
ção ou um qua dro de pâ ni co mui to
gran de, o que agra va a si tu a ção.

 
“É im por tan te que eles uti li zem os

ser vi ços que dis po ni bi li za mos mes- 
mo a dis tân cia, se ja por te le fo ne ou
What sApp, pa ra que con si ga mos aju- 
dar o má xi mo de pes so as pos sí veis”,
fri sou.

Se gun do ele, a equi pe que re a li za
es se acom pa nha men to é com pos ta
por du as mé di cas, sen do uma ge ri a tra
e ou tra en do cri no lo gis ta; nu tri ci o nis- 
ta, fi si o te ra peu ta e uma psi có lo ga,

além de uma pes soa do ad mi nis tra ti-
vo.

“Nós fa ze mos o con ta to

com a pes soa que

su pos ta men te es te ja

com Co vid e fi ca mos

acom pa nhan do seu

qua dro. “

“Ao sair o re sul ta do dos exa mes, ca- 
so se ja po si ti vo, nós in te si fi ca mos o
mo ni to ra men to, e quan do tes ta ne ga- 
ti vo nós li be ra mos a pes soa des se
acom pa nha men to”, ex pli cou.
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Sem al ter na ti va

Na ro ta do lock down

Dois mun dos

“O lock down em São Luís é pro fi lá ti co”.

Úl ti ma ne ces si da de

Hos pe da gem

Não de bo che do co vid
Qual é a si tu a ção mais do lo ro sa, ter pre juí zo com o fe cha men- 

to do co mér cio e ou tras ati vi da des não es sen ci ais ou en trar nu ma
fi lha de in ter na ção hos pi ta lar ou de UTI e mor rer an tes e de pois
do aten di men to? Os em pre sá ri os têm ra zão e di rei to de de fen der
seus ne gó ci os, mas é pre ci so tam bém ava li ar o ta ma nho do ris co
de se ex por, ex por os seus em pre ga dos e o pú bli co ao pe ri go so
con tá gio do co ro na ví rus. Es se é o dra ma ge ral di an te de uma re a li- 
da de trá gi ca. Co mo não tem re mé dio ou va ci na e nin guém vê o
co ro na ví rus na rua, de sa fiá-lo é per der a ra zão.

As pes so as que re cu sam o con fi na men to do lock down e de sa fi- 
am o pe ri go po dem es tar pra ti can do um cri me, mes mo no di rei to
de de fen der o seu ga nha pão. Po rém, o ne gó cio que fi car pa ra trás
na cri se no co vid-19 po de ser res ta be le ci do ama nhã, e a vi da se- 
gue. Pi or é a vi da per di da, num du e lo com o ini mi go in vi sí vel.
Quan tos mais al guns tei mo sos du e la rem com o co ro na ví rus, mais
cres ce a fi la do in ter na men to e o nu me ro de mor tos nas UTIs. Em
si tu a ção pi or es tão mé di cos, en fer mei ros e de mais pro fis si o nais
do ra mo. Cen te nas de les es tão mor ren do no Bra sil e no mun do,
ten tan do sal var vi da.

Com 7.921 mor tes por co ro na ví rus até on tem, Bra sil se pro je ta
co mo pró xi mo epi cen tro glo bal da pan de mia. Dois es tu dos fa zem
pro je ções de ca sos no país en quan to da dos ofi ci ais se guem de fa- 
sa dos pe la fal ta de tes tes e de re sul ta dos dos exa mes fei tos na re de
par ti cu lar. Ma ra nhão, Pa rá e Ce a rá de cla ram ‘lock down’ em al gu- 
mas ci da des. O Ama zo nas de ve ofi ci a li zar o mes mo, no dia de ho- 
je, por pres são do Mi nis té rio Pú bli co. São Pau lo e Rio ava li am.
Por tan to, quan to mais hou ver iso la men to, mas ce do a ati vi da de
econô mi ca se nor ma li za rá.

O ví rus é de vas ta dor. E de vas ta prin ci pal men te quem de le faz
cha co ta ou su bes ti ma o seu po der mor tal. Não se pa ra clas ses so- 
ci ais. Tan to ma ta po bres das pe ri fe ri as quan to ri cos de bair ros
chi ques. A mes ma igual da de ocor re nos ce mi té ri os, com en ter ros
sem di rei to se quer a uma ora ção de des pe di da. E mais: nos hos pi- 
tais, a fi la é úni ca, por or dem de che ga da, e não por clas se so ci al
co mo ocor re em si tu a ção de nor ma li da de. Por tan to, pe ço a to dos:
res pei tem à vi da e as re co men da ções dos ci en tis tas, que sus ten- 
tam a de cre ta ção de lock down.

De pois de inú me ras ten ta ti vas de cons ci en ti zar a po pu la ção
so bre a ne ces si da de do iso la men to so ci al pa ra es ca par da mor te
nos hos pi tais ou an tes de che gar ne les, vá ri os es ta dos per de ram o
me do da re a ção con trá ri os e es tão ado tan do o lock down.

O pri mei ro foi a Jus ti ça do Ma ra nhão, on de o juiz Dou glas Mar- 
tins de ter mi nou o fe cha men to com ple to das ati vi da des não es- 
sen ci ais. Flá vio Di no ofi ci a li zou o ato e ago ra os es ta dos do Ce a rá,
Pa rá, Rio de Ja nei ro e Ama zo nas es tão fa zen do o mes mo.

O Ma ra nhão, com se te mi lhões de ha bi tan tes, é do ta ma nho da
Itá lia, com 60,8 mi lhões. Da dos de on tem in di ca vam que a Itá lia
ti nha 213 mil ca sos con fir ma dos de copvid19 e 29 mil mor tos. O
Ma ra nhão ti nha 4.530 ca sos e 271 mor tos. Aqui nin guém quer
imi tar a Itá lia.

 

Do go ver na dor Flá vio Di no, em en tre vis ta à Agên cia Reu ters,
acres cen tan do que se a po pu la ção não co la bo rar, as me di das po- 
dem en du re cer ain da mais.

 

O go ver no do Ma ra nhão es tá ado tan do ins tru men tos
de me di ção do ní vel do iso la men to. A me ta é che gar a

80% iso la men to. Ama nhã sai rá o pri mei ro com pa ra ti- 
vos de três di as. Se no dia 14 che gar à me ta, ha ve rá sus pen são do
lock down. Se não…

 
Du ran te to do o dia de ter ça-fei ra, a cir cu la ção de veí cu- 

los nas ave ni das de São Luís foi 46% me nor que na se- 
gun da-fei ra (04), se gun do cons ta tou o mo ni to ra men- 

to de trân si to da Pre fei tu ra de São Luís. In for mou, à
noi te, o pre fei to Edi val do Ho lan da Jr.

 
A cri se sa ni tá ria já pro je ta per das de R$ 8,5 bi lhões à

eco no mia do Ma ra nhão nos pró xi mos me ses, o que
re pre sen ta rá ero são tri bu tá ria de apro xi ma da men te

R$ 1,5 bi lhão. Po rém, o pro je to apro va do pe lo Con gres- 
so, per mi te que o Es ta do te rá com pen sa ção de R$ 650 mi- 

lhões da União.

Em ses são por vi de o con fe rên cia, ter ça-fei ra, a Câ ma ra Mu ni- 
ci pal de São Luís apre ci ar 13 pro je tos que re for çar o com ba te ao
covid19. Con ce de pen são a de pen den te de mé di cos e en fer mei- 
ros, mor tos do ví rus, por atu a ção nos hos pi tais. Até cai xão de de- 
fun to en trou.

Foi apro va do tam bém um pro je to do ve re a dor Gu tem berg
Araú jo que exi ge equi pa men tos in di vi du ais aos pro fis si o nais de
saú de, e hos pe da gem de les em ho téis. A pro pos ta é idên ti ca a dos
de pu ta dos Othe li no Ne to e Ne to Evan ge lis ta, que tra mi ta na Ale- 
ma.

São Luís, quinta-feira, 7 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeitura de São Luís atua para ampliar 
o isolamento social e o número de leitos

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Prefeito Edivaldo diz que esforço para reduzir covid-19 continua em duas frentes: ampliar o isolamento social e o número de leitos

C
om equipes nas 
ruas intensificando 
a fiscalização das 
normas do lockdo-

wn e garantindo novas va-
gas na rede de saúde muni-
cipal, prefeito Edivaldo tem 
trabalhado juntamente com 
o Governo do Estado para 
minimizar os danos da Co-
vid-19 na capital

O prefeito Edivaldo Ho-
landa Junior, que tem tra-
balhado em conjunto com o 
Governo do Maranhão, atua 
fortemente em duas princi-
pais frentes de trabalho neste 
cenário de pandemia: am-
pliar o isolamento social e 
também o número de leitos 
na rede municipal de saúde 
exclusivos para atendimento 
a pacientes vítimas do novo 
coronavírus (Covid-19). As 
estratégias integram um pa-
cote de ações executadas pelo 
prefeito Edivaldo que tem 
trabalhado para reduzir os 
impactos da pandemia na 
capital desde antes da confir-
mação do primeiro caso, dia 
20 de março. Assim, foram 
intensificadas as ações de 
fiscalização por toda a cida-
de em decorrência do estado 
de bloqueio total (lockdo-
wn) iniciado na terça-feira 
(5), bem como anunciada a 
ampliação de leitos na rede 
municipal.qw

“Nós temos trabalhado 
fortemente para ampliar o 

número de leitos na cidade. 
Temos o Hospital da Mulher, 
como referência para este 
tipo de caso. Há também a 
rede de unidades hospitala-
res conveniadas com leitos 
clínicos e de UTI. A Prefei-
tura trabalha em conjunto 
com o Governo do Estado 
para que possamos em bre-
ve abrir a Clínica São José e 
o Hospital Português para 
oferecer mais leitos para a 
população. Com isso deve-
mos somar mais de 300 no-
vos leitos. Além disto, nossas 
equipes estão nas ruas para 
fazer cumprir as normas do 
decreto que estabeleceu o 
bloqueio total da ilha de São 
Luís e que já apresenta re-
sultados positivos no que diz 
respeito à redução da taxa 
de isolamento”, disse o pre-
feito Edivaldo.

A estratégia da Prefeitu-
ra de São Luís, coordenada 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde (Semus), prevê a am-
pliação e adequação de lei-
tos na Maternidade Nazira 
Assub (Estiva) e na Unida-
de de Pronto Atendimento 
24 horas da zona rural, bem 
como a parceria com o Go-
verno do Estado para dispo-
nibilização de leitos na Clí-
nica São José e no Hospital 
Português (ambos da rede 
privada). Por meio de par-
ceria com o Governo tam-

bém estão sendo implanta-
dos novos leitos no Hospital 
da Criança.

Estas unidades estão sen-
do adaptadas para o atendi-
mento à pacientes infectados 
com Covid-19. Outra medi-
da já adotada pela Prefeitura 
para garantir a ampliação da 
rede de atendimento durante 
a pandemia é a implantação 
de leitos de retaguarda nas 
Unidades Mistas de Saúde 
(UMs) dos bairros Bequimão, 
Coroadinho, Itaqui-Bacan-
ga e São Bernardo, que está 
sendo reformada com recur-
sos de emenda do senador 
Weverton Rocha. Com isso, 
entre leitos próprios e em 
parceria, a rede municipal 
deve chegar a mais de 300 
leitos para atendimento a 
pacientes com Covid-19.

A Prefeitura já tem como 
referência para atendimento 
aos pacientes com Covid-19 
o Hospital da Mulher, com 
53 leitos, dos quais 10 são 
de UTI e 43 são clínicos. Há 
também o convênio com o 
Hospital Universitário para 
disponibilização de 40 lei-
tos, totalizando 93 leitos já 
prontos.

Além disso, a Prefeitura 
disponibilizou 12 unidades 
básicas de saúde exclusiva-
mente para pacientes que 
apresentem sintomas leves 

de síndromes respiratórias e 
gripais. Nestas unidades se-
rão feitas consultas e, se ne-
cessário, o encaminhamento 
para exames e atendimen-
to de maior complexidade.

ISOLAMENTO
Para garantir o cumpri-

mento do estado de lockdown 
até o dia 14 deste mês, de-
cretado por ordem da Justiça 
e acatado pelo Governo do 
Estado, a Prefeitura de São 
Luís tem mantido equipes 
de fiscalização de trânsito, 
comércio e demais áreas de 
forma intensiva desde ter-
ça-feira (5), quando iniciou 
o bloqueio total. Um dos re-
sultados foi a redução do trá-
fego de veículos nas aveni-
das de São Luís que chegou a 
60% no primeiro dia, segun-
do apontou relatório da Se-
cretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes (SMTT).

Outra medida importante 
que contribuiu para o menor 
número de veículos circu-
lando na cidade foi a redu-
ção de 50% da frota do trans-
porte coletivo, que também 
está sendo fiscalizado para 
assegurar que condutores e 
passageiros cumpram o que 
que determina a decisão ju-
dicial e os decretos estadual 
e municipal que disciplinam 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e 

alimentação hospitalar para atender a demanda das unidades de saúde administradas pela EMSERH: 

Hospital Regional Dr. Everaldo Ferreira; HOSPITAL Alarico Nunes Pacheco e Unidade de Pronto 
Atendimento de Timon (UPA Timon).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE

DATA DA ABERTURA: Anteriormente marcada para o dia 11/05/2020 às 08h30, a licitação fica ADIADA para 

o dia 03/06/2020 às 08h30, horário local.

Abertura das Propostas:  às 08h15, 03/06/2020, horário de Brasília-DF.

Disputa:  às 08h30, 03/06/2020, horário de Brasília-DF.

Endereço: www.licitacoes-e.com.br

Motivo: Alteração no Anexo I-F – Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, no Item 2 – 

Hospital Regional Alarico Pacheco, conforme ERRATA 001.

O Edital e demais informações estão 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 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos e-mails 

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

São Luís (MA), 30 de abril de 2020 

Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

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

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 035/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26.674/2020 - EMSERH

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 22 DE 
MAIO DE 2020 ÀS 09h, pelo sitio eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata da aquisição de 
bebedouros industriais e bebedouros de garrafões, para atender a demanda desta Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária - SEAP.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso 

de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails 

cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

 

São Luís/MA, 05 de maio de 2020

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS
Pregoeiro da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 23861/2020-SEAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2020 A Prefeitura Municipal de 
Brejo de Areia/MA, CNPJ: 01.612.318/0001-96, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
12/2020, sob  forma presencial, processo cujo objeto é contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de contratação de profissionais da saúde 
no município de Brejo de Areia MA, na forma da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 
3.555/00, lei complementar 123/06, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem as disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no dia 18/05/2020 às 
09h:00. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de 
Areia /MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em 
horário comercial das 08:00h às 12:00h.  Brejo de Areia/MA, 04 de maio de 2020. 
EVANDRO SOUSA BARBOSA Pregoeiro Oficial

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020. A 
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público a REVOGAÇÃO do Pregão Presencial SRP Nº 004/2020, que tem por objeto: a 
Formação de Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para 
Locação de Veículos, para suprir a necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/-
MA. Visando a reanálise dos itens cotados e quantidades solicitadas, onde verificou - se que 
o valor global do certame se tornaria demasiado elevado, precisando assim realizar uma 
readequação dos itens inicialmente cotados. Mais informações na Sala de sessões da 
Comissão de Licitações localizada na Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA. Ou 
através do telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticu-
pu - MA, 29 de abril de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira /Presidente da CPL.

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

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2020

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. 
09/2020, no dia 19/05/2020, às 08h30m, horário local, objetivando o Registro de Preços para para 
futura e eventual aquisição de urnas funerárias, 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2020

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. 
10/2020, no dia 18/05/2020, às 08h30m, horário local, objetivando a Contratação de empresa 
especializada para locação de equipamentos permanentes de infraestrutura hospitalar, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé Grande-MA, 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

Risa S.A.
CNPJ nº 06.855.894/0001-88 - NIRE nº 2230000117-5

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O Presidente da Companhia, RISA S.A., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob 
nº 06.855.894/0001-88 e NIRE nº 2230000117-5, no uso de suas atribuições legais e Estutária, vem convocar 
os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se 
realizará no dia 20 de Maio de 2020, às 9:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, na Rodovia 
MA-06, Km 05, Zona Rural, Balsas/MA, CEP 65.800-000 ou de forma virtual a ser informada pela Companhia 
com antecedência, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem: (a) Tomada das contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2019; (b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 
2019 e a distribuição de dividendos; (c) Alteração do endereço da filial CNPJ: 06.855.894/0019-07; (d) Alteração 
de atividades econômica principal e secundárias da filial CNPJ: 06.855.894/0019-07; (e) Inclusão de atividade 
econômica secundária nas filiais CNPJ: 06.855.894/0012-30 e CNPJ: 06.855.894/0016-64; (f) Abertura de Filial 
da Companhia no município de Campos Lindos, no Estado do Tocantins; (g) Aprovação de orçamento/proposta 
para contratação de empresa especializada para avaliação do valor/preço da marca “RISA” da Companhia;  
e (h) Outros assuntos de interesse da Companhia. Informações Gerais: (i) As demonstrações contábeis 
auditadas foram publicadas em 16/04/2020 no Diário oficial do Piauí, sendo devidamente informada aos 
acionistas na mesma data; e (ii) Tendo em vista as necessárias precauções quanto a pandemia da COVID-19 
esta Assembleia também ocorrerá de forma virtual, onde os acionistas convocados e demais participantes 
poderão participar virtualmente, de modo a ser organizado e informado antecipadamente pela Companhia. 
Balsas (MA), 04 de Maio de 2020. José Antônio Gorgen - Diretor-Presidente.

o lockdown. Todos devem 
fazer uso de máscaras, tan-
to passageiros, motoristas 
e cobradores. Também está 
proibido o do transporte de 
pessoas em pé. O cumpri-
mento do decreto de lockdo-
wn em São Luís está sendo 
fiscalizado por equipes da 

Prefeitura e do Governo do 
Maranhão. O decreto restrin-
ge a circulação de pessoas e 
paralisa atividades não es-
senciais em São Luís e re-
gião metropolitana por 10 
dias, até o dia 14 deste mês, 
conforme determinação da 
Justiça.

O decreto restringe a circulação de pessoas e paralisa atividades não essenciais em São Luís e região 
metropolitana por 10 dias, até o dia 14 deste mês, conforme determinação da Justiça.
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GI O VA NA KURY

Pla ne ja men to

Ca sa men tos du ran te a pan de mia

Online

Casal transmite
casamento ao vivo 

“C
on for me fos sem as cir cuns tân ci as, a gen te
ía ul tra pas san do elas”, con tou Isa bel, que
co me çou o fa mo so mês das noi vas ca san- 
do-se com o noi vo, João Pe dro Vié gas, em

uma ce rimô nia vir tu al. O ca sa men to tra di ci o nal es ta va
mar ca do pa ra ocor rer em me a dos de maio, em um bis- 
trô da ca pi tal ma ra nhen se, São Luís, mas, por cau sa das
re gras de iso la men to so ci al pa ra a pre ven ção da co vid-
19, te ve que ser trans for ma do em al go to tal men te no vo.

A ce rimô nia, re a li za da no dia 1º de maio, fe ri a do do
Dia do Tra ba lho, foi trans mi ti da ao vi vo di re ta men te da
sa la da ca sa da noi va, via re de so ci al. Du rou pou co mais
de uma ho ra e foi con du zi da vir tu al men te pe la pas to ra
Vâ nia Ve lo so, que es ta va na pró pria re si dên cia en quan to
da va a bên ção ao ca sal. O su ces so foi tan to que a ‘li ve’
che gou a 2 mil es pec ta do res si mul tâ ne os de vá ri as par- 
tes do Bra sil.

“Es se for ma to on-li ne foi um mo de lo que a gen te en- 
con trou pa ra, mes mo dis tan te, unir to do mun do”, ex- 
pres sou João Pe dro. Ele con ta que ideia do ca sal aca bou
ga nhan do uma pro por ção mui to gran de nas re des so ci- 
ais. “Vá ri as pes so as co me ça ram a se guir, mui tos cu ri o- 
sos, e a gen te aca bou le van do mui ta es pe ran ça a tan ta
gen te nes se mo men to de pan de mia”, pon tu ou.

A pas to ra, da Igre ja Ba tis ta Ca te dral da Ado ra ção, re- 
ve lou que nun ca ha via fei to na da pa re ci do an tes. No co- 
me ço, es tra nhou o con vi te dos en tão noi vos; mas, de- 
pois, sur pre en deu-se com o re sul ta do da fes ta na da
con ven ci o nal. “Pa ra mim, [a de ci são de les] foi uma
gran de sur pre sa. Até dei a su ges tão de fa zer o ca sa men- 
to mais pa ra o fim do ano, mas eles es ta vam mui to de ci- 
di dos. Per gun ta ram se eu en ca ra ria es se de sa fio. Mes mo
que pa ra mim fos se al go inu si ta do, co mo era de se jo do
co ra ção de les, eu acei tei par ti ci par. Foi uma que bra de
ta bus e pa ra dig mas, pa ra vi ver al go di fe ren te nes se tem- 

po de iso la men to”, com par ti lhou Vâ nia.

O ca sa men to tra di ci o nal de Isa bel e João Pe dro es ta va
mar ca do des de o co me ço des te ano. Des de en tão, tu do
já es ta va pa go: ves ti do, bo lo, de co ra ção, buf fet e até a
ban da. Po rém, tão lo go os noi vos de ci di ram al guns de- 
ta lhes da ce rimô nia, a si tu a ção do no vo co ro na ví rus co- 
me çou a se agra var no mun do e o ca sal re do brou a aten- 
ção pa ra pos sí veis mu dan ças.

Um dos pri mei ros paí ses a se rem atin gi dos foi a Itá lia,
on de os dois pas sa ri am a lua-de-mel. En tão, eles lo go
des mar ca ram a vi a gem – um pas seio de cru zei ro com
cin co di as de du ra ção – e pas sa ram a con si de rar um des- 
ti no na ci o nal.

Quan do co me ça ram a no ti ci ar os pri mei ros ca sos no
Bra sil, o ca sal qua se de ci diu por adi ar ou can ce lar a ce- 
rimô nia. En tre tan to, de pois de re fle ti rem bas tan te, am- 
bos de ci di ram adap tar a fes ta pa ra um mo do em que os
con vi da dos pu des sem es tar pre sen tes, em bo ra não fi si- 
ca men te. “A gen te tem so nha do com es sa da ta há mui to
tem po e de ci diu per ma ne cer e en ca rar”, ex pli cou Isa bel.

Com a no va ideia à fren te, o ca sal cri ou um per fil no
Ins ta gram ex clu si va men te pa ra a re a li za ção do “even to”
on-li ne – o que des per tou a cu ri o si da de de ou tras pes so- 
as país afo ra; mui ta gen te, in clu si ve, vi ven do as mes mas
an gús ti as e pre o cu pa ções, em si tu a ções se me lhan tes.

“Eu co me cei a re ce ber mui tas men sa gens de mu lhe- 
res de fo ra per gun tan do, mui tas com me do e in cer te za.
A gen te co nhe ceu mui ta gen te ba ca na de to do o Bra sil.
Con ver sei com ce ri mo ni a lis tas de São Pau lo, de Mi nas
Ge rais, [de es ta dos] do Nor des te…”, con tou Isa bel.

No gran de dia, pa ra não pôr nin guém em ris co, so- 
men te se reu ni ram o noi vo, a noi va, o fo tó gra fo e o ci ne- 
ma tó gra fo, que são ami gos do ca sal e já ha vi am si do
con tra ta dos. Até a de co ra ção, que já es ta va pa ga pa ra ser
usa da na fes ta tra di ci o nal, con se guiu ser apro vei ta da
pa ra en fei tar o am bi en te da trans mis são.

So bre os pre juí zos, Isa bel ex pli cou que, no fim das
con tas, ape nas 30% de tu do o que já es ta va pa go foi per- 
di do. A mai o ria dos pa ga men tos foi de vol vi da; pa ra al- 
guns for ne ce do res hou ve o pa ga men to de mul ta, e pa ra
ou tros o in ves ti men to fi cou co mo ‘cré di to’ pa ra ser usa- 
do após a cri se pro vo ca da pe la pan de mia. Foi o ca so do
sa lão de be le za on de a noi va se pro du zi ria, por exem plo.

O ca sa men to foi re li gi o so com efei to ci vil – quan do a
ofi ci a li za ção da união ocor re fo ra do car tó rio, nor mal- 
men te na Igre ja, e é re co nhe ci do pe lo Es ta do. O ter mo
do car tó rio já es ta va à mão, já que os noi vos o pro vi den- 
ci a ram an te ri or men te, e bas tou as si ná-lo na pre sen ça
das tes te mu nhas, que es ta vam acom pa nhan do a ce- 
rimô nia.

“Um ca sa men to pre sen ci al se ria pra ti ca men te im- 
pos sí vel de se fa zer com es se nú me ro tão ele va do de
con vi da dos”, re fle tiu a pas to ra, “e es se ‘ao vi vo’ deu a
opor tu ni da de pa ra mui tas pes so as par ti ci pa rem, o que,
pa ra mim, foi ex tra or di ná rio”, con cluiu.

O nú me ro de ma trimô ni os re gis tra dos em car tó ri os
no es ta do caiu dras ti ca men te, se com pa ra do ao mes mo
pe río do do ano pas sa do, se gun do a As so ci a ção dos Re- 
gis tra do res Ci vis (Ar pen) do Ma ra nhão. Por cau sa da
res tri ção ao con ta to so ci al, a mai o ria dos ca sais es tá adi- 
an do o even to.

Ain da de acor do com a As so ci a ção, os ca sa men tos ci- 
vis con ti nu a vam sen do re a li za dos até a úl ti ma se gun da-
fei ra (4), em bo ra que em quan ti da de mui to me nor. A
par tir da ter ça (5), em de cor rên cia dos de cre tos que dão
iní cio ao lock down na re gião me tro po li ta na de São Luís,
to dos os ca sa men tos que ocor re ri am fo ram sus pen sos
até o dia 15 de maio. Ao fim do pra zo, o car tó rio de ve en- 
trar em con ta to com os ca sais pa ra re mar car as da tas.

São Luís, quinta-feira, 7 de Maio de 2020

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

Se rá re a li za da às 19h30, de ho je, vir tu al- 
men te pe lo ca nal do youtube: psan to an to ni- 
o de pa dua, a Mis sa de Sé ti mo Dia, pe lo fa le- 
ci men to do em pre sá rio Ma no el Di as, do no
das con ces si o ná ri as Al ve ma, In ter car e
NewS tar. Há al guns anos, Ma no el lu ta va bra- 
va men te con tra um cân cer, e na úl ti ma sex- 
ta-fei ra, 1º de maio, vi a jou pa ra o Rei no de
Deus, no hos pi tal em São Pau lo, on de en-
con tra va-se in ter na do.

Renda mísera

Me ta de dos bra si lei ros so bre vi ve com
ape nas R$ 438 men sais, ou se ja, cer ca de 105
mi lhões de pes so as têm me nos de R$ 15 por
dia pa ra sa tis fa zer to das as su as ne ces si da- 
des bá si cas, se gun do da dos do IB GE, di vul-
ga dos nes ta quar ta-fei ra, 6. Os re sul ta dos
são re fe ren tes à ren da mé dia re al do mi ci li ar
per ca pi ta de 2019, apu ra da pe la Pes qui sa
Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os Con tí- 
nua: Ren di men to de to das as fon tes 2019.

O co lu nis ta so ci al e apre sen ta dor
de TV, Ri va nil do Fei to sa, de Te re si na
(PI), ce le bra os 18 anos do In si de TV,
na Re de MN, em for ma to ao Vi vo,
com mui ta ar te, cul tu ra, so ci e da de e
au to co nhe ci men to. No pro gra ma de
es treia, quem fez a aber tu ra foi o hair
Style pi aui en se em Lis boa, Kar los
Wen del, com uma re cei ta de ba ca -
lhau! O en cer ra men to do pro gra ma
foi com um ba te-pa po com o can tor
Frank Agui ar! O “Un si de TV” vol ta a
ter 1h30, de du ra ção e vai ao ar nas
ter ças, em ca nal aber to pa ra se te es -
ta dos do Nor te e Nor des te. Pa ra béns
ami go.

O Gru po Po ti guar, que
já re a li zou a do a ção de
600 li tros de ál co ol em
gel pa ra o HUF MA; do -
ou es sa se ma na 900 li -
tros de ál co ol em gel
pa ra a Sec. Mun. de
Saú de. No ato da do a -
ção, são vis tos ge ren te
de Ven das da Po ti guar,
Da nil son Cos ta, o se -
cre tá rio mu ni ci pal de
Saú de, Lu la Fylho, a
di re to ra do Gru po Po ti -
guar Ca mi la Bra sil e
Adri a no Pes ta na, ge -
ren te de Mar ke ting Po -
ti guar.

Se gun do Ro nal do Oli -
vei ra, mé di co e co or de -
na dor da Gi ne co lo gia e
Obs te trí cia do Gru po
São Fran cis co – que faz
par te do Sis te ma Hap -
vi da – não há mo ti vos
pa ra pâ ni co de grá vi -
das com re la ção a Co -
vid-19, mas há sim ne -
ces si da de de aten ção e
cui da dos.” Elas de vem
se tran qui li zar, fi car
em ca sa e se guir o pré-
na tal e a re a li za ção
dos exa mes es sen ci ais
nor mal men te”, re co -
men da o mé di co.

Uma esperança

O mi nis tro da Saú de, Tra ba lho e Bem-Es tar
So ci al do Ja pão, Ka to Kat su no bu, de ve apro var,
ho je, o an ti vi ral rem de si vir pa ra o tra ta men to do
co ro na ví rus. Ele dis se que pre ten de au to ri zar o
me di ca men to, ca so um pai nel con sul ti vo o
apro ve. O rem de si vir foi de sen vol vi do pe la Gi le-
ad Sci en ces, com se de nos Es ta dos Uni dos, pa ra
o tra ta men to de pa ci en tes com ebo la. O go ver-
no ja po nês, por sua vez, deu iní cio a pro ce di-
men tos pa ra ace le rar a apro va ção do an ti vi ral
após o la do ame ri ca no ter apro va do seu uso
emer gen ci al na úl ti ma sex ta-fei ra.

Flores e mães

Mes mo di an te do ce ná rio da pan de mia do
no vo co ro na ví rus, não dá pa ra pas sar em bran- 
co uma da ta tão es pe ci al co mo o Dia das Mães.
Por is so, além das ati tu des diá ri as, é fun da men- 
tal pro por ci o nar bons mo men tos nes ta da ta,
sem pre ce le bra da no se gun do do min go do mês
de maio. E uma óti ma op ção de pre sen te são as
flo res. “Além de to do o sig ni fi ca do, as flo res tra- 
zem um ar de ale gria, ro man ce e vi da a qual quer
am bi en te. Sem con tar que me lho ra da qua li da- 
de do ar”, lem bra San dra Mar tins, flo ris ta do
Gru po Ma teus.

Hidroxicloroquina

Mais uma vez, o Sis te ma Hap vi da ino va em
su as ações de com ba te à CO VID-19. Ci en te da
es cas sez do re mé dio hi dro xi clo ro qui na no mer- 
ca do bra si lei ro, a Fun da ção Ana Li ma, bra ço so- 
ci al do Sis te ma Hap vi da, fez uma do a ção li mi ta- 
da de hi dro xi clo ro qui na pa ra as ope ra do ras do
Sis te ma Hap vi da. Por is so, des de es ta ter ça-fei- 
ra, 5, o Sis te ma da rá, gra tui ta men te, a me di ca- 
ção pa ra os pa ci en tes que pos suí rem a pres cri- 
ção mé di ca pa ra o uso do re mé dio. A no vi da de é
uma for ma de res guar dar a saú de dos cli en tes,
evi tan do que a do en ça se agra ve.

Pra curtir

A eter na rai nha do
rock, Ri ta Lee, vai co -
me mo rar os 40 anos
do ál bum “Lan ça
Per fu me” com ba te-
pa po ao vi vo trans mi -
ti do em sua con ta do
Ins ta gram.

A li ve mar ca da pa ra
as 19h30, de ho je, no
Ins ta gram de Ri ta Lee
é a pri mei ra trans -
mis são fei ta em tem -
po re al que en vol ve a
ar tis ta, e te rá co mo
me di a dor jor na lis ta
Gui lher me Sa mo ra

Com a pau sa das ati -
vi da des da Fei ra Cul -
tu ral Es tu dan til, pro -
je to que abre es pa ço
den tro da Uni ver si -
da de pa ra que alu nos
pos sam se man ter
por meio da ven da de
pro du tos, foi cri a da
na UF MA a cam pa -
nha de ar re ca da ção
“Unir Sem Reu nir”.

A ideia é ar re ca dar
re cur sos pa ra aju dar
es tu dan tes que es tão
com di fi cul da des fi -
nan cei ras.

En quan to as vi a gens
aos des ti nos tu rís ti -
cos bra si lei ros se -
guem al te ra das de vi -
do à pan de mia do
no vo co ro na ví rus, o
Go o gle ofe re ce uma
amos tra pa ra quem
tem sau da des ou ain -
da não co nhe ce a Re -
gião Amazô ni ca e ar -
re do res. 

Por meio da pla ta for -
ma “Stre et Vi ew”, os
in ter nau tas po dem
ob ser var ima gens em
360º dos ri os, da flo -
res ta e das co mu ni -
da des na Re ser va do
Rio Ne gro, no Ama -
zo nas. 

São Luís, quinta-feira, 7 de Maio de 2020
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Situação inédita na Ilha de São Luís, a determinação judicial impacta fortemente as
vendas para o Dia das Mães, segunda melhor data para o varejo

PA TRÍ CIA CU NHA

No Bra sil

LOCKDOWN

Impacto no comércio
do Dia das Mães

O
co mér cio do Ma ra nhão de- 
ve amar gar uma si tu a ção
econô mi ca nun ca an tes vi- 
ven ci a da nes te Dia das

Mães. A da ta, que é con si de ra da o Na- 
tal do pri mei ro se mes tre pe lo co mér- 
cio e a se gun da mais im por tan te no
ca len dá rio va re jis ta bra si lei ro, vai en- 
con trar, na re gião me tro po li ta na de
São Luís, as por tas dos co mér ci os de
ser vi ços con si de ra dos não es sen ci ais
fe cha dos. A me di da é pa ra im pe dir o
avan ço do no vo co ro na ví rus no es ta- 
do.

A cri se pro vo ca da pe lo Co vid-19 já
acar re ta va uma que da his tó ri ca do
vo lu me de ven das no va re jo em to do o
Bra sil. Com o lock down (blo queio to- 
tal) dos ser vi ços não es sen ci ais em
São Luís, Pa ço do Lu mi ar, São Jo sé de
Ri ba mar e Ra po sa, a si tu a ção ten de a
fi car mais crí ti ca.

De ter mi na do pe la jus ti ça via Va ra
de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos de
São Luís  e aca ta do pe lo Go ver no do
Es ta do (De cre to Es ta du al Nº
35.784/2020), o lock down en trou em
vi gor na ter ça-fei ra (5) pa ra con ter a
pan de mia de Co vid-19 e va le por dez

di as. A po pu la ção de ve se guir as me- 
di das de res tri ção, sob pe na de mul ta.
Den tre os pon tos elen ca dos no de cre- 
to, es tá a sus pen são das ati vi da des
não es sen ci ais, com ex ce ção de ser vi- 
ços de ali men ta ção, far má ci as, por tos
e in dús tri as que tra ba lham em tur nos
de 24 ho ras; sus pen são da cir cu la ção
de veí cu los par ti cu la res, sen do au to- 
ri za dos so men te a saí da pa ra com pra
de ali men tos ou me di ca men tos, pa ra
trans por te de pes so as e aten di men to
de saú de, ser vi ços de se gu ran ça ou
con si de ra dos es sen ci ais; li mi ta ção da
cir cu la ção de pes so as em es pa ços pú- 
bli cos.

As sim, mui tas lo jas que uti li za vam
a pla ta for ma di gi tal pa ra con ti nu ar as
ven das por delivery, ti ve ram que aca- 
tar a de ci são. “De vi do à de ci são ju di- 
ci al que de ter mi na o lock down es ta- 
mos sus pen den do nos sas ati vi da des
até que se ja de cre ta do o fim do mes- 
mo. #fi que em ca sa”, in for ma ram al gu- 
mas lo jas de ves tuá rio e cal ça dos que
im pul si o na vam su as ven das pe la In- 
ter net fa zen do en tre ga a do mi cí lio.

Pa ra Max de Me dei ros, Su pe rin ten- 
den te da Fe co mér cio, o im pac to de
um Dia das Mães sem co mér cio fí si co
é mais di re to so bre os pe que nos ne gó- 
ci os, que não têm a ca pa ci da de de mi- 
grar de for ma tão ines pe ra da e ace le- 
ra da pa ra as pla ta for mas on-li ne e
mon tar um sis te ma de en tre ga.  “Por
is so não des car ta mos, por exem plo,
uma es tra té gia de in cen ti var o adi a- 
men to da co me mo ra ção da da ta pa ra
um pe río do pos te ri or. É im por tan te
que, nes se mo men to, as pes so as que
man tem sua ca pa ci da de de com pra
pre ser va da pos sam dar pri o ri da de
pa ra o pe que no ne gó cio lo cal que ofe- 
re ça os ser vi ços de co mer ci a li za ção
di gi tal, pa ra que pos sa mos fa zer com

que o di nhei ro cir cu le na nos sa eco- 
no mia”, dis se Me dei ros.

Ain da de acor do com o su pe rin ten- 
den te, al gu mas es tra té gi as es tão sen- 
do de se nha das pa ra ate nu ar o gra ve
im pac to econô mi co que a da ta de ve rá
ex pe ri men tar es te ano, co mo cam pa- 
nhas de cons ci en ti za ção pa ra que os
con su mi do res com prem de mo do di-
gi tal, pri o ri zan do o co mér cio lo cal. “A
si tu a ção é iné di ta, tan to pa ra em pre- 
sá ri os quan to pa ra con su mi do res, e,
por tan to, ne ces si ta re mos do em pe- 
nho e apoio de to dos pa ra con tor nar- 
mos a si tu a ção, sem dei xar de la do um
mo men to tão im por tan te pa ra as fa- 
mí li as co mo é o Dia das Mães”.

Não des car ta mos, por

exem plo, uma es tra té gia

de in cen ti var o

adi a men to da

co me mo ra ção da da ta

pa ra um pe río do

pos te ri or

Fiscalização em pontos estratégicos na Ilha

No pri mei ro dia de lock down, equi- 
pes da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES), por meio da Su pe rin ten dên cia
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria do Es ta do (Su- 
vi sa), man ti ve ram a fis ca li za ção dos
es ta be le ci men tos, em pon tos con si- 
de ra dos es tra té gi cos na Ilha de São
Luís. Equi pes de fis cais per cor re ram
os bair ros da Cohab, Coha trac, Ci da de
Ope rá ria, São Fran cis co, Re nas cen ça
e Ave ni da dos Ho lan de ses.

Em ca so de des cum pri men to das
exi gên ci as do lock down, o es ta be le ci- 
men to po de rá so frer des de ad ver tên- 
ci as, a pa gar mul tas e in ter di ção par- 
ci al ou to tal. As mul tas po de rão ir de
R$ 2 mil a R$ 1,5 mi lhão, po den do do- 
brar o va lor em ca so de rein ci dên cia,
mas le van do em con ta a ca pa ci da de
econô mi ca.

A Pre fei tu ra de São Luís tam bém
es tá com su as equi pes nas ru as. O tra- 
ba lho se rá até o dia 14, quan do en cer- 
ra o de cre to. Po dem sair quem ne ces- 
si tar com prar ali men tos, ir às far má ci- 

as, uni da des de saú de e ou tras ati vi- 
da des es sen ci ais. Em to dos os ca sos é
ne ces sá rio que ha ja com pro va ção da
ne ces si da de do des lo ca men to. A cir- 
cu la ção de veí cu los par ti cu la res tam- 
bém só po de ocor rer nes tes ca sos es- 
pe cí fi cos. O co mér cio não es sen ci al
tam bém se gue fe cha do du ran te o pe- 
río do.

De acor do com a Con fe de ra ção Na- 
ci o nal do Co mér cio de Bens, Ser vi ços
e Tu ris mo (CNC), a cri se pro vo ca da
pe lo no vo co ro na ví rus vai acar re tar
uma que da his tó ri ca do vo lu me de
ven das no va re jo, no de 2020. Em
com pa ra ção com o ano pas sa do, a en- 
ti da de es ti ma que o Dia das Mães
acar re ta rá um en co lhi men to de 59,2%
no fa tu ra men to re al do se tor na da ta.

O pre si den te da CNC, Jo sé Ro ber to
Ta dros, ex pli ca por que a pro je ção de
que da pa ra o Dia das Mães por con ta
da pan de mia fi cou aci ma das per das

es ti ma das pa ra a Pás coa (-31,6%): “O
Dia das Mães des te ano ocor re rá em
meio ao fe cha men to de seg men tos
im por tan tes pa ra a ven da de pro du tos
vol ta dos pa ra a da ta, co mo ves tuá rio,
lo jas de ele tro do més ti cos, mó veis e
ele tro e le trô ni cos. Já a Pás coa tem co- 
mo ca rac te rís ti ca a ven da de pro du tos
tí pi cos em seg men tos con si de ra dos
es sen ci ais, co mo su per mer ca dos, que
per ma ne ce ram aber tos des de o iní cio
do sur to de co vid-19”.

Se gun do a CNC, São Pau lo, Rio de
Ja nei ro e Mi nas Ge rais, uni da des da
Fe de ra ção (UFs) que res pon dem por
mais da me ta de das ven das vol ta das
pa ra o Dia das Mães, ten dem a re gis- 
trar per das de 58,7%, 47,4% e 46,6%,
res pec ti va men te”, des ta ca. Em ter- 
mos re la ti vos, no en tan to, três UFs do
Nor des te de ve rão re gis trar as mai o res
per das: Ce a rá (-74,2%), Per nam bu co
(73,5%) e Bahia (66,2%). Quan do foi
fei ta a pes qui sa, ain da não ha via si do
de cre ta do o lock down  em São Luís.

SAU LO DU AI LI BE

ITAPECURU

Polícia apreende
250 kg de maconha

DROGA FOI ENCAMINHADA PARA A SEDE DA SENAR NA CAPITAL

POLÍCIA CIVIL

Uma ope ra ção da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, con tra o
com ba te ao trá fi co de dro gas, nas ci da des de Ita pe cu ru-
Mi rim e Mi ran da do Nor te, cul mi nou na apre en são de
250 kg de ma co nha.

A gran de apre en são de dro ga acon te ceu após de nún- 
ci as re ce bi das por meio do apli ca ti vo What sapp da Se- 
narc (98 99163-4899). A Po lí cia Ci vil pas sou a in ten si fi- 
car as ações po li ci ais na ci da de de Ita pe cu ru-Mi rim,
ten do em vis ta que um in di ví duo es ta ria trans por tan do
gran de quan ti da de de dro ga em um veí cu lo Fi at Idea,
quan do foi lo ca li za do um car ro com as ca rac te rís ti cas
des cri tas na de nún cia.

Foi da da or dem de pa ra da ao con du tor do veí cu lo,
que não foi obe de ci da, mo men to em que uma per se gui- 
ção. O mo to ris ta do veí cu lo per deu o con tro le, sain do da
pis ta e des cen do um bar ran co.

O con du tor fu giu pe la ma ta e con se guiu fu gir, dei xan- 
do um com par sa den tro do car ro. O sus pei to foi de ti do e
pre so em fla gran te pe los po li ci ais.

Os po li ci ais ci vis re a li za ram uma bus ca no veí cu lo,
quan do lo ca li za ram dez sa cos de nylon, con di ci o na dos
no por ta ma las e no ban co de trás do car ro.

Os sa cos acon di ci o na vam ta ble tes de ma co nha, on de
ca da pe ça pe sa va cer ca de um qui lo, que to ta li zou 250
kg da dro ga.

O pas sa gei ro do veí cu lo con fir mou o trans por te da
dro ga, ale gan do que iria re ce ber a im por tân cia de R$
500 e dois qui los da dro ga pa ra au xi li ar no trans por te até
o mu ni cí pio de Ita pe cu ru-Mi rim.

O in di ví duo re ce beu voz de pri são e foi tra zi do pa ra a
se de da Se narc, em São Luís, on de foi au tu a do pe los cri- 
mes de trá fi co de dro gas e as so ci a ção pa ra o trá fi co.

TRANSPORTE COLETIVO

Espaços demarcados
nos Terminais da Ilha

AÇÃO FOI REALIZADA EM TODOS OS TERMINAIS DE  DA ILHA 

DIVULGAÇÃO

O Sin di ca to das Em pre sas de Trans por te (SET) de
Pas sa gei ros de São Luís, cum prin do os De cre tos Es ta du- 
al e Mu ni ci pal, re a li zou mais uma ação pa ra se gu ran ça
dos usuá ri os do trans por te co le ti vo, com a de mar ca ção
de es pa ços no chão pa ra a es pe ra dos co le ti vos.

A ação foi re a li za da em to dos os cin co Ter mi nais de
In te gra ção de São Luís. “Com os es pa ços de mar ca dos no
chão com um ‘x’ a uma dis tân cia de 2 m; ca be ago ra à
po pu la ção res pei tar es sas de mar ca ções, que aten dem
às re co men da ções da Pre fei tu ra e das au to ri da des sa ni- 
tá ri as, e ofe re cem mais se gu ran ça à saú de dos usuá ri os.
É pre ci so cons ci ên cia e res pei to das re gras por par te de
to dos”, de cla rou Gil son Ne to, pre si den te do SET.

Ca be ago ra à po pu la ção res pei tar

es sas de mar ca ções

Va le lem brar que, mes mo no pe río do de lock down
(blo queio to tal) que já co me çou a vi go rar, o trans por te
co le ti vo con ti nua em cir cu la ção na Ilha de São Luís.

Ou tras me di das de pro te ção já es tão sen do ado ta das,
tais co mo o uso obri ga tó rio de más ca ras por to dos os
usuá ri os, as sim co mo mo to ris tas e co bra do res; a re a li- 
za ção da hi gi e ni za ção diá ria no in te ri or dos co le ti vos,
bem co mo a dis po ni bi li za ção de pi as com água e sa bão
em to dos os Ter mi nais de In te gra ção pa ra a hi gi e ni za- 
ção dos pas sa gei ros. (S.D)

São Luís, quinta-feira, 7 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Seleção ocorre de forma urgente, com inscrição até hoje, dia 7 de maio, por meio de
análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional

Men sal
Ren di men to mé dio

SALÁRIOS DE R$ 9 MIL

Seletivo para  a
saúde da capital

• mé di cos
• en fer mei ros
• téc ni cos em en fer ma gem
• ad mi nis tra ti vo

Re for ço na saú de

Ins cri ções

A
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú- 
de (Se mus), lan çou o edi tal de 
pro ces so se le ti vo sim pli fi ca- 
do, pa ra a con tra ta ção em ca- 

rá ter emer gen ci al de:

A me di da é mais um re for ço na 
aten ção aos pa ci en tes que con tam 
com uma equi pe pre pa ra da pa ra ga- 
ran tir to da as sis tên cia ne ces sá ria du- 
ran te o pe río do de in ter na ção e tra ta- 
men to da do en ça.

O pro ces so se le ti vo tem co mo ob je- 
ti vo su prir as uni da des de saú de mu- 
ni ci pais com pro fis si o nais de ní vel su- 
pe ri or e téc ni co que atu a rão na li nha 
de fren te de com ba te à Co vid-19, cau- 
sa da pe lo no vo co ro na ví rus, e pa ra re- 
po si ção de tra ba lha do res que, por- 
ven tu ra, pre ci sem se au sen tar de su as 
fun ções.

Os in te res sa dos po dem se ins cre ver 
até ho je, dia 7 de maio, por meio do 
se guin te link: se le ti vo.se mus.sa o- 
luis.ma.gov.br

Se rá per mi ti da ape nas uma úni ca 
ins cri ção por Ca das tro de Pes soa Fí si- 
ca (CPF) e os can di da tos con vo ca dos, 
con for me o car go pre te ri do, po de rão 
ter re mu ne ra ção que va ria de R$ 1.100 
a R$ 9.788,05. Os car gos ofe re ci dos es- 
tão dis tri buí dos en tre as re des de 
Aten ção às Ur gên ci as (RAU), de Aten- 
ção Psi cos so ci al, Am bu la to ri al e Aten- 
ção Pri má ria à Saú de.

Con vo ca ção

PROCESSO SELETIVO TEM COMO OBJETIVO SUPRIR AS UNIDADES DE SAÚDE DA CAPITAL

A.BAETA

Os apro va dos se rão con vo ca dos 
con for me o sur gi men to de va gas, por 
or dem de clas si fi ca ção e de acor do 
com os ter mos de fi ni dos no edi tal que 

po de ser aces sa do no si te 
https://www.sa o luis.ma.gov.br/ na 
aba “Edi tais”. A se le ção se rá por meio 
de aná li se cur ri cu lar, ava li a ção de tí-
tu los e ex pe ri ên cia pro fis si o nal.

PESQUISA

Brancos ganham o dobro que as outras pessoas

TRABALHADOR BRANCO TEM RENDIMENTO DE R$ 2.999, QUE SERIA QUASE O DOBRO DO QUE OUTRAS PESSOAS COSTUMAM GANHAM

DIVULGAÇÃO

O Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e
Es ta tís ti ca (IB GE) di vul gou o Re sul ta- 
dos da Pes qui sa Na ci o nal por Amos- 
tra de Do mi cí li os Con tí nua (PNAD
2019).

Em 2019, o ren di men to mé dio
men sal re al do tra ba lho do 1% da po- 
pu la ção com os ren di men tos mais
ele va dos era de R$ 28.659, o que cor- 
res pon de a 33,7 ve zes o ren di men to
dos 50% da po pu la ção com os me no- 
res ren di men tos (R$ 850).

Mas o que cha mou a aten ção fo ram
as as gran des dis cre pân ci as en tre o
ren di men to mé dio men sal re al de to- 
dos os tra ba lhos das pes so as bran cas
(R$ 2.999), par das (R$ 1.719) e pre tas
(R$ 1.673). Tam bém per du ram as di fe- 
ren ças de gê ne ro: o ren di men to de to- 
dos os tra ba lhos dos ho mens (R$
2.555) é 28,7% mais al to que o das mu- 
lhe res (R$ 1.985).

Em 2019, a mas sa men sal de ren di- 

men to ha bi tu al foi de apro xi ma da- 
men te R$ 213,4 bi lhões, 2,2% mai or
que a es ti ma da pa ra 2018 e 12,0%
mai or que a de 2012. Já a mas sa men- 
sal de ren di men to do mi ci li ar per ca- 
pi ta al can çou R$ 294,4 bi lhões. A par- 
ce la dos 10% com os me no res ren di- 
men tos da po pu la ção de ti nha 0,8%
des sa mas sa, en quan to os 10% com os
mai o res ren di men tos de ti nham
42,9%.

O nú me ro de pes so as com ren di- 
men to de to dos os tra ba lhos su biu de
43,4% da po pu la ção (90,1 mi lhões)
em 2018 pa ra 44,1% (92,5 mi lhões) em
2019. Já a apo sen ta do ria ou pen são
era re ce bi da por 14,7% da po pu la ção
em 2019, man ten do es ta bi li da de em
re la ção a 2018 (14,6%) e su bin do 1,6
pon to per cen tu al em re la ção a 2012
(13,1%).

O ren di men to mé dio re al de to das
as fon tes, após su bir 2,8% em 2018

(pa ra R$ 2.247), man te ve-se pra ti ca- 
men te inal te ra do em 2019 (R$ 2.244).
O Su des te re gis trou o mai or va lor (R$
2.645), se gui do pe lo Sul (R$ 2.499) e
pe lo Cen tro-Oes te (R$ 2.498), en- 
quan to os me no res va lo res es ta vam
no Nor des te (R$ 1.510) e no Nor te (R$
1.601).

O ren di men to mé dio dos tra ba lha- 
do res com en si no su pe ri or com ple to
(R$ 5.108) era, apro xi ma da men te, 3
ve zes mai or que o da que les com so- 
men te o en si no mé dio com ple to (R$
1.788) e cer ca de 6 ve zes o da que les
sem ins tru ção (R$ 918).

O per cen tu al de do mi cí li os aten di-
dos pe lo Bol sa Fa mí lia caiu de 13,7%
em 2018 pa ra 13,5% em 2019. Em
2012, 15,9% dos do mi cí li os do país re-
ce bi am o Bol sa Fa mí lia. Já o BPC-LO- 
AS era re ce bi do em 3,7% dos do mi cí li-
os do país em 2019, per cen tu al pra ti- 
ca men te igual ao de 2018 (3,6%) e 1,1
pon to per cen tu al aci ma do de 2012
(2,6%).

• A água e ener gia não com bi nam e po ten ci a li zam o ris -
co de aci den tes. Por is so, é im por tan te evi tar o con ta to
com equi pa men tos elé tri cos com as mãos e/ou pés mo -
lha dos e nun ca re a li zar con ser tos de ins ta la ções elé tri -
cas em lo cais úmi dos e mo lha dos;
• Pa ra tro car a tem pe ra tu ra do chu vei ro é im por tan te
que ele es te ja des li ga do e o cor po não de ve es tar mo lha -
do. Além dis so, re co men da-se usar cal ça do de bor ra cha
na ho ra de fa zer a mu dan ça;An tes de tro car uma lâm pa -
da, des li gue o in ter rup tor. Não to que na par te me tá li ca
do bo cal, nem na ros ca. Não exa ge re na for ça ao ros que -
ar, pois o vi dro po de que brar em sua mão;

• Se o in cên dio acon te cer em cir cui tos ener gi za dos, não
jo gue água, pois ela é con du to ra de ele tri ci da de e quem
ma nu seia po de to mar um cho que. Des li gue a cha ve ge -
ral ime di a ta men te e cha me os bom bei ros. Se for com -
ba ter o fo go com um ex tin tor, use ape nas o de clas se C (a
in di ca ção es tá no ró tu lo), es pe cí fi co pa ra in cên dio de
equi pa men tos elé tri cos ener gi za dos.
• Lem bre-se de ve ri fi car sem pre a vol ta gem cor re ta do
apa re lho an tes de co nec tá-lo à ener gia. Ob ser ve o di â -
me tro dos pi nos e ja mais for ce a co ne xão de les em uma
to ma da. Tam bém nun ca re ti re qual quer pi no dos plu -
gues, is so po de cau sar so bre car ga e gra ves aci den tes.
• Não ins ta lar an te nas pró xi mo à re de elé tri ca, pois há
ris co de con ta to na fi a ção e con se quen te cho que;
• Ao fa zer pe que nos re pa ros, tam bém é ne ces sá rio
aten ção e res pei tar a dis tân cia mí ni ma com a re de da
Equa to ri al Ma ra nhão. Des sa for ma é pos sí vel evi tar
con ta to aci den tal de es ca das e an dai mes com a re de elé -
tri ca.

Mais di cas

EM ISO LA MEN TO

Sai ba co mo evi tar
aci den tes com
ener gia em ca sa

Ener gia é um item in dis pen sá vel na vi da de to dos, es- 
pe ci al men te nes se mo men to de iso la men to so ci al em
de cor rên cia da pan de mia do co ro na ví rus. E nes se pe- 
río do em que a me lhor for ma de com ba ter a dis se mi na- 
ção da CO VID-19 é evi tar es pa ços com aglo me ra ção de
pes so as e per ma ne cer mais tem po em ca sa, tam bém é
im por tan te se guir al gu mas di cas da Equa to ri al Ma ra- 
nhão so bre co mo uti li zar a ener gia de for ma se gu ra pa ra
to dos.

Du ran te o pe río do de iso la men to, é pre ci so re do brar
a aten ção so bre os cui da dos de se gu ran ça com ener gia e
man ter-se aler ta. É im por tan te que o cli en te não fa ça
im pro vi sa ções, co mo de sen ca par fi os e co nec tá-los,
nem uti li zar fi os emen da dos pa ra li gar al gum equi pa- 
men to. Fi os der re ti dos, pe que nos cho ques e chei ro de
quei ma do in di cam pro ble mas na ins ta la ção que pre ci- 
sam ser cor ri gi dos ime di a ta men te. A ins ta la ção elé tri ca
da re si dên cia de ve ser ade qua da à car ga dos equi pa- 
men tos que se rão uti li za dos, bem ins ta la da, com bo as
co ne xões e ater ra men to.

Al guns cui da dos que de ve mos ter pa ra uti li zar a
ener gia de for ma se gu ra são:

Aten ção ao uso do fa mo so “T” (ben ja mim) pa ra li gar
apa re lhos elé tri cos. A uti li za ção do ob je to po de dar ori -
gem a um cur to-cir cui to ou prin cí pio de in cên dio, se
hou ver so bre car ga na ins ta la ção elé tri ca. O cor re to é
usar fil tro de li nha co mo op ção pa ra li gar vá ri os equi pa -
men tos ao mes mo tem po;

Ou tro cui da do es pe ci al é so bre re do brar a aten ção
com as cri an ças em ca sa, que cos tu mam cri ar brin ca- 
dei ras e uti li zar ob je tos que não são brin que dos. Im por- 
tan te sem pre co lo car pro te to res nas to ma das, es pe ci al- 
men te se hou ver cri an ças pe que nas em ca sa.

Cri an ças são sem pre cu ri o sas e, de vi do ao con fi na- 
men to, po de co lo car ob je tos me tá li cos nas to ma das ou
li gar mais de um apa re lho no mes mo pon to de ener gia
sem as de vi das pre cau ções.

São Luís, quinta-feira, 7 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Análise sobre as consequências do coronavírus nas 10 principais ligas do Velho
Continente projeta cenários com desvalorização média de 17,7% a 26,5% dos atletas

DESVALORIZAÇÃO

Valor dos jogadores
pode cair R$ 60 bilhões

A
con sul to ria in ter na ci o nal 
KPMG di vul gou um es tu do 
so bre o im pac to da pan de mia 
do no vo co ro na ví rus no fu te- 

bol da Eu ro pa. A aná li se re ve la que o 
va lor agre ga do de 4.183 jo ga do res nas 
10 prin ci pais li gas do con ti nen te po de 
so frer uma que da de qua se € 10 bi- 
lhões – apro xi ma da men te R$ 60,3 bi- 
lhões, des de fe ve rei ro. Is so re pre sen- 
ta ria uma des va lo ri za ção mé dia de 
17,7% a 26,5% do va lor de mer ca do 
dos atle tas.

Pa ra es ti mar o efei to da epi de mia 
nes se te ma, a ava li a ção da KPMG le- 
vou em con si de ra ção dois ce ná ri os: o 
can ce la men to to tal da tem po ra da; ou 
o re co me ço nos pró xi mos me ses. No 
pri mei ro ca so, a que da se ria de qua se 
€ 10 bi lhões, cer ca de 26,5% do va lor 
de re fe rên cia. No se gun do, com a con- 
ti nui da de dos jo gos, o va lor dos jo ga- 
do res cai em € 6,6 bi lhões, ou 17,7%. A 
con sul to ria não con si de rou um mo- 
de lo com al gu mas li gas na ci o nais re- 
to man do as ati vi da des e ou tras não.

O cál cu lo le va em con si de ra ção a 
ida de dos jo ga do res, a du ra ção do pe- 
río do sem trei nos e com pe ti ções, o 
tem po de con tra to, a li qui dez fi nan- 
cei ra dos clu bes, a di mi nui ção de pa- 
tro cí ni os, o tem po da ja ne la de trans- 
fe rên ci as, as di fi cul da des fi nan cei ras, 
en tre ou tros pon tos.

As con sequên ci as di re tas des sa di- 
mi nui ção do va lor de mer ca do dos jo- 
ga do res se ri am a que da do nú me ro de 
trans fe rên ci as, a re du ção do vo lu me 
de di nhei ro en vol vi do e o au men to de 
em prés ti mos e/ou tro cas.

As li gas ana li sa das fo ram as se guin- 
tes: Bel gi an Pro Le a gue (Bél gi ca); Ere-

NEYMAR RECUSOU, RECENTEMENTE, R$ 600 MILHÕES PARA RENOVAR COM O PSG

BENOIT TESSIER/REUTERS

di vi sie (Ho lan da); EFL Cham pi onship 
(In gla ter ra); Pre mi er Le a gue (In gla- 
ter ra); Li gue 1 (Fran ça); Bun des li ga 1 
(Ale ma nha); Se rie A (Itá lia); Li ga NOS 
(Por tu gal); La Li ga (Es pa nha); e Süper 
Lig (Tur quia).

De acor do com o es tu do, a es ti ma- 
ti va é que o can ce la men to da tem po- 
ra da, co mo acon te ceu na Fran ça, po- 
de pro vo car uma per da de re cei ta aci- 
ma de € 4 bi lhões nas cin co prin ci pais 
li gas da Eu ro pa (In gla ter ra, Es pa nha, 
Ale ma nha, Fran ça e Itá lia). Por ou tro 
la do, re to mar as com pe ti ções nos 
pró xi mos me ses di mi nui ria es sa per- 
da pa ra al go en tre um ter ço a um 

quin to do ce ná rio de “en cer ra men to 
abrup to”.

A atu al si tu a ção do fu te bol na Eu ro- 
pa cri ou uma com ple xi da de sem pre- 
ce den tes, em áre as de lo gís ti ca, fi nan-
ças e ques tões ju rí di cas, com a per da 
de re cei tas de bi lhe te ria, cor te de sa lá- 
ri os, re ne go ci a ção de con tra tos, per da 
de au di ên cia em TV, en tre ou tros pon- 
tos.

 Os prin ci pais di le mas gi ram em 
tor no do re a gen da men to dos jo gos 
que ain da fal tam, tan to em com pe ti- 
ções na ci o nais co mo in ter na ci o nais, e 
da ten ta ti va de di mi nui ção das per das 
de re cei tas dos clu bes.

ESPANHA

Real e Atlético
voltam às atividades

NO REAL, O PRIMEIRO A CHEGAR AO CT  FOI BENZEMA

UOL

Não foi só o Bar ce lo na que re to mou as ati vi da des
nes ta se ma na. Os ar quir ri vais de Ma dri, Re al e Atlé ti co
tam bém re tor na ram ao ba ten te on tem, quar ta-fei ra (6).
E as sim co mo o clu be ca ta lão, a ma nhã foi de tes tes pa ra
des car tar ou con fir mar pos sí veis in fec ta dos com o co ro- 
na ví rus, um pas so an tes do re tor no aos trei nos pe lo pro- 
to co lo im pos to pa ra o re tor no do fu te bol pe la fe de ra ção
es pa nho la.

No Re al, o pri mei ro a che gar ao CT de Val de be bas foi
Ben ze ma, por vol ta de 8h30 (ho rá rio lo cal). Aos pou cos,
ou tros atle tas fo ram che gan do em pe que nos gru pos. E,
de dez e em dez mi nu tos, re a li za vam os tes tes.

Uma vez con fir ma do ca sos ne ga ti vos de Co vid-19 – os
re sul ta dos dos tes tes sa em em 48 ho ras -, a equi pe prin- 
ci pal vai se con cen trar re si dên cia de Val de be bas.

Os clu bes da Li ga es pa nho la es tão au to ri za dos a re to- 
mar su as ati vi da des des de se gun da-fei ra, após o go ver- 
no es pa nhol ini ci ar uma fa se de re la xa men to das me di- 
das de con fi na men to im pos tas no país des de mar ço.

A Li ga es pa nho la, que ela bo rou um pro to co lo sa ni tá- 
rio pa ra a vol ta aos trei nos, con fia na pos si bi li da de de
re to mar o Cam pe o na to Es pa nhol em ju nho e con cluir
as 11 ro da das que fal tam.

BOLA LIBERADA

Campeonato Alemão volta neste mês

O BAYERN DE MUNIQUE ERA O LÍDER DA COMPETIÇÃO NO MOMENTO DA PAUSA, COM 55 PONTOS

MATTHEW CHILDS/REUTERS

O Cam pe o na to Ale mão re ce beu o si nal
ver de pa ra ter bo la ro lan do nas pró xi mas
se ma nas. O go ver no na ci o nal de ci diu au- 
to ri zar o re tor no da Bun des li ga ain da em
maio, na se gun da quin ze na do mês, de pois
de uma vi de o con fe rên cia en tre a chan ce ler
An ge la Mer kel e os go ver na do res lo cais. A
da ta pa ra re co me ço dos jo gos se rá de fi ni da
pe la li ga, e os di as 15 e 22 de maio são os co- 
ta dos. To das as par ti das ocor re rão com
por tões fe cha dos.

O go ver no ale mão exi giu que, pa ra que o
cam pe o na to se ja ini ci a do, os atle tas fi- 
quem em iso la men to to tal por pe lo me nos
uma se ma na. Na úl ti ma ter ça, a im pren sa
lo cal che gou a afir mar que as au to ri da des
só dei xa ri am que a bo la vol tas se a ro lar na
úl ti ma se ma na do mês, exi gin do uma qua- 
ren te na mí ni ma de du as se ma nas.

Des ta for ma, o tor neio se rá a pri mei ra
gran de li ga do fu te bol eu ro peu a ser re to- 
ma da de pois da lon ga pa ra li sa ção por con- 
ta da pan de mia do no vo co ro na ví rus. Com
o con tá gio na po pu la ção sob mai or con tro- 
le, em com pa ra ção a ou tros paí ses do con- 
ti nen te, a Ale ma nha ini ci ou me di das de
afrou xa men to do iso la men to so ci al no co- 
me ço de abril, quan do os clu bes lo cais re- 
to ma ram as ati vi da des.

A Bun des li ga foi pa ra li sa da no dia 8 de
mar ço, ao fim da 25ª ro da da. Res tam no ve
par ti das pa ra ca da clu be re a li zar pa ra a
con clu são da tem po ra da 2019/20. O
Bayern de Mu ni que era o lí der da com pe ti- 
ção no mo men to da pau sa, com 55 pon tos,
qua tro a mais que o Bo rus sia Dort mund.
Leip zig e Mönchen glad ba ch com ple tam a
zo na de clas si fi ca ção pa ra a pró xi ma
Cham pi ons.

Tra ba lhan do em seus CTs há cer ca de
um mês, as equi pes co me ça ram a pas sar
por tes tes pa ra a Co vid-19 na úl ti ma se ma- 
na, quan do mais de 1.700 fun ci o ná ri os dos
clu bes das du as pri mei ras di vi sões fo ram
exa mi na dos. Dez de les tes ta ram po si ti va- 
men te pa ra a do en ça – in cluin do fun ci o ná- 
ri os do Colô nia e do Bo rus sia Mönchen- 
glad ba ch – e fo ram co lo ca dos em qua ren- 
te na de 14 di as.

Os re sul ta dos po si ti vos acen de ram um
aler ta nos clu bes, uma vez que o pro to co lo
na ci o nal não exi ge que ou tros atle tas que
ti ve ram con ta to com os in fec ta dos se jam
iso la dos tam bém. En tre tan to, a tes ta gem
du as ve zes por se ma na é con si de ra da um
me ca nis mo se gu ro pa ra im pe dir que o ví- 
rus se alas tre den tro de uma equi pe e per- 
mi ta, por tan to, a con ti nui da de dos trei nos.

Fir me na dis pu ta

NO ATAQUE

União Cacoalense confirma Jobson

O ATACANTE JOBSON, DE 31 ANOS, ATUARÁ PELA PRIMEIRA VEZ EM UM TIME DE RONDÔNIA

VITOR SILVA / SSPRESS

Com a cer te za de que o Cam pe o na to
Ron do ni en se vol ta rá a ser dis pu ta do em
no vem bro, a pre si dên cia do União Ca co a- 
len se con fir mou a con tra ta ção do ata can- 
te Job son Le an dro, de 31 anos, ex-Bo ta fo- 
go. “Job son as si nou con tra to com União
Ca co a len se até 2021. Ele já es ta va con tra- 
ta do a uns 20 di as, mas, es tá va mos aguar- 
dan do um po si ci o na men to da Fe de ra ção
so bre a vol ta do cam pe o na to”, dis se o pre- 
si den te Welsey Di as.

O jo ga dor acu mu la três pas sa gens pe lo
Bo ta fo go, já atu ou no Bahia, Atlé ti co-MG,
Al It tihad e atu al men te atu a va no In de- 
pen den te Tu cu ruí, do Pa rá. 

O ata can te atu a rá pe la pri mei ra vez em
um ti me de Rondô nia e se gun do o pre si- 
den te Wesley Di as, o clu be pla ne ja fa zer
uma fes ta pa ra re cep ci o nar o jo ga dor.
“Va mos fa zer uma gran de apre sen ta ção.
Es pe ra mos que se ja o mais bre ve pos sí vel,
por que que re mos fa zer uma gran de apre- 
sen ta ção pa ra o Job son e to da tor ci da
com pa re cen do pa ra re ce ber ele”, dis se.

O União Ca co a len se con fir mou que
con ti nu a rá na bri ga pe lo tí tu lo, já que
ocu pa a ter cei ra co lo ca ção do gru po B,
com 12 pon tos – um pon to de di fe ren ça
do se gun do co lo ca do do gru po – mas, pa- 
ra ga ran tir va ga nas se mi fi nais, o ti me pre- 
ci sa rá ven cer o Pi men ten se, na oi ta va ro- 
da da da com pe ti ção e aguar dar o re sul ta- 
do do jo gos dos ti mes que tam bém bri- 
gam por uma va ga no G2.

Que re mos fa zer uma

gran de apre sen ta ção pa ra

o Job son e to da tor ci da

com pa re cen do pa ra re ce ber

ele

São Luís, quinta-feira, 7 de Maio de 2020
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Programa do History apresentou nova abordagem ao povo histórico e inspirou The Last
Kingdom e Assassin's Creed: Valhalla

VIKINGS

Os nórdicos invadem
a cultura pop

P
a ra le la men te ao ci ne ma e TV, 
uma no va ge ra ção de con so- 
les se apro xi ma no mun do dos 
ga mes. Após al guns tí tu los de 

PlayStation 5 e Xbox Se ri es X te rem si- 
do re ve la dos, o pri mei ro gran de jo go a 
ser mos tra do pa ra as no vas pla ta for- 
mas é um As sas sin’s Cre ed iné di to. A 
sa ga da Ubi soft é co nhe ci da co mo um 
playground his tó ri co, po den do se 
ade quar a qual quer pe río do e am bi- 
en ta ção, do Egi to an ti go até à re vo lu- 
ção in dus tri al.

Pa ra inau gu rar a pró xi ma ge ra ção, 
o es tú dio fran cês es co lheu as gran des 
em bar ca ções nór di cas co mo ce ná rio 
pa ra As sas sin’s Cre ed: Va lhal la. Em al- 
gum lu gar do mun do, os exe cu ti vos 
do History Chan nel e Mi cha el Hirst, o 
cri a dor de Vi kings, de ram um sor ri so 
pe la mis são cum pri da.Mas qual a re- 
la ção en tre o ga me e o se ri a do? Sim- 
ples: Vi kings é o gran de res pon sá vel 
pe la po pu la ri za ção des te pe río do his- 
tó ri co na cul tu ra pop.

Não que an tes da sé rie não exis tia 
cu ri o si da de do pú bli co. Os guer rei ros 
sem pre es ti ve ram pre sen te no au di o- 
vi su al. A abor da gem, po rém, era bas- 
tan te di fe ren te, com his tó ri as fo ca das 
nas im pres si o nan tes ha bi li da des de 
ba ta lha, ou en tão na vas ta mi to lo gia 
nór di ca, com no mes co mo Thor, 
Odin, Lo ki e ou tros que eram am pla- 
men te co nhe ci dos – se ja por su as 
“ver sões re ais” ou as da Mar vel Co- 
mics. Exis tia sim pre sen ça vi king no 
en tre te ni men to, mas não tão am pla 
quan to a do pro gra ma. En quan to Ber- 
nard Cornwell já fa zia is so nos li vros, 
não ha via re pre sen ta ção vi king igual 
nas te las até 2013.

VIKINGS FOI A SÉRIE QUE COLOCOU OS NÓRDICOS NA CENA DA CULTURA POP MUNDIAL

O ver da dei ro triun fo de Vi kings é 
fir mar o in te res se pe lo re a lis mo nór- 
di co, mes mo nem sem pre sen do 
100% fi el aos fa tos. As pri mei ras tem- 
po ra das, fo ca das em Rag nar Loth brok 
(Tra vis Fim mel), sua fa mí lia e a ci da de 
de Kat te gat, trou xe ram um tom in ti- 
mis ta ao po vo his tó ri co que não era 
en con tra do em um lu gar ne nhum. 
Sem nun ca se tor nar dis cur si va ou do- 
cu men tal, a sé rie ex pli cou de for ma 
di dá ti ca ao pú bli co quem eram os 
gran des he róis nór di cos, co mo fun ci- 
o na va o seu dia a dia e so ci e da de. Ter 
es sa vi são hu ma na pa ra des mis ti fi car 
as len das dos guer rei ros san gui ná ri os 
tor na os vá ri os fei tos dos nór di cos 
ain da mais im por tan tes, já que fo ram 
con quis ta dos por fa zen dei ros e ar te- 
sãos.

Es sa abor da gem ins pi rou mui tas 
ou tras obras, dos fil mes à sé ri es, co mo 

The Last King dom (por sua vez ba se a- 
do nas Crô ni cas Sa xo ni cas, de 
Cornwell) . Mas seu ape lo é mui to 
mais vi sí vel em As sas sin’s Cre ed: Va-
lhal la. Se gun do a Ubi soft, o ga me 
acom pa nha rá as in va sões aos rei nos 
in gle ses, mas se rá fo ca do no de sen- 
vol vi men to de um as sen ta men to nór- 
di co, em que o jo ga dor con tro la rá sua 
ex pan são. Não só es te é o pe río do re- 
tra ta do em Vi kings, co mo tam bém é 
uma for ma de tra du zir em me câ ni cas 
o ar co nar ra ti vo do se ri a do. En quan to 
o per so na gem jo gá vel, que po de ser 
ho mem ou mu lher, de ve ser mol da do 
pe la fi gu ra de Rag nar e La gertha 
(Katheryn Win nick), não se rá tão sur-
pre en den te se eles fo rem ci ta dos ou 
de rem as ca ras no jo go.

To das as tem po ra das de Vi kings es- 
tão dis po ní veis no ca tá lo go da Net flix 
e do Fox App.

His tó ri as que im por tam

Con se lho pa ra uma jo vem ne gra

AMÉRICA

Documentário mostra
faces de Michelle Obama

MICHELLE OBAMA ABRAÇA JOVEM EM CENA DO SERIADO

Uma ex-pri mei ra da ma des co la da, que ou ve pop e
hip-hop e não es ca pa de uma zo ei ra do ir mão mais ve- 
lho. Uma fi gu ra sé ria, sem pre acom pa nha da de guar da-
cos tas e de um es ta fe, que pre ci sa me dir ca da ges to e fa- 
la pú bli ca. “Mi nha His tó ria” (no in glês, “Be co ming”),
do cu men tá rio so bre Mi chel le Oba ma que che ga ho je à
Net flix, ten ta mos trar as vá ri as fa ces da mu lher que vi- 
veu du ran te oi to anos na Ca sa Bran ca.

Ain da que le ve o mes mo no me da au to bi o gra fia lan- 
ça da há dois anos, o do cu men tá rio se di fe ren cia ao
com par ti lhar e com pa rar a tra je tó ria de Mi chel le com
ou tras his tó ri as bem me nos co nhe ci das.

O fil me se gue a tur nê de di vul ga ção do li vro da ex-pri- 
mei ra da ma dos Es ta dos Uni dos por 34 ci da des ame ri- 
ca nas e abre um es pa ço ge ne ro so pa ra al guns per so na- 
gens com quem ela cru za no ca mi nho e que sur gem co- 
mo um aden do ao que já ha via si do ex plo ra do nas 464
pá gi nas do li vro.

Mui to des ta ca das na di vul ga ção do do cu men tá rio, as
par ti ci pa ções do ma ri do, o ex-pre si den te dos Es ta dos
Uni dos Ba rack Oba ma, e das du as fi lhas de les, Sasha e
Ma lia, são qua se do mes mo ta ma nho que o tem po de di- 
ca do, por exem plo, à his tó ria da es tu dan te ne gra Shayla
Al len. Ela cru za o ca mi nho da ex pri mei ra da ma em um
dos ba te-pa pos que ela faz com jo vens e ques ti o na co- 
mo não vi rar só mais um nú me ro nas es ta tís ti cas.

Di dá ti ca, a edi ção cor ta pa ra a his tó ria de Shayla,
acom pa nhan do a ga ro ta até a ca sa de la e mos tran do um
pou co de sua ro ti na com a fa mí lia e na es co la. Um pa ra- 
le lo ób vio com a his tó ria co mum de tan tas fa mí li as ne- 
gras co mo a de Mi chel le Oba ma, que cres ceu em um
bair ro de clas se mé dia na re gião sul de Chi ca go, ori gem
que ela sem pre faz ques tão de lem brar.

VAREJO

Faturamento de livros cai pela metade

O VAREJO DE LIVROS NO BRASIL SENTIU UM DURO GOLPE COM A QUARENTENA

O va re jo de li vros no Bra sil sen tiu um
du ro gol pe com a qua ren te na im pos ta pe la
pan de mia do no vo co ro na ví rus: o mês de
abril re gis trou uma que da de 47% nas ven- 
das com pa ra do com o mes mo pe río do em
2019. O fa tu ra men to no mês foi de R$ 65
mi lhões. No ano an te ri or, ti nha si do de R$
125 mi lhões.

A que da era pre vis ta pe lo se tor, que vem
en fren tan do cri se atrás de cri se nos úl ti- 
mos anos. No ano, o va re jo caiu cer ca de
9% em fa tu ra men to e vo lu me de obras de
ven di das.

Os da dos são do mais re cen te Pai nel de
Va re jo de Li vros no Bra sil, ela bo ra do pe la
Ni el sen em par ce ria com o Sin di ca to Na ci- 
o nal dos Edi to res de Li vros (SNEL), di vul- 
ga do nes ta ter ça-fei ra, 5. A que da acen tu a- 
da em abril re fle te o fe cha men to das li vra- 
ri as fí si cas nas prin ci pais ci da des bra si lei- 
ras.

A per da foi mai or na pri mei ra se ma na
do cha ma do quar to pe río do, de 25/3 a

21/4. “Ou se ja, pas sa do o im pac to ini ci al
do fe cha men to das lo jas, as ven das apre-
sen tam re cu pe ra ção gra du al a ca da se ma- 
na, ain da que ne ga ti vas, fi na li zan do o pe- 
río do com um vo lu me pró xi mo a 2/3 do
ano an te ri or”, diz o ma te ri al de di vul ga ção
do SNEL.

No acu mu la do do ano, o se tor con ta bi li- 
za 11,16 mi lhões de li vros ven di dos, com
ar re ca da ção de R$ 537,04 mi lhões. Nos
qua tro pri mei ros me ses de 2019, fo ram
ven di das 12,23 mi lhões de obras, com fa tu- 
ra men to de R$588,91 mi lhões. Em per cen- 
tu ais, a que da foi de 8,70% em vo lu me e
8,8% em va lor, se com pa ra dos os mes mos
in ter va los de tem po.

Pa ra a re a li za ção do Pai nel, os da dos são
co le ta dos di re ta men te do “cai xa” das li vra- 
ri as, e-com mer ce e va re jis tas co la bo ra do- 
res. As in for ma ções são re ce bi das ele tro ni- 
ca men te em for ma to de ban co de da dos.
Após o pro ces sa men to, os da dos são en vi a- 
dos on li ne e atu a li za dos se ma nal men te.

MÚSICA

Fundador do Kraftwerk morre aos 73 

FLORIAN SHCNEIDER TINHA 73 ANOS E NÃO TEVE CAUSA DA MORTE DIVULGADA PELA FAMÍLIA

Mor reu, on tem (6), o mú si co Flo ri an
Sch nei der, co fun da dor ao la do de Ralph
Hütter do gru po pre cur sor da mú si ca ele- 
trô ni ca, Kraftwerk. O ins tru men tis ta ti nha
73 anos e não te ve a cau sa da mor te di vul- 
ga da até o mo men to. A fa mí lia do ar tis ta
con fir mou a in for ma ção pa ra a mí dia
fran ce sa.

Flo ri an nas ceu em Dus sel dorf na Ale- 
ma nha e ti nha a flau ta e o vi o li no co mo
ins tru men tos prin ci pais, ape sar de ter fei- 
to fa ma me xen do com sin te ti za do res e
sam ples na mú si ca ele trô ni ca. O ar tis ta é
in fluên cia por ter si do pi o nei ro do es ti lo
mu si cal que to ca va fa zen do ins tru men tos
em ca sa e mui tas ex pe ri men ta ções.

Kraftwerk foi cri a do em 1970, após um
en con tro de Flo ri an Sch nei der e Ralph
Hütter pa ra to car em um es tú dio par ti cu- 
lar. O gru po tem 10 dis cos lan ça dos e vá ri- 
os sin gles. Flo ri an era res pon sá vel por fa- 

zer al te ra ções de vo zes e sin te ti za do res,
além de to car ins tru men tos de so pro nas
mú si cas do gru po ale mão. Em 2009, ele se
des pe diu do Kraftwerk, ten do par ti ci pa do
ati va men te em no ve ál buns.

O mú si co e ins tru men tis ta é con si de ra- 
do uma re fe rên cia na mú si ca ele trô ni ca
por ter, jun to com o Kraftwerk, cri a do ins- 
tru men tos e me ca nis mos pre de ces so res
de tec no lo gi as de sin te ti za ção de som. O
gru po foi, por exem plo, um dos pri mei ros
a usar o con cei to de au to tu ne, ex tre ma- 
men te po pu lar en tre rap pers e trap pers
na atu a li da de.

A in fluên cia era tan ta, que Da vid Bowie
as su miu que ad mi ra va e se ins pi ra va no
tra ba lho do mú si co e es cre veu a mú si ca V-
2 Sch nei der, no me a da em ho me na gem a
Flo ri an. A fai xa é a mais con cei tu al do dis- 
co He ro es de 1977, um dos mais fa mo sos
da car rei ra de Bowie.
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