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SEX 08/05/2020

00H34 ................ 0.8M

06H49 ................ 5.6M

12H53 ................ 1.0M

19H02 ................ 6.0M

Se o Brasil de hoje não está preparado para oferecer sepultura digna aos milhares 
que estão morrendo de coronavírus, imagina, amanhã, como será a oferta de mora-
dia condizente aos milhões de miseráveis saídos da pandemia. Eles vão se juntar às 
multidões que se aglomeram nas periferias, favelas, palafitas e os sem teto algum.

Na pobreza e na riqueza

PESQUISA IBGE

Quase metade dos 
maranhenses não 
possui rendimento

Comparando 2012 a 2019, no Maranhão, o aumento em pontos percentuais da população ocupada feminina em relação à população ocupada masculina se deu 
num patamar mais elevado que a média para Brasil e Nordeste. Em 2019, 52,1% da população residente no Maranhão possuíam algum tipo de rendimento, o que 

corresponde a cerca de 3.668.000 pessoas. Esse dado mostra também que 47,9% da população não tem nenhum tipo de rendimento. PÁGINA 9

Maranhão recebe 
R$ 982 milhões para 

combate ao vírus

ANÁLISE

"Empresas criativas 
sobreviverão", afirma 

Marcelo Pimenta

A hora e a vez do 
lockdown no Brasil

Como forma de combater o avan-
ço da pandemia e tentar diminuir 
a curva do número de infectados e 
mortos pela doença, o fechamento 
total das cidades chegou. PÁGINA 3

Uso do transporte 
público cai 85% na Ilha

PÁGINA 3

CONGELAMENTO

Paulo Guedes destacou 
que os aumentos salariais 

aos servidores, se 
concretizados, custarão R$ 
130 bilhões nos próximos 

dois anos. PÁGINA 6

Para combater a covid-19 o governo do 
Maranhão será beneficiado com mais R$ 
982 milhões do Programa Federativo de 

Enfrentamento ao coronavírus, aprovado 
ontem pelo, e que vai à sanção do presidente 

da República, Jair Bolsonaro. No caso do 
Maranhão, caberá aos prefeitos algo em torno 

de R$ 597 milhões. PÁGINA  2
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Prefeitura intensifica limpeza em locais públicos no lockdown
PÁGINA 2

Dino defende uma 
reforma tributária 

pós-pandemia
PÁGINA 2

ECONOMIAVENCENDO A CRISE

Um dos principais especialistas em 
mentalidade inovadora do Brasil, aposta que 

o mundo está mudando e empresas mais 
resilientes, que usam a criatividade para se 
conectar com cliente, sobreviverão. Outras 

podem ser esquecidas. PÁGINA 7

Bolsonaro deve 
vetar reajuste de 

servidores a pedido 
de Paulo Guedes
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Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, aprovado pelo Senado, vai
beneficiar o estado que é o sexto do pais em casos confirmados e óbitos

SAMARTONY MAR TINS

RECURSOS FEDERAIS

Maranhão vai receber 
R$ 982 mi contra vírus

O
go ver na dor Flá vio Di no re- 
ba teu on tem (7)  os ques ti o- 
na men tos e crí ti cas que es- 
tão sen do fei tas por si te e

blogs de no tí ci as so bre a apli ca ção de
re cur sos que o go ver no do Ma ra nhão
re ce beu do go ver no fe de ral pa ra o en- 
fren ta men to da pan de mia do no vo
co ro na ví rus (co vid-19) no Ma ra nhão.
O es ta do é o sex to do país em mor tes e
ca sos con fir ma dos e foi o pri mei ro do
país a ins ti tuir o lock down pa ra con ter
os ca sos na ca pi tal, São Luís. Flá vio
Di no la men tou a pu bli ca ção de fa ke
news, dis tor ções e men ti ras so bre o
as sun to, ex pli can do que os re cur sos
pa ra o com ba te à pan de mia são re- 
pas sa dos ao go ver no e aos mu ni cí pi- 
os.  “Há re cur sos que são re pas sa dos
pa ra o go ver no do es ta do e há re cur- 
sos que são re pas sa dos pa ra to das as
pre fei tu ras do Ma ra nhão. Is so não po- 
de ser so ma do, por que o go ver na dor
não ge ren cia re cur sos mu ni ci pais, e
sim os pre fei tos, que com cer te za os
pre fei tos es tão pu bli can do on de es tão
apli can do o di nhei ro. Con cre ta men- 
te, a re de es ta du al de saú de cus ta por
mês, no Ma ra nhão, em tor no de R$
150 mi lhões de re ais. Es te é o es for ço
fi nan cei ro que to dos os me ses o go- 
ver no do es ta do faz in de pen den te- 
men te de pan de mia”, dis se o go ver- 
na dor afir man do que já fo ram re ce bi- 
dos pe lo Es ta do o va lor de R$ 89 mi- 
lhões re pas sa dos pe lo Mi nis té rio da
Saú de, e quan do hou ver en tre ga dos
no vos re cur sos eles se rão pu bli ca do
no si te da trans pa rên cia, in for man do

on de es tão sen do apli ca dos.
Pa ra com ba ter a co vid-19 o go ver- 

no do Ma ra nhão se rá be ne fi ci a do
com mais R$ 982 mi lhões  do Pro gra- 
ma Fe de ra ti vo de En fren ta men to ao
co ro na ví rus, apro va do on tem pe lo
Se na do – a pro pos ta já ha via pas sa do
pe la Câ ma ra -, e vai à san ção do pre si- 
den te da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro.
Com a apro va ção do pro je to de Lei
Com ple men tar (PLP) 39/2020, que
cria o Pro gra ma Fe de ra ti vo de En fren- 
ta men to ao Co ro na ví rus pa ra pres tar
au xí lio fi nan cei ro de até R$ 125 bi- 
lhões a es ta dos, Dis tri to Fe de ral e mu- 
ni cí pi os, as pre fei tu ras re ce be rão va- 
lo res sig ni fi ca ti vos di re to em su as
con tas. Um le van ta men to da Agên cia
Se na do de ta lha, mu ni cí pio a mu ni cí- 
pio, quan to ca da um re ce be rá. No ca- 
so do Ma ra nhão – on de o Go ver no do
Es ta do re ce be rá R$ 982 mi lhões, ca- 
be rá aos pre fei tos al go em tor no de R$
597 mi lhões. A Pre fei tu ra de São Luís é
a que mais re ce be rá: R$ 92 mi lhões,
se gui da por Im pe ra triz, com R$ 21 mi- 
lhões. Co mo for ma de mo ni to rar os
gas tos do en fren ta men to da co vid-19
nos mu ni cí pi os do Ma ra nhão já es tá
em vi gor a re so lu ção do TCE-MA que
es ta be le ce me ca nis mos de acom pa- 
nha men to da uti li za ção dos re cur sos
des ti na dos ao es ta do e mu ni cí pi os
ma ra nhen ses pa ra em pre go em ações
de pre ven ção e com ba te à pan de mia
do no vo co ro na ví rus (co vid-19). As
ações al can çam tan to re cur sos fe de- 
rais, co mo es ta du ais e dos pró pri os
mu ni cí pi os. As me di das vão per mi tir
ao Tri bu nal acom pa nhar, ao lon go do
pe río do de de cre ta ção do es ta do de
ca la mi da de, as ati vi da des dos en tes

fis ca li za dos, com o ob je ti vo de exa mi- 
nar a le ga li da de e a le gi ti mi da de dos
atos de ges tão di re ta men te re la ci o na- 
do à ações de com ba te à co vid-19 e
su as con sequên ci as. Pa ra atin gir es se
ob je ti vo, os au di to res do TCE irão de- 
sen vol ver uma sé rie de ati vi da des
com ba se na co mu ni ca ção, pre fe ren-
ci al men te ele trô ni cas, com os ges to- 
res es ta du ais e mu ni ci pais que re a li-
zam atos de ges tão emer gen ci ais em
fa ce da cri se, com vis tas a acom pa- 
nhar as ações go ver na men tais ado ta- 
das pa ra o com ba te à pan de mia. De
acor do com o se cre tá rio de Fis ca li za-
ção, Fa bio Alex Me lo, as ati vi da des de
fis ca li za ção con si de rar ele men tos co- 
mo: pu bli ca ções dos fis ca li za dos em
diá rio ofi ci al; da dos e in for ma ções
cons tan tes de sis te ma in for ma ti za-
dos, em es pe ci al o Por tal de Trans pa-
rên cia; da dos e in for ma ções cons tan- 
tes de sis te ma in for ma ti za dos uti li za- 
dos e dis po ni bi li za dos por ou tros ór- 
gãos pú bli cos, se jam es tes de con tro le
ou não; edi tais de li ci ta ções, ex tra tos
de con tra tos, con vê ni os, ajus tes ou
ou tros ins tru men tos con gê ne res,
bem co mo ou tras pu bli ca ções e/ou
do cu men tos ofi ci ais e edi tais de con-
cur sos pú bli cos e pro ces sos se le ti vos,
en tre ou tros.

Uma vez cons ta ta das evi dên ci as de
ir re gu la ri da des, a pró pria Se cre ta ria
de Fis ca li za ção re pre sen ta rá ao TCE,
pa ra a ado ção das me di das sa ne a do- 
ras. Além dis so, ca da re la tó rio sem pre
que evi den ci ar ações po ten ci al men te
da no sas, se rá com par ti lha do com os
ór gãos in te gran tes da Re de de Con- 
tro le pa ra ações co or de na das nos li- 
mi tes de com pe tên cia de ca da ór gão.

RETOMADA

Dino defende Reforma
Tributária pós-pandemia

WEBINÁRIO COVID E ECONOMIA, PROMOVIDO PELA FENAFISCO

“Pre ci sa mos di men si o nar ca mi nhos es tra té gi cos pa- 
ra a re to ma da do cres ci men to econô mi co. Es ta mos há
anos nes sa cri se fis cal, com cres ci men to bai xo, en di vi- 
da men to al to, di fi cul da de na ala van ca gem de in ves ti- 
men tos pú bli cos e pri va dos”, dis se o go ver na dor Flá vio
Di no so bre a im por tân cia de pen sar uma re for ma tri bu- 
tá ria pós-co ro na ví rus. O  de ba te acon te ceu on tem (7),
pe la Fe na fis co, com o te ma “Co vid-19 e eco no mia: co- 
mo en fren tar o im pac to da pan de mia nas fi nan ças dos
es ta dos?”.

O go ver na dor do Ma ra nhão des ta cou que a eco no mia
já acon te ce em um or ga nis mo de bi li ta do e que ca da no- 
vo mo men to na his tó ria re quer a ado ção de um mo de lo
econô mi co ba se a do na con jun tu ra re al e ne ces sá ria. “O
mo men to exi ge in ves ti men tos pú bli cos ro bus tos. Acho
que a con ten ção de gas tos ocor re ria de to do mo do. É
cla ro que não há es pa ço fis cal nes se mo men to por que já
te mos co mo pa râ me tro a Lei de Res pon sa bi li da de Fis- 
cal,  bas ta cum prir e o Ma ra nhão cum pre”, dis se Flá vio
Di niz. Ele ci tou ain da a im por tân cia de dois pi la res pa ra
o de sen vol vi men to de uma so ci e da de: a res pon sa bi li da- 
de fis cal e a so ci al .

Flá vio Di no re lem brou o que acon te ceu no Bra sil e
co men tou so bre o fi nan ci a men to das po lí ti cas pú bli cas
pe lo ca mi nho da tri bu ta ção, in fla ção ou en di vi da men- 
to. “Va mos ter que sus ten tar por al gum tem po o pa ta- 
mar al to de re la ção da dí vi da PIB. Es sa é uma re a li da de
ine vi tá vel pa ra os pró xi mos anos e ain da re ver os  pa- 
drões de sis te ma tri bu tá rio so bre tu do na di re ção da 
pro gres si vi da de, pa ra ter mei os de sus ten tar in ves ti- 
men tos que di na mi zem o se tor pri va do. Sa be mos que os
in ves ti men tos pú bli cos e pri va dos são os prin ci pais mo- 
to res no ci clo de in ves ti men tos que o Bra sil ne ces si ta
dras ti ca men te nes sa con jun tu ra pós pan de mia do co ro- 
na ví rus”, afir mou Di no.

Mul ta

NOTIFICAÇÃO

Hospital Guarás é multado

PROCON-MA ESTÁ ORIENTANDO HOSPITAIS PARTICULARES

O Hos pi tal Gua rás foi mul ta do em R$
114.378,64 após des cum pri men to da no ti- 
fi ca ção ex pe di da pe lo Ins ti tu to de Pro mo- 
ção e De fe sa do Ci da dão e Con su mi dor do
Ma ra nhão (Pro con/MA). O ór gão ha via
exi gi do que os hos pi tais par ti cu la res tor- 
nas sem pú bli cos os da dos so bre a quan ti- 
da de de lei tos dis po ní veis aos pa ci en tes in- 
fec ta dos com o no vo co ro na ví rus (Co vid-
19).

A no ti fi ca ção foi fei ta a to dos os hos pi- 
tais par ti cu la res de São Luís e foi uma das
me di das pre vis tas no De cre to Es ta du al nº
35.746/2020. O ob je ti vo foi ga ran tir a trans- 
pa rên cia de in for ma ções aos con su mi do- 
res e usuá ri os de ser vi ços de saú de.

En tre as exi gên ci as es ta vam o for ne ci- 
men to diá rio ao Pro con/MA de in for ma- 
ções re fe ren tes ao quan ti ta ti vo de lei tos
(co muns e UTIs) exis ten tes e quan tos des- 
tes es ta ri am re ser va dos ou efe ti va men te
ocu pa dos por pa ci en tes sus pei tos ou con- 
fir ma dos com Co vid-19. Os da dos tam bém
de ve ri am ser di vul ga dos, di a ri a men te, de

mo do aces sí vel e trans pa ren te, em mei os
que ga ran tis sem a sua am pla di vul ga ção à
so ci e da de.

“A po pu la ção, em es pe ci al os pa ci en tes
que são aten di dos pe lo hos pi tal, têm o di- 
rei to de sa ber, de for ma cla ra e pre ci sa, so- 
bre a ca pa ci da de de aten di men to des sas
uni da des de saú de. O des res pei to à le gis la- 
ção não se rá to le ra do e, por is so, o ór gão
tem in ten si fi ca do as fis ca li za ções e agi do
com ri gor pa ra a pro te ção dos di rei tos dos
con su mi do res”, afir mou a pre si den te do
Pro con/MA, Adal ti na Quei ro ga.

Mes mo no ti fi ca do, o Hos pi tal Gua rás
não apre sen tou de fe sa den tro do pra zo es- 
ta be le ci do pe lo ór gão es ta du al, ca rac te ri- 
zan do in fra ção, con for me pre vê o art. 6°,
in ci so III, e art. 55, § 4º, do Có di go de De fe- 
sa do Con su mi dor (CDC), ca ben do a apli- 
ca ção de san ção ad mi nis tra ti va con ti da no
art. 56, I do CDC c/c art. 18, I do De cre to Fe- 
de ral nº 2.181/97.

Lim pe za

HIGIENE

Prefeitura intensifica limpeza 

A PREFEITURA VEM MANTENDO ESSE SERVIÇO ESSENCIAL À CIDADE

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio do
Co mi tê Ges tor de Lim pe za Ur ba na, es tá
in ten si fi can do a hi gi e ni za ção de es pa ços
pú bli cos de gran de cir cu la ção du ran te o
lock down. A ação in te gra um pa co te mai- 
or de ini ci a ti vas que es tão sen do im ple- 
men ta das pe la ges tão do pre fei to Edi val- 
do Ho lan da Ju ni or con tra a pan de mia do
no vo co ro na ví rus (Co vid-19). As ações es- 
tão sen do re a li za das em pon tos de ôni- 
bus, ter mi nais de in te gra ção do trans por- 
te ur ba no, além de ser vi ços de ca pi na, ro- 
ça gem, co le ta do mi ci li ar. Nes ta quin ta-
fei ra (7), os agen tes de lim pe za re a li za ram
a hi gi e ni za ção na área da fei ra da Ci da de
Ope rá ria e no Ter mi nal do São Cris tó vão,
en tre ou tros lo cais.

Nos úl ti mos di as, as equi pes de lim pe za
da Pre fei tu ra re a li za ram hi gi e ni za ção em
di ver sos es pa ços pú bli cos da ca pi tal, co- 
mo o Ter mi nal de In te gra ção da Coha- 
ma/Vi nhais, Mer ca do da Vi la Pal mei ra e
Fei ra da Ci da de Ope rá ria, ação que se es- 
ten de rá por di ver sos ou tros lo gra dou ros
nos pró xi mos di as.

 Nes ta quin ta-fei ra (7), as ações ocor re- 
ram nas pa ra das pró xi mas ao Hos pi tal Ni- 
na Ro dri gues e no Hos pi tal Cen tro Mé di- 
co, no bair ro Mon te Cas te lo. No bair ro Fi- 
li pi nho/Sí tio Le al, a hi gi e ni za ção foi pro- 
gra ma da pa ra os pon tos pró xi mos ao
Cen tro de Aten di men to In te gral à Saú de

do Ido so (Cai si) e Cen tro de En si no Mé dio
Fi li pi nho.

As equi pes de lim pe za agi ram tam bém
no bair ro do Anil, nas ad ja cên ci as do Pos- 
to de Saú de lo cal. No Cen tro, as ações fo- 
ram lo ca li za das na área do Hos pi tal Mu ni- 
ci pal Djal ma Mar ques (So cor rão I), Hos- 
pi tal Uni ver si tá rio Pre si den te Du tra e
Com ple xo Hos pi ta lar Ma ter no In fan til do
Ma ra nhão. As ações tam bém fo ram es ten- 
di das pa ra o pon to pró xi mo ao UDI Hos- 
pi tal, no bair ro Ja ra ca ti.

A Pre fei tu ra vem man ten do, por se tra- 
tar de ser vi ço es sen ci al à ci da de, a ro ti na
de ser vi ços co mo co le ta de li xo, ca pi na,
ro ça gem e con ser va ção em ge ral dos es- 
pa ços pú bli cos da ca pi tal, que ga ran tem o
as seio de lo gra dou ros e, con se quen te- 
men te, a saú de da po pu la ção. Por is so,
equi pes de lim pe za tam bém es tão mo bi li- 
za das no tra ba lho de ca pi na e var ri ção em
di ver sos es pa ços e ave ni das da ca pi tal, es- 
pe ci al men te nos gran des cor re do res de
trá fe go, co mo a Via Ex pres sa e ave ni das
co mo Jerô ni mo de Al bu quer que, que per- 
cor re bair ros co mo Coha fu ma, Vi nhais,
Coha ma, Be qui mão, An ge lim e Cohab;
tam bém ao lon go da Ave ni da Kennedy
(Cen tro, e tam bém a Ave ni da Jack son La- 
go, na Pe nín su la da Pon ta d’Areia.

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Como forma de combater o avanço da pandemia e tentar diminuir a curva do número
de infectados e mortos pela doença, o fechamento total das cidades chegou ao país

RAI MUN DO BOR GES

Itá lia e o Ma ra nhão

O que é lock down?

Na psi qui a tria

BLOQUEIO

Hora e  vez do lockdown
em São Luís e no Brasil

A
es tra nha pa la vra lock down,
que de re pen te en trou no vo- 
ca bu lá rio po pu lar no Ma ra- 
nhão, no Bra sil e no mun do,

tem si do tão pro nun ci a da quan to o
co ro na ví rus. In fe liz men te, na da pe la
via pe da gó gi ca e pe la re la ção com a
vi da das pes so as, co mo a pa la vra
“shop ping”, do in glês, que faz par te
do dia a dia mun do afo ra.

A me di da de iso la men to che gou ao
Ma ra nhão por via ju di ci al, vi rou re gra
de lei, em São Luís, São Jo sé de Ri ba- 
mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra po sa. Por en- 
quan to, a re gra do lock down es tá con- 
fi na da na Ilha Upa on-Açu. Po rém, na- 
da im pe de que ve nha a se ex pan dir
pa ra ou tras ci da des do li to ral ma ra- 
nhen se.

O juiz Dou glas Mar tins, da Va ra de
In te res ses Di fu sos e Co le ti vos, apli cou
a me di da de con ten ção de pes so as em
ca sa aten den do pe di do do Mi nis té rio
Pú bli co. Em bo ra o blo queio to tal de
pes so as se ja ape nas por 10 di as, o go- 
ver na dor Flá vio Di no, que re gu la- 
men tou a or dem ju di ci al, já avi sou
que, de pen den do da cons ci ên cia da
po pu la ção, ele po de tan to sus pen der
o lock down quan to pror ro gá-lo, com
mais ri gor. 

Por tan to, tra ta-se de uma me di da
tão ne ces sá ria quan to efi caz pa ra im- 
pe dir que o ca os to tal na re de hos pi ta- 
lar pro vo que uma tra gé dia sem pre ce- 
den te no Ma ra nhão.

A me di da res tri ti va ao trân si to de

pes so as não sur pre en deu nin guém.
Mas os em pre sá ri os de vá ri os seg- 
men tos – ex ce to os de ati vi da des es- 
sen ci ais – não gos ta ram nem um pou- 
co. Mes mo re a gin do com o ar gu men- 
to dos pre juí zos fi nan cei ros nos ser vi- 
ços não es sen ci ais, o lock down foi ne- 
ces sá rio, se gun do o pró prio Dou glas
Mar tins.

 Ele e a fa mí lia che ga ram a so frer
ame a ças de mor te, via re des so ci ais,
obri gan do o TJ-MA a pe dir aju da da
Po lí cia pa ra che gar aos ame a ça do res.
Mar tins dis se que as me di das de dis- 
tan ci a men to so ci al, de con ven ci men- 
to, de edu ca ção fo ram in su fi ci en tes. 

“Me ta de da po pu la ção es tá brin- 
can do so bre es se as sun to”, acres cen- 
tou.

Com ex ten são

con ti nen tal, o Bra sil

tor na-se um país com

po ten ci al pa ra a

ex pan são da pan de mia.

 Ci en tis tas in ter na ci o nais já pre ve- 
em que o país po de vi rar o epi cen tro
da co ro na ví rus em ju nho. Afi nal, com
um ter ri tó rio de 8.515.767 km², o Bra- 
sil é qua se o do bro da União Eu ro peia
(4.324.782 km²), for ma da por 28 paí- 
ses. A di fe ren ça é que na EU exis tem

paí ses en tre os mais de sen vol vi dos do
mun do, mes mo as sim não os tor na- 
ram efi ci en tes no com ba te à pan de- 
mia. Por sua vez, o Bra sil é um dos paí- 
ses so ci al men te mais de si guais do
Pla ne ta, es tá en fren tan do gra ves pro-
ble mas com a co vid-19 – de nor te a
sul. Tal fa to, tor na o am bi en te pro pí- 
cio à pro li fe ra ção da do en ça.

A Itá lia, que até pou cos di as, o epi- 
cen tro da pan de mia do covid19, com
60,36 mi lhões de ha bi tan tes, é, ter ri- 
to ri al men te, do ta ma nho do Ma ra-
nhão, com se te mi lhões e mais de 50%
da po pu la ção vi ven do na po bre za e
na ex tre ma po bre za. Dez anos atrás, a
ex tre ma po bre za na Itá lia era de 2,6%.
Em 2018, a ex plo são do gru po em si-
tu a ção pre cá ria, che gou 9,3 mi lhões
de ita li a nos. 

Se por um la do, os ri cos es tão fi can-
do ca da vez mais ri cos, pe lo ou tro, os
mais po bres con ti nu am a ver a sua
ren da des pen car a pa ta ma res ini ma-
gi ná veis na Eu ro pa.

No Bra sil, o pri mei ro ca so de co ro-
na ví rus foi con fir ma do pe lo Mi nis té- 
rio da Saú de no dia 26 de fe ve rei ro.
Um ho mem de 61 anos que vi a jou à
Itá lia, e deu en tra da no Hos pi tal Al-
bert Eins tein no dia an te ri or. 

De lá pa ra cá, a ex plo são dos ca sos
im pres si o na até quem fa zia zom ba ria
da do en ça. Ho je, com pou co mais de
três me ses, as re giões do país che gam
a um ce ná rio de hor ror nos hos pi tais e
ca la mi da de dos sis te mas de saú de.

Bloqueios devem avançar pelo país

O CENTRO DE SÃO LUÍS ESTÁ FECHADO PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E CARROS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS

Não é à toa que de pois do Ma ra- 
nhão, o Pa rá, Ce a rá já ado ta ram o
lock down, en quan to Ama zo nas, Rio e
São Pau lo bus cam mei os de im plan tar
o blo queio to tal. Até o mi nis tro da
Saú de, Nel son Tei ch, já ad mi tiu no úl- 
ti mo dia 6, o lock down por re giões do
Bra sil, on de a si tu a ção es tá sain do do
con tro le das au to ri da des. On tem o
pre si den te Jair Bol so na ro, em res pos- 
ta a uma apoi a do ra na por ta do Al vo- 
ra da, que o in ter pe lou por que ele
“não aca ba com es sa pa lha ça da dos
go ver na do res so bre o iso la men to so- 
ci al”, dis se: “Não pos so pas sar por ci- 
ma do STF”.

En quan to o ca os vai in va din do
hos pi tais lo ta dos de pa ci en tes ago ni- 
zan do, ou sen do sal vo pe los he róis de
ja le co bran co, a po lí ti ca bra si lei ra se
trans for ma num pan demô nio. O pre- 
si den te Bol so na ro tem se ocu pa do
mais em pro ta go ni zar cri ses e apoi ar
ma ni fes ta ções de gol pis tas do que li- 
de rar uma for ça de união na ci o nal
con tra a pan de mia. On tem, dois apoi- 
a do res de Jair Bol so na ro fi ze ram ví- 
deo cha man do a po pu la ção pa ra ir a
Bra sí lia nes te sá ba do, com o ob je ti vo
de der ru bar “os ca na lhas do STF”. Ele
ga ran te a pre sen ça de “vá ri os mi li ta- 
res da re ser va” no gru po, que le va rá à
ca pi tal da Re pú bli ca mais de “300 ca- 
mi nhões até o fi nal de se ma na”.

Lock down é a pa la vra da vez na cri- 
se pan dê mi ca. O ter mo em in glês sig- 
ni fi ca con fi na men to ou iso la men to

com pul só rio. Po de ter di fe ren tes
graus de ri gor, da res tri ção mai or de
trans por te pú bli co e pri va do ao blo- 
queio to tal de en tra das de ci da des ou
es ta dos. Em São Luís, a me di da atin- 
giu ape nas os mu ni cí pi os da Ilha Upa- 
on-Açu (São Luís). O lock down é di fe- 
ren te da ade são vo lun tá ria da po pu la- 
ção ao iso la men to so ci al. A or dem é
res trin gir a cir cu la ção de pes so as
atra vés de blo quei os e pu ni ções —
com mul tas a de ten ção —, co mo
ocor reu na Itá lia e na Es pa nha, por
exem plo.

O ob je ti vo do iso la men to das pes- 
so as, vo lun tá rio ou com pul só rio, é re- 
du zir as con ta mi na ções pe lo co ro na- 
ví rus e ga nhar tem po pa ra que os sis- 
te mas de saú de pos sam aten der os
pa ci en tes mais gra ves.

Pra o psi qui a tra Ruy Pa lha no, o re- 
cur so do lock down nu ma epi de mia
clí ni ca se ve co mo me ca nis mo de
acom pa nha men to e ava li a ção so bre o
cur so da evo lu ção a do en ça. De ter mi- 
na o que a po pu la ção tem que fa zer
em blo co. Vi sa blo que ar a trans mis si- 
bi li da de vi ró ti ca que, en tre 10 e 14 di- 
as, o ví rus não so bre vi ve. In ter rom pe-
se o ci clo bi o ló gi co da trans mis são.
“Por que se faz o lock down? Por que os
hos pe dei ros do ví rus so mos nós hu- 
ma nos. As sim co mo a ga li nha, o por- 
co, a va ca e o ca va lo, to dos ti ve ram al- 
gum ti po de co ro na ví rus”.

Ex pli ca ain da Ruy Pa lha no que o
covid19 só tem uma úni ca fun ção. É se

re pro du zir nos hos pe dei ros. Se es sa
re pro du ção pro vo ca da nos a pon to de
ma tar o hos pe dei ro, é uma con-
sequên cia na tu ral. “Ele ata ca as cé lu- 
las vi tais e ma ta as pes so as. Quan to ao
mau es tar pro por ci o na do à po pu la- 
ção tem du as ra zões: nin guém es ta va
pre pa ra do pa ra is so. Es ta mos ado tan- 
do um com por ta men to re co men da-
do, não es pon tâ neo. A psi qui a tria
ana li sa es se com por ta men to co mo
fa tor ge ra dor de an gús tia, an si e da de.
Fa zer o que não se es tá pre pa ra do pa- 
ra fa zer. Mas tem que ser fei to”. O se- 
gun do fa tor psi quiá tri co, se gun do
Ruy, é ve ri fi car-se o am bi en te fa mi li ar.
“É fun ci o nal, sa lu tar agra dá vel… Ou
não? Ou é uma fa mí lia de sa gre ga da,
dis fun ci o nal, agres si va, que não res-
pei to o di rei to dos ou tros e não tem
amor ao pró xi mo? O que, aliás é a
mai o ria das fa mí li as do mun do to do.
La men ta vel men te. Pas sa a ser uma si-
tu a ção an si o gê ni ca. Por tan to, o iso la-
men to so ci al im pos to pa ra in ter rom- 
per a trans mis si bi li da de do ví rus
coin ci de com os pro ble mas emo ci o-
nais e com por ta men tos que não é
nos so”. Ou tro es pe ci a lis ta ou vi dos
pe la BBC de Lon dres, o epi de mi o lo- 
gis ta Pau lo Lu tu fo (USP), dis se que
“não há ou tra so lu ção a não ser to mar
uma me di da mui to mais for te e ex tre- 
ma, de re ten ção”. Ele diz que o Bra sil
co me çou bem com o iso la men to so ci- 
al com al gu ma an te ce dên cia, mas co-
me teu al guns er ros ao lon go do ca mi- 
nho que o co lo cou na ro ta do lock- 
down.

LOCKDOWN

Uso do transporte
público cai 85% na Ilha

POPULAÇÃO ESTÁ CONTRIBUINDO PARA O LOCKDOWN

Re du ziu em 85% a cir cu la ção de pas sa gei ros no sis te- 
ma de trans por te pú bli co da Re gião Me tro po li ta na de
São Luís. O ín di ce re for ça o re sul ta do po si ti vo das ações
de fis ca li za ções, mo ni to ra men to e edu ca ti vas, pro mo vi- 
das pe lo Go ver no do Es ta do, e cons ta ta a con tri bui ção
da po pu la ção no cum pri men to das me di das de ter mi na- 
das pe lo lock down. O ín di ce é fru to de le van ta men to
con jun to do Go ver no e pre fei tu ras. A sus pen são to tal de
ser vi ços não es sen ci ais e re du ção da cir cu la ção na re- 
gião ti ve ram iní cio no dia 5 e pros se guem até dia 14 des- 
te mês.

No trans por te ur ba no, de cir cu la ção nos mu ni cí pi os,
e tam bém no se miur ba no, de cir cu la ção en tre os mu ni- 
cí pi os, foi re gis tra da a re du ção de pas sa gei ros. No ur ba- 
no, a mé dia diá ria de pas sa gei ros, que era de 470 mil,
caiu pa ra 70 mil, in di can do 85% de que da de mo vi men- 
ta ção nes te sis te ma. No se miur ba no, a mé dia de 170 mil
por dia di mi nuiu pa ra cer ca de 26 mil, re pre sen tan do
84,4% de me nos mo vi men ta ção. Ou se ja, de uma mé dia
de 600 mil pas sa gei ros nos dois sis te mas, com o lock- 
down di mi nuiu pa ra, apro xi ma da men te, 90 mil, ge ran- 
do a Re du ção ge ral de 85%.

O pre si den te da Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur- 
ba na e Ser vi ços Pú bli cos (MOB). La wren ce Me lo, ava li- 
ou co mo po si ti vos os nú me ros em re la ção aos ob je ti vos
de com ba te à pan de mia do co ro na ví rus na Ilha de São
Luís. “Os nú me ros de re du ção do sis te ma ur ba no e se- 
miur ba no são equi va len tes e sig ni fi ca que as me di das
es tão sen do efe ti va das, ten do efi cá cia e, des te mo do, re- 
du zin do a pos si bi li da de de trans mis são do ví rus. Es sas
me di das di zem res pei to à pre ser va ção da ca pa ci da de
ope ra ci o nal da re de de saú de e das vi das dos ma ra nhen- 
ses”, pon tu ou Me lo.

DECISÃO

“Segundo dia do
lockdown foi ruim”

JUIZ DOUGLAS MARTINS CRITICA LOCKDOWN 

O au tor da de ci são que de ter mi nou a de cre ta ção do
lock down na Re gião Me tro po li ta na de São Luis, juiz
Dou glas de Me lo Mar tins, afir mou du ran te en tre vis ta à
uma rá dio lo cal, que o se gun do dia de blo queio na
Gran de Ilha não foi sa tis fa tó rio. Pa ra ele, hou ve bai xa
cir cu la ção de pes so as no pri mei ro dia, mas, na quar ta,
mui tas pes so as bur la ram as re gras.

De acor do com o juiz, sua aná li se so bre o pri mei ro dia
de lock down na Gran de Ilha foi boa, vis to que as pes so as
aca ba ram fi can do mais em su as re si dên ci as, o que foi
no ta do pe la re du ção de mais de 60% da mo vi men ta ção
de veí cu los, se gun do da dos da Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Trân si to e Trans por tes. Con tu do, con for me o ma gis tra- 
do, na quar ta-fei ra um nú me ro de pes so as mui to gran de
pas sou a cir cu lar pe la ci da de. “En tão, na mi nha ava li a- 
ção, o pri mei ro dia foi bom, o se gun do dia foi ruim”, de- 
cla rou.

Nes se mo men to, após dois di as de ori en ta ções e es- 
cla re ci men tos à po pu la ção, o juiz de fen de uma po si ção
mais ri go ro sa das au to ri da des, atra vés de mul tas. “Eu
pen so que o fu tu ro dos pró xi mos di as, de pen de rá, ago- 
ra, das ou tras pro vi dên ci as que são ne ces sá ri as ado tar.
Nos pri mei ros di as é na tu ral que a atu a ção se ja só de
cons ci en ti za ção, de ori en ta ção. E, do que eu per ce bi, até
ago ra nin guém foi mul ta do, nin guém foi pu ni do, nin- 
guém foi con du zi do a al gu ma de le ga cia de po lí cia. Mas,
ao que pa re ce, ao meu sen tir, a par tir de ama nhã [ho je],
tal vez, já que ti ve mos dois di as de ori en ta ção, dois di as
só de cons ci en ti za ção, dois di as só de es cla re ci men tos,
pen so que se ria a ho ra de co me çar a apli car pu ni ções”,
afir mou.

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020

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


oimparcial.com.brOPINIÃOCelio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com4

AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL. au ri ne to@hot -
mail.com

EDITORIAL

Falta sintonia
O lu gar-co mum, tan tas ve zes re pe- 

ti do, pe ca pe la fal ta de ori gi na li da de.
Mui tas ve zes, po rém, im põe-se pe lo
po der de co mu ni ca ção. É o ca so de
“uma ima gem va le mais do que mil
pa la vras”. Cri a da por Con fú cio há
qua se 2.600 anos, a fra se tra duz com
ins tan ta nei da de a men sa gem que exi- 
gi ria dú zi as de vo cá bu los e pa rá gra fos
pa ra ser trans mi ti da.

Não ra ro com o ris co de, ao che gar
à pon ta do re cep tor, tro pe çar no im- 
pon de rá vel. Ocor re, en tão, o que Má- 
rio Quin ta na ex pli cou com fi na iro nia:
“A gen te pen sa uma coi sa, aca ba es- 
cre ven do ou tra, o lei tor en ten de uma
ter cei ra coi sa. E, en quan to se pas sa
tu do is so, a coi sa pro pri a men te di ta
co me ça a des con fi ar que não foi pro- 
pri a men te di ta”.

A ob ser va ção vem a pro pó si to da
fal ta de sin to nia en tre as ações das au- 
to ri da des e as ur gên ci as da po pu la- 
ção. De um la do, as fi las da Cai xa e dos
hos pi tais. De ou tro, a su ces são de cri- 

ses po lí ti cas, que dis per sam a aten- 
ção, rou bam ener gia e des vi am o fo co.
Em ple na pan de mia, que cei fa vi das
por ata ca do, exi ge iso la men to so ci al e
ca va fos so abis sal na eco no mia, cri- 
am-se fa tos que dei xam as emer gên- 
ci as em se gun do pla no.

Nas úl ti mas se ma nas, so bres saiu a
de mis são dos mi nis tros da Saú de e da
Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca. Tam bém
caiu o di re tor-ge ral da Po lí cia Fe de ral.
Ago ra se fa la na que da da se cre tá ria
da Cul tu ra. Ocu pan tes de car gos de
con fi an ça são de mis sí veis ad nu tum.
As sim co mo en tram, sa em por von ta- 
de do man da tá rio. O pro ble ma é a
opor tu ni da de: a coi sa pro pri a men te
di ta de Má rio Quin ta na. São as du as
ima gens que ga nha ram no me ma ca- 
bro — fi las da mor te.

O au xí lio emer gen ci al de R$ 600 pa- 
ra so cor rer os bra si lei ros sem em pre- 
go for mal e sem fon te re gu lar de ren da
não che ga ao des ti no. O go ver no cal- 

cu la va 54 mi lhões de be ne fi ciá ri os,
mas eles ul tra pas sam 70 mi lhões. São
os in vi sí veis, que mos tra ram a ca ra
em ple na pan de mia. Sem or ga ni za- 
ção e sem me di das ap tas a aten dê-los
com a ur gên cia que a fo me cla ma, re- 
pri sa-se tris te es pe tá cu lo dia após dia:
mi lha res de pes so as em fi las, sem
más ca ras e sem a dis tân cia obri ga tó-
ria. A bu ro cra cia in sen sí vel as obri ga a
trans for mar a rua em ca sa, a cal ça da,
em ca ma.

Sob o olhar in di fe ren te das ex ce- 
lên ci as pro te gi das nas sa las car pe ta- 
das da Es pla na da, can di da tam-se a
en gros sar a ou tra fi la — a dos pa ci en- 
tes que aguar dam um lei to na UTI ou
um res pi ra dor. Na vi si ta a Ma naus, o
mi nis tro da Saú de viu a tra gé dia de
per to. O New York Ti mes a es tam pou
na pri mei ra pá gi na: cen te nas de co vas
aber tas por re tro es ca va dei ras. É a
ima gem do que va le mais que mil pa- 
la vras.

Um conto de Machado

Idei as de Ca ná rio.

Per so na gem/nar ra dor:

Ma ce do. Co me ça a

his tó ria com o re la to de

Ma ce do que diz que,

in do por uma rua,

li vrou-se de um tíl bu ri,

que tra fe ga va em

dis pa ra da e qua se o

ati rou ao chão.

 Es ca pou, res sal ta, pois con se guiu
jo gar-se pa ra den tro de uma lo ja de
bel chi or (bre chó). O do no do co mér- 
cio não lhe deu pe la pre sen ça e con ti- 
nu ou a co chi lar sen ta do, ao fun do,
nu ma ca dei ra. An dou pe la lo ja, ob ser- 
van do as coi sas ve lhas, ro tas, pró pri as
des sas es pé ci es de ca sa de co mér cio.
Ma ce do re gis trou to das as su as im- 
pres sões. Ao sair, viu uma gai o la pen- 
du ra da na por ta. Den tro, um ca ná rio,
que lo go co me çou a sal tar. Lo go co- 
me çou a ter um inu si ta do diá lo go
com o ca ná rio, até por que – não ha via
di to – Ma ce do era or ni tó lo go. E, em
de ter mi na do mo men to da con ver sa,
in da gan do ao ca ná rio so bre quem era
o seu do no, a res pos ta foi ime di a ta: –
Que do no? Es se ho mem que aí es tá é
meu cri a do, dá-me água e co mi da to- 
dos os di as, com tal re gu la ri da de que
eu, se de ves se pa gar-lhe os ser vi ços,
não se ria com pou co; mas os ca ná ri os
não pa gam cri a dos. Em ver da de, se o
mun do é pro pri e da de dos ca ná ri os,

se ria ex tra va gan te que eles pa gas sem
o que es tá no mun do. Com es sa res- 
pos ta, Ma ce do fi cou pas mo, pe la lin- 
gua gem e idei as do pás sa ro.

O diá lo go con ti nu ou. Quis Ma ce do
sa ber se o ca ná rio ti nha sau da de do
es pa ço azul e in fi ni to. Ele pe diu ex pli- 
ca ção a Ma ce do, que o aten deu dan do
mais ob je ti vi da de à per gun ta: – …que
pen sas des te mun do? Que coi sa é o
mun do? Res pos ta do ca ná rio: – O
mun do é uma lo ja de bel chi or (bre- 
chó), com uma pe que na gai o la de ta- 
qua ra, qua dri lon ga, pen den te de um
pre go; o ca ná rio é se nhor da gai o la
que ha bi ta e da lo ja que o cer ca. Fo ra
daí, tu do é ilu são e men ti ra.

Ten do des per ta do do so no o ve lho
do bre chó, Ma ce do propôs-lhe com- 
prar o ca ná rio, pa ra, co mo or ni tó lo go,
fa zer um gran de es tu do so bre o pás sa- 
ro: lin gua gem, idei as, sen ti men tos es- 
té ti cos, de fi ni ção do mun do etc. Ma- 
ce do o pôs nu ma am pla gai o la, na va- 
ran da de sua ca sa, on de o pás sa ro po- 
de ria ver o jar dim e o um pou co do
céu azul, e man te ve com ele lon gas
ho ras de es tu dos. 

Três se ma nas de pois des se tra ba- 
lho ci en tí fi co, in da gou-o a res pei to do
que era o mun do. O ca ná rio res pon- 
deu: – O mun do é um jar dim as saz lar- 
go com re pu xo no meio, flo res e ar- 
bus tos, al gu ma gra ma, ar cla ro e um
pou co de azul por ci ma; o ca ná rio, do- 
no do mun do, ha bi ta uma gai o la vas- 
ta, bran ca e cir cu lar, de on de mi ra o
res to. Tu do mais é ilu são e men ti ra.
Com es sa res pos ta, Ma ce do per ce beu
al gu mas al te ra ções, mas ain da in su fi- 
ci en tes pa ra con clu são do es tu do or- 
ni tó lo go.

Di as de pois, o ca ná rio fo ge da gai o- 
la, por oca sião em que os cri a dos da
ca sa lhe dis pen sa vam o aten di men to
de ter mi na do por Ma ce do. Em bo ra
en vi das sem to dos os es for ços, não o
en con tra ram. Ma ce do foi fa zer uma
vi si ta a uma chá ca ra de um ami go, si- 
tu a da nos ar ra bal des. Pas se an do, ou- 

viu o tri lar de uma per gun ta: – Vi va, Sr.
Ma ce do, por on de tem an da do que
de sa pa re ceu? No ga lho de uma ár vo-
re, era o ca ná rio. Vol ta ram a con ver-
sar. – O mun do, meu que ri do, dis se
Ma ce do. E o ca ná rio: – O mun do? Tu
não per des os maus cos tu mes de pro- 
fes sor. O mun do, con cluiu so le ne- 
men te, é um es pa ço in fi ni to e azul,
com o sol por ci ma. Es sa de cla ra ção
dei xou in dig na do Ma ce do, que lhe
dis se que, se lhe des se cré di to, o mun- 
do se ria tu do, até mes mo um lo ja de
bel chi or (bre chó). E o ca ná rio re-
dargüiu: – De bel chi or (bre chó)?, tri-
lou ele às ban dei ras des pre ga das. Mas
há mes mo lo jas de bre chó?

E o diá lo go e o con to che gam ao
fim. Mas al gu mas ques tões que des- 
pon tam nos diá lo gos des se cé le bre
con to ma cha di a no con ti nu am a exi-
gir de to dos nós res pos tas. O ca ná rio
cir cuns tan ci al men te deu as su as res- 
pos tas. E as nos sas res pos tas?

Co mo ve mos o mun do e o que é
mun do? Ve mos o mun do e o con ce be- 
mos da gai o la on de ca da um nós se
en con tra? Es sa é a nos sa pers pec ti va
de mun do? En fim, o que é o mun do?
O mun do é que se pen sa de acor do
com a nos sa sub je ti vi da de? In da ga- 
mos: qual é o mun do de Mo ro, ído lo
que fo ra tão de can ta do nes te Bra sil
ver de e ama re lo, an tes, de pois e ago ra,
em vis ta das cir cuns tân ci as por ele vi- 
ven ci a das? Se ele co nhe ces se as idei as
do ca ná rio de Ma cha do, te ria uma vi- 
são do mun do de acor do com a re a li-
da de que es tá a vi ver? E qual é o mun- 
do do seu an ta go nis ta? Se ria o mun do
de den tro ou de fo ra da gai o la dos in- 
te res ses pes so ais?

 E o ma gis tra do? Qual o seu mun-
do? O mun do de su as cir cuns tân ci as?
Ou mun do de su as sub je ti vi da des? Ou
o mun do de sua cons ci ên cia, fi can do
apri si o na do den tro de sua gai o la de
pre con cei tos? De ve mos sair de nos sa
gai o la pa ra ter uma pré-com pre en são
do mun do? Ou de ve mos ter ape nas
idei as de ca ná rio?

MO ZART NE VES RA MOS
Ti tu lar da Cá te dra Sér gio Hen ri que Fer rei ra do Ins ti tu to de
Es tu dos Avan ça dos da USP-Ri bei rão Pre to e mem bro do
Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção (CNE)

O en si no não se rá
mais o mes mo

Da noi te pa ra o dia, 1,5 bi lhão de es tu dan tes fi ca ram
sem ir à es co la ou ao câm pus uni ver si tá rio em to do o
mun do. Is so re pre sen ta apro xi ma da men te 9 de ca da 10
es tu dan tes. Em con sequên cia, as ins ti tui ções de en si no,
pú bli cas ou par ti cu la res, de ní vel bá si co ou su pe ri or, se
vi ram na ne ces si da de de ofe re cer um cur rí cu lo on-li ne,
in cluin do tan to ati vi da des sín cro nas quan to as sín cro- 
nas. Aqui no Bra sil, os sis te mas par ti cu la res de en si no,
na es fe ra da edu ca ção bá si ca, se re or ga ni za ram re la ti va- 
men te rá pi do, ao con trá rio do sis te ma pú bli co, co mo re- 
fle xo da enor me de si gual da de so ci al e econô mi ca, es pe- 
ci al men te quan to ao aces so à in ter net de ban da lar ga.

Há o re ceio, e bas tan te com pre en sí vel, de que o no vo
ce ná rio am plie ain da mais a de si gual da de. Mas fi quei
par ti cu lar men te im pres si o na do com os es for ços das se- 
cre ta ri as de Edu ca ção de to do o país bus can do es tra té- 
gi as pa ra que os alu nos da re de pú bli ca não fi cas sem
sem au las, me di an te ati vi da des não pre sen ci ais, que fo- 
ram ago ra re gu la men ta das pe lo Con se lho Na ci o nal de
Edu ca ção.

O co ro na ví rus me xeu com o mun do, com a nos sa vi- 
da e, na tu ral men te, com a edu ca ção. Is so foi mui to bem
re tra ta do em re cen te en tre vis ta con ce di da por Jeff Mag- 
gi on cal da, di re tor-exe cu ti vo da Cour se ra, ao Yahoo Fi- 
nan ce’s On the Mo ve. A Cour se ra é uma im por tan te pla- 
ta for ma de en si no na qual de ze nas e de ze nas de uni ver- 
si da des pres ti gi o sas de to do o mun do ofe re cem cur sos
de atu a li za ção e apri mo ra men to pro fis si o nal. Em mar- 
ço, quan do a pan de mia co me çou a se alas trar, a em pre- 
sa con ce deu aces so gra tui to ao seu ca tá lo go de cur sos a
to das as uni ver si da des afe ta das. E, de lá pa ra cá, co mo
afir mou Jeff Mag gi on cal da, a Cour se ra re ce beu 17 mil
con sul tas de fa cul da des de to do o mun do e aju dou a ati- 
var o cur rí cu lo on-li ne pa ra mais de 2 mil uni ver si da des.

Pes qui sa da em pre sa de tec no lo gia edu ca ci o nal Bay
Vi ew Analytics re ve lou que 70% dos pro fes so res dos Es- 
ta dos Uni dos nun ca ha vi am mi nis tra do au las vir tu ais
an tes da pan de mia. Em mui tas uni ver si da des, fo ram
ini ci a dos trei na men tos pa ra os pro fes so res da rem au las
on-li ne. O mo de lo da cai xa úni ca de en si no pre sen ci al
foi for te men te afe ta do.

To da via, os si nais de que se ria pre ci so mu dar o mo de- 
lo edu ca ci o nal já se ma ni fes ta vam ha via al gum tem po.
Por exem plo, no fim do sé cu lo 20, a Es co la do Fu tu ro da
USP fez uma pes qui sa com seus es tu dan tes, e o que eles
res pon de ram di a lo ga com o no vo ce ná rio: 62% de les
gos ta ri am que as au las fos sem ofe re ci das a dis tân cia,
usan do no vas fer ra men tas de tec no lo gia de in for ma ção;
55% gos ta ri am de mon tar os pró pri os cur sos; e 41%
acre di ta vam que as sa las de au la não mais se ri am em
um lu gar fí si co es pe cí fi co.

Ho je, fi co aqui ima gi nan do: quan tas pa les tras fiz so- 
bre co mo se ria a sa la de au la do sé cu lo 21? E, de re pen te,
des co bri mos que ela não exis te. Exis ti rão mui tas sa las
de au la em di fe ren tes am bi en tes e di ver sas pos si bi li da- 
des de apren di za gem. O mo de lo úni co de en si no mor- 
reu. De mo ra mos mui to a en ten der is so. Foi pre ci so a
che ga da de um co ro na ví rus pa ra que ti vés se mos a co ra- 
gem de ex pe ri men tar a mu dan ça. Cos tu mo di zer que o
co ro na ví rus fun ci o nou co mo ca ta li sa dor, a subs tân cia
que ace le ra a ve lo ci da de das re a ções quí mi cas.

Na tu ral men te, um dia as coi sas vol ta rão a ser mais
pró xi mas ou não (só o tem po di rá) do que eram an tes do
co ro na ví rus, mas não se rão mais as mes mas. Fa zen do
no va ana lo gia com a quí mi ca, quan do um sis te ma em
equi lí brio é per tur ba do por al gum fa tor ex ter no, co mo
mu dan ça de tem pe ra tu ra ou de pres são, ele se des lo ca
pa ra en con trar no vo equi lí brio. O tem po ne ces sá rio pa- 
ra en con trá-lo de pen de da na tu re za do sis te ma. Co mo o
sis te ma Ter ra se com por ta rá pós-co vid-19 só o tem po
di rá.

Con cluo es tas re fle xões com dois tre chos da lin da
mú si ca de Lu lu San tos e Nel son Mot ta, Co mo uma on da:
“Na da do que foi se rá / de no vo do jei to que já foi um dia
/ Tu do pas sa, tu do sem pre pas sa rá /…/ Tu do que se vê
não é / igual ao que a gen te viu há um se gun do / Tu do
mu da o tem po to do no mun do…”

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Aten di men to re mo to

ELEIÇÃO 2020

TRE: 54 mil pedidos de
regularização online 

C
in quen ta e qua tro mil no ve- 
cen tos e qua tro (54.904). Es te
foi o nú me ro de re que ri men- 
tos on li ne de alis ta men to,

trans fe rên cia, re vi são de da dos e ou
re gu la ri za ção do tí tu lo de elei tor re ce- 
bi dos pe lo Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral
do Ma ra nhão en tre os di as 22 de abril
e 6 de maio.

O pra zo de 6 de maio es ta va aber to
des de no vem bro de 2018 e era li mi te
pa ra re que rer ser vi ços que al te ras sem
da dos no ca das tro de elei tor com fins
pa ra pre pa ra ção do plei to 2020. Vá ri as
cam pa nhas in for ma ti vas, ins ta la ção
de pos tos de aten di men to em mais da
me ta de dos mu ni cí pi os do es ta do e,
in clu si ve aten di men to pre sen ci al, fo- 
ram fei tos até dia 18 de mar ço, quan- 
do o Re gi o nal edi tou Por ta ria sus pen- 
den do as ati vi da des pre sen ci ais de vi- 
do a pan de mia cau sa da pe lo CO VID-
19.

Ape sar da ins ta bi li da de do sis te ma
Tí tu lo Net (dis po ní vel 24 ho ras), só
nas úl ti mas 48 ho ras an tes de en cer rar
o pra zo, mais da me ta de dos re que ri- 
men tos no Ma ra nhão, cer ca de 29 mil,
fo ram re a li za dos.

Ocor re que, mes mo ten do pre pa ra- 
do sua in fra es tru tu ra pa ra re ce ber um
gran de nú me ro de pe di dos, os aces- 
sos si mul tâ ne os ali a dos ao en vio de
do cu men tos de for ma iné di ta pa ra a
ba se de da dos da Jus ti ça Elei to ral,
aca bou con ges ti o nan do o sis te ma,
que era na ci o nal. Po rém, mui tos que
in sis ti ram aca ba ram con se guin do.

Quem con se guiu fi na li zar o re que- 

ri men to, de ve aguar dar a aná li se, pois
ca da um é ve ri fi ca do in di vi du al men te
pa ra con fe rên cia de da dos e do cu- 
men ta ção. Pe lo ca len dá rio elei to ral, o
pra zo li mi te pa ra aná li se e pro ces sa- 
men to dos re que ri men tos re a li za dos
vai até dia 3 de ju nho, de acor do com a
Re so lu ção TSE 23.601/2019.

Quem deu en tra da po de

acom pa nhar o

re que ri men to cli can do

aqui ou aces san do o si te

na aba elei tor/elei ções –

Aten di men to Re mo to-

Tí tu lo Net

Já os que não con se gui ram re gu la- 
ri zar ou emi tir o tí tu lo e pre ci sa rem do
do cu men to pa ra exer cer al gum di rei- 
to co mo ob ter em prés ti mo, en trar na
uni ver si da de, as su mir car go pú bli co,
por exem plo, po de so li ci tar uma cer ti- 
dão cir cuns tan ci a da à sua zo na elei- 
to ral por email. A lis ta com to dos os
te le fo nes e emails es tão em des ta que
na pá gi na ele trô ni ca www.tre-
ma.jus.br.

É im por tan te res sal tar que a cer ti- 
dão cir cuns tan ci a da só de ve ser pe di- 
da por quem re al men te pre ci sar do tí- 

tu lo de elei tor pa ra al go ur gen te e que,
ao so li ci tar por email, de ve ane xar um
do cu men to ofi ci al com fo to, além de
in for mar te le fo ne de con ta to e nú me- 
ro do tí tu lo (se sou ber), e co lo car no
tí tu lo do email “cer ti dão cir cuns tan ci- 
a da”. O pra zo pa ra re ce ber é de no mí- 
ni mo 5 di as uteis.

Ou tro lem bre te é de que os elei to- 
res de 125 ci da des (re la ção com ple ta
aqui – for ma to PDF) em que a Jus ti ça
Elei to ral ma ra nhen se re a li zou a bi o- 
me tria obri ga tó ria após as elei ções
2018 te rão seus tí tu los va li da dos pa ra
as elei ções 2020. Por tan to, não de vem
fi car pre o cu pa dos. Eles pre ci sam ape-
nas, de pois das elei ções, com pa re cer
no car tó rio elei to ral de sua zo na pa ra
re a li za rem a bi o me tria.

Atu al men te o Ma ra nhão pos sui
4.534.744 elei to res e o ca das tro elei to- 
ral re a bri rá no va men te após a re a li za- 
ção das elei ções mu ni ci pais de 2020.

Con ti nua vi go ran do o aten di men to
re mo to em to da Jus ti ça Elei to ral do
Ma ra nhão, es tan do sus pen so o aten-
di men to pre sen ci al por tem po in de- 
ter mi na do, con for me a Por ta ria Con- 
jun ta TRE-MA 5/2020 (for ma to PDF).

Pa ra quem pre ci sa ape nas da se-
gun da via do tí tu lo, bas ta bai xar o
apli ca ti vo E-tí tu lo dis po ní vel gra tui- 
ta men te nas pla ta for mas IOS e An-
droid, sen do que os ser vi ços, co mo
emis são de cer ti dão, con ti nu am dis-
po ní veis no si te.

CÂMARA FEDERAL

Márcio Jerry cobra obras para tráfego na BR-135

A RODOVIA SE ENCONTRA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DEVIDO AO PERÍODO   CHUVOSO E O DESCASO DO GOVERNO FEDERAL, DIZ MÁRCIO

O de pu ta do fe de ral Már cio Jerry
(PC doB) co brou, nes ta quin ta-fei ra
(7), que o Go ver no Fe de ral to me pro- 
vi dên ci as, em ca rá ter de ur gên cia ,
pa ra ga ran tir a tra fe ga bi li da de da BR-
135, uma das prin ci pais ro do vi as do
Ma ra nhão. A ro do via se en con tra em
pés si mas con di ções de vi do ao pe río- 
do de chu vas e o des ca so do go ver no
Bol so na ro, prin ci pal men te no tre cho
en tre Mi ran da do Nor te e São Ma teus.

“A BR-135 é úni co aces so ter res tre
pa ra São Luís e es tá com tre chos in- 
tran si tá veis. Des de ja nei ro do ano

pas sa do, a Ban ca da Ma ra nhen se no
Con gres so Na ci o nal ape la ao mi nis tro
Tar cí sio Frei tas pa ra re sol ver es te pro- 
ble ma, e até ago ra na da”, dis se.

O de pu ta do lem brou tam bém que
em ra zão da cri se cau sa da pe lo co ro- 
na ví rus, o trans por te ter res tre ga nha
ain da mais im por tân cia pa ra o es ta- 
do. “A pre ca ri e da de da BR-135 es tá
com pro me ten do gra ve men te o trans- 
por te de pro du tos es sen ci ais, ain da
mais nes te mo men to de gra ve pan de- 
mia.

 É ur gen te uma ação do

Go ver no pa ra as se gu rar

a tra fe ga bi li da de e

nor ma li zar o aces so a

São Luís”, com ple tou o

par la men tar.
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Re a ção

Ato fa lho?

Cur va não ce de

“Se gri tar pe ga Cen trão, não fi ca um meu
ir mão”

Ora, ve ja

Lock down

Na po bre za e na
ri que za

Se o Bra sil de ho je não es tá pre pa ra do pa ra ofe re cer se pul tu ra
dig na aos mi lha res que es tão mor ren do de co ro na ví rus, ima gi na,
ama nhã, co mo se rá a ofer ta de mo ra dia con di zen te aos mi lhões
de mi se rá veis saí dos da pan de mia. Eles vão se jun tar às mul ti dões
que se aglo me ram nas pe ri fe ri as, fa ve las, pa la fi tas e os sem te to
al gum. Quei ram ou não os in cré du los, a pan de mia da co vid-19
dei xa cla ro que uma mo ra dia com con di ções dig nas é fun da men- 
tal pa ra a saú de e a de fe sa da vi da.

Os im pac tos da cri se atu al de ve ri am, mais do que sem pre, sen- 
si bi li zar a so ci e da de e go ver nos em to dos os ní veis do país pa ra
que a pro du ção de mo ra di as ade qua das e o sa ne a men to bá si co
nas ci da des (que ge ram em pre go). Is so, ca so se tor nem, fi nal men- 
te, pri o ri da des. Er rou feio quem che gou a clas si fi car o co ro na ví- 
rus de “uma do en ça de ri co”. Os fa tos des men tem es se ti po de
abor da gem. O que se per ce be com cla re za é que o co ro na ví rus
não faz di fe ren ça se o hos pe dei ro é ri co ou po bre. O que faz a di fe- 
ren ça são as po lí ti cas pú bli cas ado ta das por ca da go ver nan te, no
com ba te.

O Bra sil, pe lo me nos – e gra ças a Deus – pos sui o tão sal va dor
de vi das, Sis te ma Úni co de Saú de (SUS) que, por exem plo, os Es ta- 
dos Uni dos não po de con tar, ape sar dos nú me ros bru tais de mor- 
te pe la co vid-19 no re fe ri do país nes se mo men to. O que fal ta no
Bra sil é o que es tá fal tan do em to dos os paí ses: pro te ção in di vi du- 
al su fi ci en te, equi pa men tos de in ter na ção e res pi ra do res nas
UTIs di an te da alar man te de man da cres cen te. Ago ra, o mi nis tro
da Saú de, Nel son Tei ch já fa la em fi la úni ca nos hos pi tais, por va- 
gas de UTI.

Em tais con di ções de hor ror, qua se tu do é pos sí vel. A “gri pe zi- 
nha” não es co lhe clas se so ci al nem paí ses ri cos ou po bres. Po rém,
os am bi en tes de po bre za ex tre ma são ele men tos fa ci li ta do res da
pro pa ga ção do ví rus en tre pes so as já hos pe dei ras na tu rais, não
ape nas ao co vid-19, mas a qual quer ou tro ti po de do en ça vi ró ti ca,
bac te ri a na ou pa ra si tá ria. Um es ta do co mo o Ma ra nhão, on de
mui tos ain da mor rem de es quis tos so mo se e han se nía se, por
exem plo, lo gi ca men te tor na-se mais vul ne rá vel à in fec ção em lar- 
ga es ca la, por um ti po de ví rus tão vo raz co mo o co vid.

Flá vio Di no cha mou de ri dí cu la e iné di ta a “mar cha de Bol so- 
na ro”, on tem, ao STF,  com um gru po de em pre sá ri os. “Ele não
tem a me nor no ção de co mo fun ci o na a for ma fe de ra ti va de Es ta- 
do e a re la ção en tre os três Po de res. Já se ima gi na um di ta dor. Não
se rá”, tui tou.

O vi ce-pre si den te da Re pú bli ca, Ha mil ton Mou rão, dis se que o
que fal ta no país é ca da um sa ber o “ta ma nho da sua ca dei ra”. Ele
se re fe ria à de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, de bar rar a pos- 
se do di re tor-ge ral da Po lí cia Fe de ral Ale xan dre Ra ma gem.

O se na dor We ver ton Ro cha (PDT) dis se que o pre si den te Bol- 
so na ro vi ve di zen do que o re mé dio (o iso la men to so ci al) não po- 
de ser pi or que a do en ça. “Es que ce-se que, quan to mais de ses ti- 
mu la o iso la men to, mais cres ce a cur va de con tá gio e mais atra sa a
re a ber tu ra do co mér cio”.

 

Res ga te de um ví deo, fei to on tem no Jor nal Ho je, da Glo bo, em
que o mi nis tro Au gus to He le no iro ni za a ve lha po lí ti ca do Cen trão,
ho je, “no va po lí ti ca”, ne go ci an do fa ti a men to de car gos do go ver no.

 
O me do de per der o em pre go e a in ten ção de man ter re- 

du zi do o ní vel de con su mo no ce ná rio pós-co ro na ví- 
rus po dem di fi cul tar a re to ma da da eco no mia. Pes qui- 

sa da CNI re ve la que 48% dos tra ba lha do res te mem
per der o em pre go. É um pés si mo si nal.

 
No en con tro sur pre sa, on tem, do pre si den te Jair Bol so- 

na ro com o pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
Di as Tof fo li e um gru po de em pre sá ri os, ou vi ram-se

dis cur sos em que em pre sas fo ram com pa ra das a cor- 
pos hu ma nos em meio à pan de mia.

 
Um re pre sen tan te da in dús tria de brin que dos aler tou

pa ra o que cha mou de “mor te de CNPJs”. A mor te das
em pre sas na vol ta da qua ren te na, pois, se gun do ele,

não te rão co mo hon rar as fo lhas de pa ga men to e vão
ter que de mi tir tra ba lha do res.

 
Al guns em pre sá ri os da Co a li zão In dús tria par ti ci pa- 

vam de reu nião com Jair Bol so na ro no Pla nal to. Um
as ses sor da pre si dên cia te le fo nou ao STF e Tof fo li con- 

cor dou em re ce bê-los. Foi tu do de sur pre sa e os em- 
pre sá ri os não se sen ti ram à von ta de no STF.

Pa ra o de pu ta do Hil do Ro cha (MDB), Flá vio Di no não fez pla- 
ne ja men to ade qua do pa ra com ba ter a pan de mia. Mo ti vo: “Os nú- 
me ros do Ma ra nhão são mui to di fe ren tes de ou tros Es ta dos”. Es- 
tra nho se ria se os nú me ros fos sem iguais en tre es ta dos.

O pre fei to Edi val do  dis se que a re du ção do flu xo de pes so as no
3ª dia de lock down caiu pa ra 84% nos ôni bus, de 500 mil por dia
pa ra ape nas 70 mil.  E tam bém a cir cu la ção de pes so as nas ru as.

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Assaí  abre sua  1ª loja no Maranhão 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender 
a demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Codó - MA, administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude  do disposto no 
Decreto Estadual n° 35784/2020 que determinou o Lockdown na Ilha do Maranhão (São Luís, São José 
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), com o estabelecimento de medidas preventivas e restritivas a ser 
aplicadas em virtude da COVID-19 e à vista de decisão judicial proferida pela Vara de Interesses Difusos 
e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 
0813507-41.2020.8.10.0001, que vigorarão até 14 de maio de 2020.
Local de Realização: Sede da EMSERH, localizada na Avenida Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do 
Calhau – São Luís – MA.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, 
pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 06 de maio de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

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

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 023/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.217/2020-EMSERH

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020. A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu - MA, através do Presidente da Comissão Permanente de 
licitação, nomeado pela Portaria nº 248/2019 de 19/09/2019, torna público o resultado 
da Licitação, Tomada de Preços nº 005/2020 tendo por objeto: Contratação de empresa 
especializada revitalização da praça Mansueto Jr no município de Buriticupu/MA, feita no 
critério Menor Preço Global, sagrando-se vencedora a Empresa A F DE SOUSA COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 22.954.367/0001-65 com o valor de R$ 
391.211,94 (Trezentos e noventa e um mil reais e noventa e quatro centavos), estando de 
acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu – MA, 23 de abril de 2020-FABIANO DE JESUS 
BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL. Buriticupu/MA.

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

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020. A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu - MA, através do Presidente da Comissão Permanente de 
licitação, nomeado pela Portaria nº 248/2019 de 19/09/2019, torna público o resultado 
da Licitação, Tomada de Preços nº 006/2020 tendo por objeto: Contratação de empresa 
especializada revitalização da praça Mansueto Jr no município de Buriticupu/MA, feita no 
critério Menor Preço Global, sagrando-se vencedora a Empresa A F DE SOUSA COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 22.954.367/0001-65 com o valor de R$ 
245.023,49 (Duzentos e quarenta e cinco mil, vinte e três reais e quarenta e nove 
centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu – MA, 23 de abril de 
2020-FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL. Buriticupu/MA.

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

 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado 
do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público que fará realizar licitação na 
Modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o Regime de Empreitada por preço global, do tipo Menor preço 
por lote, às 09h00min do dia 26 de maio de 2020 na sala da Comissão Permanente de licitações cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada para execução de reformas e ampliações das unidades 
de ensino do município de Buriticupu/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio 
onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente 
através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – 
MA, e demais informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com – 
BURITICUPU - MA. 06 de maio 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
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas Habitação e 
Transporte, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a Contratação de Empresa Especializada em serviços de 
obras e engenharia para a construção de Praça no Povoado Bela Vista de interesse da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, Habitação e Transportes do Município de Esperantinópolis/MA, em conformidade com o Projeto Básico 
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 25 de maio de 2020. A 
sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 
de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes 
de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço 
para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: 
(99) 98446-5027 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 05 de maio de 2020. 
Sueldo Sankly de Freitas Formiga, Secretario Municipal de Obras Publicas Habitação e Transporte, Portaria: 
442/2017.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços do 
tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa especializada em construção civil para a prestação 
de serviços de reforma de 03 (três) Unidades Básicas de Saúde localizadas nos povoados: Jenipapo, Verdum e Jiquiri 
no município de Esperantinópolis/MA, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições 
do Edital à realizar-se às 14:00 (catorze) horas do dia 25 de maio de 2020. A sessão pública de julgamento será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, 
Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta 
de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 
2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através 
do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 05 de maio de 2020. ¬ Joelson Ribeiro Bezerra, 
Secretario Municipal de Saúde e Saneamento, Portaria 039/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69

A Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA, torna público a ratificação. 
Conforme orientação do Ministério Público - 01ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Lago da Pedra, sob o OFC-CIRC-1ªPJLAP – 22020, fica 
adiado a TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020, que seria Abertura dia 11 de 
Maio de 2020, as 09:00horas, terá nova Abertura dia 26 de maio de 2020, 
as 09:00 horas. Lago do Junco – MA, 07 de Maio de 2020. Orlilson Silva da 
Luz – Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020

O MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, através da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, que com base na Lei nº 10.520/2002, fará realizar 
às 09h:00 (nove) horas do dia 21 de maio de 2020, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, por item, tendo por objeto a presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa, 
objetivando para futura e eventual prestação de serviços de lavagem de veículos das secretarias 
municipais, com exclusividade dos itens para ME, EPP e MEI, conforme especificações e quantidades 
determinadas no Anexo I deste edital (Termo de Referência). A presente licitação será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, s/nº, Centro, Nina Rodrigues – MA. O 
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante 
o recolhimento da importância de R$: 100,00 (cem) reais feito através de Documento de Arrecadação Municipal 
– DAM ou deposito bancário. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone (98) 
99235-5423. Nina Rodrigues/MA, 07 de Maio de 2020. 

Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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.

Com o objetivo de evitar aglomerações e garantir 
que os clientes contassem com um ambiente segu-
ro para se abastecerem, a rede não comunicou com 
antecedência a data de abertura da loja em nenhu-
ma mídia e adotou um rigoroso controle de acesso 
à unidade, além de uma série de outras medidas 
de prevenção ao novo coronavírus, como uso de 
EPIs por todos os colaboradores, reforço na higie-
nização de carrinhos de compras e demais pontos 
de contato, sinalização da distância recomenda-

da entre clientes em toda a loja, uso parcial do es-
tacionamento e instalação de pia na área externa 
da unidade para que todos possam higienizar as 
mãos antes de iniciar as compras.  Reforçando seu 
compromisso com a saúde de clientes e colabora-
dores, o Assaí está seguindo rigorosamente os de-
cretos municipais e estaduais que dispõem sobre 
medidas de prevenção à covid-19, assim como as 
orientações dos órgãos de saúde, e conta com a cola-
boração da população no combate ao vírus.

Paulo Guedes pede e Bolsonaro diz 
que vai vetar reajuste de servidores
Segundo Guedes, é muito importante que o funcionalismo público entenda 
a gravidade da situação do país devido à pandemia de coronavírus

O 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse que pedirá 
ao presidente da República, 
Jair Bolsonaro, que vete o 

artigo do projeto aprovado pelo Con-
gresso que garante reajuste aos ser-
vidores públicos. Bolsonaro afirmou 
que segue “a cartilha do Paulo Guedes 
na economia”, pois “ele é o senhor da 
razão na economia”. “Vetaremos esse 
dispositivo”, respondeu Bolsonaro. 

Segundo Guedes, é muito impor-
tante que o funcionalismo público 
entenda a gravidade da situação, em 
que trabalhadores da iniciativa pri-
vada estão perdendo o emprego e 
muitas vidas estão sendo perdidas. 
Ele destacou que os aumentos sala-
riais aos servidores, se concretizados, 
custarão R$ 130 bilhões nos próxi-
mos dois anos. “A opinião pública 
é contra esses reajustes. Portanto, 
pedi ao presidente que vete”, frisou.

 Guedes afirmou que o projeto 
aprovado pelo Congresso que pre-
vê socorro a estados e municípios, 
que estão perdendo receitas por cau-
sa da pandemia do novo coronaví-
rus, tem ponto positivos, como a 
descentralização de recursos. Mas 
é inaceitável que os parlamentares 
tenham mantido a possibilidade de 
aumento salariais à maioria dos ser-
vidores. “O momento é dramático”, 
disse. Portanto, segundo ele, não é 
o momento de dar reajustes ao fun-
cionalismo público.

ECONOMIA E CORONAVÍRUS

O ministro afirmou ainda que 
a determinação do presidente da 
República é “para salvar vidas e 
empregos”, por isso, o pagamento 
do auxílio emergencial de R$ 600 
para proteger as camadas sociais 
mais desfavorecidas. Mas depois 
que esse programa, que durará, a 
princípio, três ou quatro meses, 
a situação pode se agrava muito 
se a economia não voltar a fun-
cionar. “A indústria está manten-
do os sinais vitais, mas está na 
UTI”, disse.

Guedes alertou que, se o isola-
mento social durar mais tempo, 
daqui a 30 dias muitas empresas, 

que estão operando atualmente 
com 40% da capacidade instala-
da, poderão fechar as portas. E 
o pior virá: o desabastecimento, 
com crise social. “Foi diante des-
se relato dos empresários, que o 
presidente decidiu ir ao Supremo 
Tribunal Federal para apresentar 
ao ministro Dias Toffoli mostrar o 
que está acontecendo”, destacou.

Para Guedes, por enquanto, a 
situação está organizada, “mas o 
perigo de desorganização é gran-
de, pois, daqui a 30 dias, todos 
podem apagar a luz, pode faltar 
tudo, levando ao colapso da eco-
nomia e à desorganização social.

NEGÓCIOS
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Marcelo Pimenta, um dos principais especialistas em inovação do Brasil, aposta que o mundo mudou e os criativos sobreviverão

VENCENDO A CRISE

Empresas criativas sobreviverão
PEDRO HENRIQUE FREIRE
O Imparcial

O
in qui e to Mar ce lo Pi men ta de di- 
ca sua vi da pro fis si o nal e aca dê- 
mi ca há anos a es tu dar ino va ção
e cri a ti vi da de. Es tu dar e es ti mu- 

lar em pre en de do res, em pre sá ri os e alu nos
a ser mais ino va do res no tra ba lho e na vi da.

Pa les tran te, pro fes sor e em pre en de dor,
ele tem de di ca do es te es pe ci al mo men to
de pan de mia e enor me de sa fio econô mi co
pa ra aju dar em pre sas e em pre sá ri os a uti li- 
zar a men ta li da de ino va do ra em fa vor dos
seus ne gó ci os.

Em con ver sa com O Im par ci al, Pi men ta
aler ta pa ra a im por tân cia da cri a ti vi da de e
da re si li ên cia na su pe ra ção da cri se e re for- 
ça: se co nec tar com o cli en te pa ra des co- 
brir no vas opor tu ni da des é es sen ci al. “O
mun do não se rá o mes mo de pois dis so.
Pre ci sa mos de uma men ta li da de de cres ci- 
men to pa ra en con trar opor tu ni da des na
ad ver si da de, só as em pre sas que fo rem cri- 
a ti vas vão con se guir atra ves sar es se mo- 
men to”, de fen de.

Uma no vi da de!! Mar ce lo Pi men ta es treia
ama nhã co mo co lu nis ta de O Im par ci al. Irá
con tem plar nos sos lei to res com con teú dos
ri cos em cri a ti vi da de e di cas em pre en de do- 
ras to dos os fins de se ma na em nos sa SU PE- 
RE DI ÇÃO. Acom pa nhe!

Es ta mos di an te de um mo men to com- 
ple ta men te no vo e di fí cil pa ra mai o ria
dos em pre sá ri os e em pre en de do res.
Quais ha bi li da des mais efi ca zes pa ra um
em pre sá rio ven cer es te mo men to?

A ha bi li da de mais im por tan te é a cri a ti- 
vi da de. Em pre sas pre ci sam se rein ven tar.
As coi sas mu da ram com ple ta men te, o
mun do se rá ou tro. É pre ci so ter a ca pa ci da- 
de de de sa pe gar do pas sa do, ser cri a ti vo e
in ven tar al go no vo. O mun do se trans for- 
mou e as em pre sas e os pro fis si o nais pre ci- 
sam se trans for mar. Acre di to que a cri a ti vi- 
da de é o guar da-chu va. Mas pre ci sa mos ter
a re si li ên cia de po der en ten der que não dá
pa ra de sa ni mar. Te mos que en con trar nas
ad ver si da des, as opor tu ni da des.

Co mo uma em pre sa po de ser mais re si- 
li en te?

Usar tec no lo gi as no vas, não fi car re sis- 
ten te à vi de o con fe rên cia, com pras ele trô- 
ni cas, no vas lin gua gens, au to ma ção. É a re- 
si li ên cia ou re si li ên cia evo lu ti va. Is so já era
ca da vez mais ver da de e ago ra se ace le rou.
A ne ces si da de de de sa pren der e de re a- 
pren der cons tan te men te é im por tan te. 
Não adi an ta só apren der coi sas no vas. Há
coi sas que não fun ci o nam mais e a gen te
pre ci sa ter o sen so de opor tu ni da de.

Por is so, to mar de ci sões rá pi das, sem pre
fo ca da no ser hu ma no, no cli en te, é uma
ques tão im por tan te. A com pai xão, uma
ha bi li da de nes se mo men to, é um va lor que
pre ci sa ser re cu pe ra do. Mui tas pes so as não
es ta vam pre pa ra das e es tão pre ci san do de
aju da.

MARCELO PIMENTA ESTREIA COMO COLUNISTA DE O IMPARCIAL AMANHÃ

MARCELO PIMENTA ESTREIA COMO COLUNISTA DE O IMPARCIAL AMANHÃ

É momento para vender?
Des de o iní cio das me di das de iso la- 

men to mui tos em pre en de do res se per- 
gun tam se é me lhor con ti nu ar ou não
com o fo co do ne gó cio na ven da. Qual sua
opi nião so bre is so? É mo men to de ven der
e fa tu rar?

Vai de pen der mui to do se tor. Exis tem
seg men tos que o fo co não é na ven da nes te
mo men to. Pe ga mos o se tor de ves tuá rio,
por exem plo. Nin guém es tá que ren do
com prar, não tem mo ti vo. Vai fi car cha to.
Eu cri ei jun to com o Da vi Bra ga (em pre en- 
de dor) um guia de co mo ino var e fa tu rar
du ran te a cri se. Nós mos tra mos que ali tem
seg men tos que vo cê pre ci sa pri mei ro se
co nec tar com o cli en te. Se vo cê tem uma
lo ja de rou pas, de ves tuá rio, vo cê pre ci sa se
co nec tar com o cli en te pa ra sa ber se ele es- 
tá bem, sa ber co mo vão as coi sas, se a fa mí- 
lia do cli en te es tá bem, e tal vez ele te pe ça
al gu ma coi sa. Mas, in fe liz men te, não adi- 
an ta vo cê que rer ven der rou pas, por exem- 
plo.

Mas na cri se exis tem opor tu ni da des
pa ra ou tros ti pos de pro du tos e ser vi ços…

Exa to. Vo cê tem ou tros seg men tos em
cres ci men to. O da saú de, de más ca ras, lu- 
vas, ali men tos. Nes se ca so vo cê po de ven- 
der. O im por tan te nes ses seg men tos é vo cê
não ser opor tu nis ta, não co brar mais ca ro,
não que rer le var van ta gem. Mas vo cê tem

que ven der. Tem pes qui sas mos tran do que
o au men to da com pra de que bra-ca be ças,
jo gos on li ne, delivery de vi nho es tão cres- 
cen do. Vo cê tem seg men tos que não há
pro ble ma ne nhum em ven der. A ques tão é
não que rer ser opor tu nis ta nes se mo men- 
to.

Em pre sá ri os têm re a gi do de ma nei ras
di fe ren tes di an te da cri se. Uns pa ra ram e
aguar dam o fim do iso la men to, ou tros
con ti nu am ten tan do ven der co mo an tes e
há aque les que abra ça ram a cau sa do
com ba te a pan de mia e aju dam cli en tes e
co mu ni da des. Co mo vo cê ava lia es sas di- 
fe ren tes re a ções?

Aque les que pa ra ram e es tão de por tas
fe cha das cor rem o ris co de não re a brir ou,
quan do re a brir, du rar pou cos di as. Cor rem
o ris co do cli en te não lem brar de le. Es ta- 
mos vi ven do um mun do no vo, is so tem
que fi car cla ro, não ire mos vol tar ao que era
an tes. En tão es sa pes soa que pa rou, ele de- 
sis tiu do jo go e fi cou fo ra. Na mi nha opi- 
nião, os me lho res es tão ten tan do se rein- 
ven tar. E quan do se rein ven ta tam bém
abra ça a cau sa do com ba te. Eu pre fi ro tra- 
ba lhar com dois ce ná ri os: os que es tão pa- 
ra dos e es tag na dos, e os que es tão se rein- 
ven tan do e abra çam a cau sa do com ba te.
Por que es sas coi sas es tão jun tas. Vo cê pre- 
ci sa se rein ven tar. Não po de fi car pa ra do.

Eu acre di to que nes te mo men to a ques- 
tão de Mind set – que a pro fes so ra Ca rol
Dweck, de Stan ford, traz no li vro “Mind set.
A no va psi co lo gia do su ces so” – é fun da- 
men tal. Há no mun do em pre sa ri al du as
pes so as, dois jei tos, du as men ta li da des.
Uma de mind set fi xo, que en ten de tu do is- 
so co mo uma des gra ça, uma tra gé dia, que
só faz mal, que tem que aca bar lo go. Ou se- 
ja, ten ta res pon sa bi li zar o ex ter no e se vi ti- 
mar. Já o Mind set de cres ci men to, en ten de
que is so é cha to, que não es ta va es pe ran do,
mas bus ca res pos tas: co mo va mos su pe rar,
co mo va mos apren der, o que po de mos fa- 
zer pa ra rein ven tar os ne gó ci os? Es sa ma- 
nei ra de pen sar é mais efi caz. 

A mentalidade faz
toda a diferença

Ima gi ne uma re de de lo jas de shop ping
ou de rua. Ela sem pre vi veu mui to bem do
flu xo de opor tu ni da de, com pes so as pas- 
san do na sua por ta e en tran do pa ra com- 
prar seu pro du to. Ago ra es tá com su as
uni da des fe cha das e não sa be quan do vai
re tor nar as ati vi da des. O que fa zer?

A per gun ta é “o que de ve ria ter fei to? ”.
Nós já lan ça mos es se guia de Co mo Ino var
e So bre vi ver na Cri se, há vin te di as, com 
di cas so bre is so. Ven der pe lo what sapp é
uma for ma de se co nec tar com o cli en te. E
co me çar a ver se o que ela ven de faz sen ti- 
do ou não. Ca so não fa ça sen ti do, sa ber se
po de pres tar al gum ser vi ço. Em pre sas
gran des co mo a Louis Vuit ton, Pa ris, eles
es tão cri an do más ca ras, não es tão mais fa- 
zen do bol sas. Te mos a WEG, San ta Ca ta ri- 
na, fa zi am mo to res, ago ra, es tão fa zen do
res pi ra do res. Se vo cê ven de ves ti dos de fes- 
tas vo cê tem que fa zer más ca ras, vo cê tem
que fa zer al gu ma coi sa nes se mo men to. Só
não fi ca pa ra do, por que fi car pa ra do po de
ser a pi or de ci são no atu al ce ná rio.

Vo cê é um cra que em men ta li da de ino- 
va do ra. Num mo men to tão com ple xo co- 
mo es se, há uma men ta li da de que se so- 
bres saia em re la ção à ou tra? Qual é ela?

E o cli en te. Qual de ve ser a re la ção des- 
se em pre en de dor com o seu cli en te? Exi ge
mu dan ça de pos tu ra?

Sim, to tal men te. Pri mei ra ques tão a sa- 
ber do cli en te é “vo cê es tá bem?”, “sua saú- 
de es tá bem?”, “sua fa mí lia es tá bem?”, es sa
é a pri mei ra ques tão. Cui dar da saú de do
seu cli en te, es sa é a mu dan ça de pos tu ra
mais im por tan te. De pois, re la ci o na do com
a per gun ta an te ri or, vo cê usa es se mind set
de cres ci men to pra fa zer di fe ren te. No con- 
ta to com o cli en te vão sur gir opor tu ni da- 
des e vo cê não tem que fe char os olhos. O
cli en te é sem dú vi da uma gran de fon te de
re cur sos e idei as.

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020
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NEDILSON MACHADO

Registros da Escravatura

O Ar qui vo Pú bli co do Es ta do do Ma ra- 
nhão (APEM) vai ofe re cer, a par tir do pró xi- 
mo dia 13, di ver sas op ções cul tu rais pe lo si te
e re des so ci ais, em co me mo ra ção ao Dia da
Abo li ção da Es cra va tu ra. A ex po si ção vir tu al
“Re gis tros da es cra va tu ra no Ma ra nhão: dos
pri mór di os a abo li ção” reú ne se le ção de do- 
cu men tos ofi ci ais, além de re gis tros bi bli o-
grá fi cos, to dos de fon tes pri má ri as e par te do
va li o so acer vo do Ar qui vo.

Festival Dia das Mães

Em tem pos de dis tan ci a men to so ci al, a
mú si ca nos apro xi ma e as li ves es tão ca da
vez me lho res. Nes te sá ba do, 9, a par tir das
17h, por exem plo, Da ni e la Mercury, Pre ta Gil
e Lui za Pos si par ti ci pam do Fes ti val Dia das
Mães, que se rá trans mi ti do ao vi vo no
Youtube. Com cer ta de três ho ras de du ra- 
ção, o Fes ti val Dia das Mães tam bém con ta
com par ti ci pa ção es pe ci al de Zi zi Pos si e
apre sen ta ção da atriz Ma ri a na Xi me nes.

O se cre tá rio de Es ta do de In dús -
tria, Co mér cio e Ener gia, Sim plí cio
Araú jo (na fo to em even to re cen te),
con fir mou nes ta quar ta-fei ra, 6, que
a ba se de ar ma ze na men to de com -
bus tí veis da em pre sa Raí zen es tá
pron ta pa ra co me çar a ope rar em São
Luís. O in ves ti men to na or dem de R$
200 mi lhões con ta com as tra ta ti vas
do Go ver no do Es ta do, por meio da
Se cre ta ria de Es ta do de In dús tria,
Co mér cio e Ener gia (Seinc). A em pre -
sa aguar da ape nas a au to ri da de de
ope ra ção da Agên cia Na ci o nal do Pe -
tró leo (ANP). To dos os tes tes da ba se
já fo ram re a li za dos e a ca pa ci da de de
ar ma ze na gem se rá de 80.000m3,
com mo vi men ta ção de 1,5 bi -
lhões/li tros por ano.

So bre a ali men ta ção
dos be bês, Alin ne Bar -
ros, pe di a tra do Hap vi -
da Saú de, aler ta. Mui to
cui da do com pro du tos
in dus tri a li za dos ou ri -
cos em açú ca res. “Eles
po dem vi ci ar o pa la dar
do be bê, fa zen do com
que ele não acei te o
que de ve ria, co mo as
fru tas, le gu mes, ver -
du ras, a cha ma da co -
mi da de ver da de, além
de po der cau sar do en -
ças de for ma pre co ce,
co mo di a be tes, obe si -
da de in fan til, etc”.

Já o nu tri ci o nis ta e
pro fes sor da Es tá cio,
Mar cos Ma ce do, re co -
men da co me çar aos
pou cos, com uma fru -
ta. “Pe lo oi ta vo mês, a
cri an ça já po de ser ali -
men ta da com uma ou
du as por ções de fru -
tas, uma re fei ção prin -
ci pal no al mo ço e ou -
tra no jan tar, além do
lei te ma ter no. Além
dis so, não se usa mais
o ter mo ‘pa pa sal ga da’,
pois re me te a uti li za -
ção de sal, que é con -
train di ca do”, de ta lha.

Menos farra

Ba res por to do o Bra sil fe cha ram ape nas na
se gun da quin ze na de mar ço co mo me di da pa ra
con ter o avan ço do no vo co ro na ví rus. Foi o su fi-
ci en te pa ra der ru bar as ven das de cer ve ja da
Am bev em 11,5% no pri mei ro tri mes tre, quan do
com pa ra do com igual pe río do de 2019, e der ru- 
bar o lu cro da com pa nhia em 56%. A gi gan te de
be bi das te ve lu cro lí qui do de R$ 1,2 bi lhão, bem
abai xo do con sen so das es ti ma ti vas do mer ca do
com pi la das pe la Re fi ni tiv, de R$ 2,503 bi lhões.
Os re sul ta dos fo ram di vul ga dos nes ta quin ta-
fei ra, 7.

Máscaras da China

Na úl ti ma quar ta, 6, a La tam trou xe ao Bra sil o
pri mei ro lo te das 240 mi lhões de más ca ras com- 
pra das pe lo Go ver no Fe de ral da Chi na. O trans- 
por te re a li za do pe lo Bo eing 787-9 ater ris sou no
Ae ro por to In ter na ci o nal de Gua ru lhos (GRU),
em São Pau lo, com 4,4 mi lhões de uni da des. As
más ca ras ci rúr gi cas de três ca ma das, ad qui ri das
pe lo Mi nis té rio da Saú de se rão dis tri buí das às
27 uni da des da fe de ra ção. Es te foi o pri mei ro
dos 42 vo os con tra ta dos pe lo Mi nis té rio da In- 
fra es tru tu ra jun to à La tam pa ra trans por tar as
960 to ne la das de más ca ras ci rúr gi cas e N95.

Presentes online

Uma pes qui sa di vul ga da re cen te men te pe la
Behup/Glo bo 2020 apon ta que 85% dos fi lhos
pre ten dem pre sen te ar su as mães nes te do min- 
go, dia 10 de maio. Des se to tal, a mai o ria (82%)
con si de ra com prar os pre sen tes de for ma on li- 
ne. Es tes da dos mos tram que ape sar do lock- 
down e da qua ren te na pro vo ca da pe la Co vid-19,
uma das prin ci pais da tas do co mér cio va re jis ta
– o dia das mães – abriu opor tu ni da des de ne gó- 
ci os pa ra pe que nas em pre sas que atu am no seg- 
men to de pre sen tes, prin ci pal men te pa ra aque- 
les que apos ta ram em ven das on li ne.

Pra curtir

E do min go é dia de
pre pa rar a fei jo a da,
co lo car a cer ve ja pra
ge lar e se aca bar no
sam bão! 

Pa ra em ba lar,  Ze ca
Pa go di nho  vai nos
brin dar com uma li ve
nes te Dia das Mães,
10, a par tir das 13h,
pe lo YouTube.

Aliás, du ran te os
tem pos de co ro na ví -
rus, a mú si ca tem si -
do uma das pou cas
fon tes de sor ri sos pa -
ra a po pu la ção em
ge ral. 

Na mai or par te, os
ar tis tas pe lo mun do
têm fei to trans mis -
sões ao vi vo, di re ta -
men te de su as ca sas.

Uma boa op ção pa ra
ho je é Pink Floyd. Em
sequên cia à sua sé rie
de trans mis são de
shows na ín te gra, a
ban da vai ao ar às 13
ho ras no Ho rá rio de
Bra sí lia.

Va le agen dar tam -
bém a li ve de Ro ber ta
Mi ran da. A icô ni ca
can to ra fa rá uma
per for man ce ao vi vo
na sex ta-fei ra a par tir
das 19h em seu ca nal
do YouTube.

Pes qui sa da Con fe de -
ra ção Na ci o nal da In -
dús tria (CNI) mos tra
que a per da do po der
de com pra já atin giu
qua tro em ca da dez
bra si lei ros des de o
iní cio da pan de mia.

Do to tal de en tre vis -
ta dos, 23% per de ram
to tal men te a ren da e
17% ti ve ram re du ção
no ga nho men sal,
atin gin do o per cen tu -
al de 40%.

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020
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No estado do Maranhão, a população ocupada decresceu na passagem do anos de
2015 para 2016. Também caiu de 2016 para 2018, voltando a crescer em 2019

35% re ce bem Bol sa Fa mí lia

MARANHÃO

48% da população
não possui renda

A me ta de pos su em ren da

E
m 2019, o ren di men to do tra- 
ba lho do 1% da po pu la ção 
que au fe riu ren da mais ele va- 
da, no Ma ra nhão, foi 26,8 ve- 

zes mai or que o ren di men to dos 50% 
da po pu la ção que tem me no res ren- 
das. No Nor des te, es se nú me ro foi de 
35,8 ve zes mai or, en quan to, no Bra sil, 
foi de 33,7 ve zes.

O ren di men to mé dio men sal re al 
de to dos os tra ba lhos, em 2019, foi de 
R$ 1.325 no es ta do. Nú me ro me nor 
que a mé dia pa ra Bra sil (R$ 2.308) e 
Nor des te (R$ 1.588).

Es sas e ou tras in for ma ções fa zem 
par te do mó du lo Ren di men to de To- 
das as Fon tes da Pes qui sa Na ci o nal 
por Amos tra de Do mi cí li os Con tí nua 
2019. Os nú me ros fo ram di vul ga dos 
pe lo IB GE.
Nes se mó du lo, é in ves ti ga do o ren di- 
men to pro ve ni en te tan to do tra ba lho 
co mo do não tra ba lho (apo sen ta do ri- 
as, pen sões, alu guel, ar ren da men to, 
pen são ali men tí cia, me sa da re ce bi da 
de não mo ra dor e ou tros ren di men- 
tos, a exem plo de ren di men to de apli- 
ca ções fi nan cei ras e ren di men to de 
pro gra mas so ci ais de go ver no, co mo 
Bol sa Fa mí lia, Be ne fí cio de Pres ta ção 
Con ti nu a da, Se gu ro-De sem pre go 
etc.)

Em 2019, 52,1% da po pu la ção re si- 
den te no Ma ra nhão pos suíam al gum 
ti po de ren di men to, o que cor res pon- 
de a cer ca de 3.668.000 pes so as. Es se 
da do mos tra tam bém que 47,9% da 
po pu la ção não tem ne nhum ti po de 
ren di men to. No Bra sil, 62,6% da po- 
pu la ção, cer ca de 131.144.000 pes so- 
as, re ce bi am al gum ren di men to.

Do to tal de pes so as com al gum ti po 
de ren di men to no Ma ra nhão, há mai-

Po pu la ção Ocu pa da

NO MARANHÃO, 52% DAS PESSOAS POSSUEM RENDA PROVENIENTE DE TRABALHO

DIVULHAÇÃO

or per cen tu al de in di ví du os com ren- 
da pro ve ni en te do tra ba lho (31,2%) 
que de ou tras fon tes (26,8%). 

No en tan to, na com pa ra ção com 
Bra sil (tra ba lho: 44,1%; ou tras fon tes: 
25,1%), o es ta do tem per cen tu al bem 
me nor de ren da pro ve ni en te do tra- 
ba lho.

Quan to ao quan ti ta ti vo de pes so as 
com ren di men to pro ve ni en te de ou- 
tras fon tes (ren di men to de não tra ba- 
lho) no Ma ra nhão, ob ser va-se o al to 
per cen tu al da ca te go ria ou tros ren di- 
men tos, que in clui vá ri as ren das 
oriun das de pro gra mas de pro te ção 
so ci al, co mo se gu ro-de sem pre go, se- 
gu ro-de fe so, bol sa-fa mí lia, BPC etc.. 
Es sa cons ta ta ção po de ser ob ser va da 
na re gião Nor des te co mo um to do.

No Ma ra nhão, a po pu la ção ocu pa- 
da de cres ceu na pas sa gem de 2015 
(2,414 mi lhões) pa ra 2016 (2,353 mi- 
lhões) e de 2016 pa ra 2018 (2,172 mi- 
lhões), vol tan do a cres cer em 2019 
(2,199 mi lhões).

Do to tal da po pu la ção ocu pa da no 
Ma ra nhão, 58,8% são do se xo mas cu-
li no e 41,2%, do se xo fe mi ni no.

Com pa ran do 2012 a 2019, no Ma ra-
nhão, o au men to em pon tos per cen-
tu ais da po pu la ção ocu pa da fe mi ni na 
em re la ção à po pu la ção ocu pa da 
mas cu li na se deu num pa ta mar mais 
ele va do que a mé dia pa ra Bra sil e Nor- 
des te.

O ren di men to mé dio men sal das 
mu lhe res ocu pa das no Ma ra nhão, em 
2019, era de R$ 1.269, en quan to o dos 
ho mens ocu pa dos era de R$ 1.365. 

A di fe ren ça de ga nho pro ve ni en te 
de tra ba lho en tre ho mens e mu lhe res 
era me nor que no Nor des te e no Bra-
sil. No Ma ra nhão, as mu lhe res au fe ri- 
am, na mé dia, ren da de tra ba lho me- 
nor que os ho mens, na ca sa dos 7,6%.  
O ga nho re al do ren di men to do tra ba- 
lho das mu lhe res, en tre 2012 e 2019, 
foi mai or no Ma ra nhão que no Bra sil e 
no Nor des te: 21,2%, 8,5% e 9,3%. Em 
2019, no Ma ra nhão, uma pes soa de 
ní vel su pe ri or au fe ria 507,7% a mais 
que uma pes soa sem ins tru ção. 

Renda mensal domiciliar per capita é de R$ 637

A mas sa do ren di men to men sal re- 
al, em 2019, foi de apro xi ma da men te
R$ 2,9 bi lhões no Ma ra nhão, com va- 
ri a ção per cen tu al em re la ção a 2018
de 4,2%. No Bra sil, a mas sa do ren di- 
men to foi de apro xi ma da men te 213,4
bi lhões, e apre sen tou va ri a ção em re- 
la ção a 2018 de 6%.

O Ín di ce de Gi ni – que me de a con- 
cen tra ção de ren da – pa ra o ren di- 
men to de to dos os tra ba lhos, no Ma- 
ra nhão, foi de 0,497 em 2019, en quan- 
to, no Bra sil, foi de 0,509. Per ce be-se,
por tan to, que o Ma ra nhão, do pon to
de vis ta da ren da pro ve ni en te do tra- 
ba lho, tem uma dis tri bui ção mais
igua li tá ria que a mé dia Bra sil.

O Ma ra nhão con ti nu a va apre sen- 
tan do o me nor ren di men to men sal
re al do mi ci li ar per ca pi ta, den tre as
Uni da des da Fe de ra ção, em 2019: R$
637. Pa ra Bra sil, es se va lor era de R$
1.406. Con tu do, o es ta do vem acom- 
pa nhan do os ga nhos re ais da mé dia
bra si lei ra, sen do que, na pas sa gem de
2012 (R$ 581 pa ra Ma ra nhão e R$

1.304 pa ra Bra sil) pa ra 2019, o ga nho
foi mai or que a mé dia Bra sil: 9,6%
con tra 7,8%, res pec ti va men te.

Em 2019, no Ma ra nhão, 35,2% dos
do mi cí li os re ce be ram di nhei ro do
pro gra ma so ci al Bol sa Fa mí lia. No
Nor des te, fo ram 27,6% dos do mi cí li os
e, no Bra sil, 13,5% dos do mi cí li os.

O Ma ra nhão é a UF com mai or per- 
cen tu al de do mi cí li os em que al gum

mo ra dor re ce be di nhei ro do pro gra- 
ma Bol sa Fa mí lia. Es ses 35,2% cor res- 
pon dem a 738.000 do mi cí li os de um
to tal de 2.097.000 do mi cí li os.

No es ta do, em 2019, o ren di men to
mé dio men sal do mi ci li ar per ca pi ta
nos do mi cí li os em que al gum mo ra- 
dor era be ne fi ci a do pe lo Bol sa Fa mí lia
era 3 ve zes me nor que nos do mi cí li os
em que não ha via be ne fi ciá rio. Es sa
di fe ren ça, no Bra sil, era de 4,7 ve zes e,
no Nor des te, de qua se 4 ve zes.

No ca so do Ma ra nhão, man têm-se,
de 2012 a 2015, re gu la ri da de na ca sa
dos 42% dos do mi cí li os em que al gum
mo ra dor re ce bia di nhei ro do Bol sa
Fa mí lia. 

Ob ser van do-se os da dos do Bra sil,
per ce be-se uma que da su ces si va ao
lon go da sé rie 2012-2019. Po rém, en- 
tre 2012 e 2016, o per cen tu al foi sem- 
pre man ti do aci ma dos 14% e, des de
2017, vem-se re du zin do con ti nu a- 
men te o per cen tu al de do mi cí li os que
re ce bem ren di men to do pro gra ma
Bol sa Fa mí lia.

DA RE DA ÇÃO

OPERAÇÃO

Unidades da PRF
são higienizadas

BOMBEIROS REALIZARAM DESCONTAMINAÇÃO DAS UNIDADES

PRF

A Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral pos sui três Uni da des
Ope ra ci o nais na Re gião To can ti na: Im pe ra triz, Açai lân- 
dia e Por to Fran co, on de diu tur na men te po li ci ais de- 
sem pe nham ati vi da des de com ba te ao cri me, fis ca li za- 
ção de trân si to, aten di men to de aci den tes, ba te do res de
car gas ex ce den tes, ron das, au xí li os a usuá ri os da BR, en- 
tre tan tas ou tras atri bui ções per ti nen tes ao ser vi ço da
PRF.

Di an te da si tu a ção de pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus, os po li ci ais ro do viá ri os tem se gui do pro to co los de
se gu ran ça com in tui to de evi tar a con ta mi na ção do seu
efe ti vo, vis to o tra ba lho po li ci al ser ati vi da de es sen ci al à
so ci e da de.

Den tre as ações de pre ven ção à Co vid-19, as três Uni- 
da des da PRF pas sa ram por me di das de des con ta mi na- 
ção, re a li za da pe lo Cor po de Bom bei ros, que uti li za ram
a so lu ção de Hi po clo ri to de Só dio pa ra lim pe za de áre as
ex ter nas, de uso co mum.

CIGARROS

Polícia recupera carga
de R$ 2 milhões

A POLÍCIA  CIVIL VAI RESTITUIR OS BENS AOS PROPRIETÁRIOS

POLÍCIA CIVIL

A Po lí cia Ci vil do Es ta do do Ma ra nhão, por in ter mé- 
dio da De le ga cia de Po lí cia Ci vil de Bu ri ti cu pu, re cu pe- 
rou uma car ga de ci gar ros ava li a da em mais de R$ 2 mi- 
lhões.

Se gun do a po lí cia, após to mar co nhe ci men to do de- 
sa pa re ci men to de uma car re ta de trans por te na úl ti ma
se gun da-fei ra (4), foi in ci a da uma sé rie de di li gên ci as
em bus ca do veí cu lo as sim co mo dos pro du tos trans- 
por ta dos.

A car re ta, que trans por ta va ci gar ros foi lo ca li za da e
mais da me ta de da car ga es ta va ava li a da em mais de R$
2 mi lhões. Na ação, nin guém foi pre so. De acor do com a
po lí cia, os bens se rão res ti tuí dos aos pro pri e tá ri os e as
in ves ti ga ções do ca so pros se gui rão.

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020
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Veja como presentear e acertar em cheio o coração das mamães de acordo com cada
um dos 12 signos do zodíaco, principalmente neste momento de pandemia da covid-19

DIAS DAS MÃES

O presente de
acordo com o signo

Es se Dia das Mães pro me te ser es- 
pe ci al, já que uma boa par te de nós
es ta rá cum prin do al gum iso la men to
ou dis tan ci a men to so ci al. Se vo cê ain- 
da não sa be o que com prar pa ra sua
mãe a as tro lo gia pro me te aju dar.

Mes mo com uma cer ta di fi cul da de
de en con trar lo jas aber tas, pe la In ter- 
net é pos sí vel achar bons pre sen tes e
com bons pre ços.

Aju dar vi zi nhos, ami gos e fa mi li a- 
res que es tão fa zen do um tra ba lho
den tro de su as ca sas pa ra au men tar a
ren da é tam bém uma op ção e um du- 
plo-pre sen te nes se mo men to de cri se.

“O mais im por tan te, sem dú vi da, é
que o pre sen te ou lem bran ça par tam
de uma sin ce ra von ta de de ho me na- 
ge ar. Is so de fi ni ti va men te con ta mui- 
to. Mas os as tros po dem dar uma for- 
ci nha”, ga ran te Denny, te ra peu ta sen- 
si ti vo do por tal de as tro lo gia Meu As- 
tro.

O as pec to po si ti vo com a ho me na- 
gem nes se Di as das Mães é que po de- 
mos tam bém per so na li zar o pre sen te
co mo pas sa tem po em nos sas ca sas. O
pro fis si o nal pre pa rou di cas de pre- 
sen tes pa ra o Dia das Mães de acor do
com o sig no so lar de ca da uma.

O mais im por tan te, sem

dú vi da, é que o pre sen te

ou lem bran ça par tam

de uma sin ce ra von ta de

de ho me na ge ar. Is so

de fi ni ti va men te con ta

Veja como agradar através do signo da mamãe
Se sua mãe é do sig no de Ári es
As ma mães de Ári es são mui to in- 

qui e tas e têm mui ta ener gia. Pro va- 
vel men te de ve ser di fí cil pa rá-las nes- 
sa pan de mia.

O me lhor pre sen te, en tão, de ve ser
al go que su gi ra mo vi men to, ati vi da de.
Va le pre sen te ar com rou pas de gi nás- 
ti ca ou um bom par de tê nis pa ra se
exer ci tar mes mo den tro de ca sa.

Se sua ma mãe é do sig no de Tou ro
Ela pro va vel men te tem uma per so- 

na li da de mar can te e gos ta de tu do
mui to bem ex pli ca do e cer ti nho. A su- 
ges tão é vo cê en co men dar o al mo ço
es pe ci al men te pa ra ela ou man dar
en tre gar cho co la tes ou qual quer gu- 
lo sei ma de que ela gos te.

Se sua mãe é do sig no de Gê me os
Ela pro va vel men te gos ta de fa lar. E

co mo Mer cú rio – deus da co mu ni ca- 
ção – é o re gen te des se sig no, to dos os
pre sen ti nhos ele trô ni cos são bem-
vin dos. Até mes mo um no vo
smartpho ne. Que tal? Mas não fa ça
sus pen se an tes de o pre sen te che gar
por que ge mi ni a nas são mui to cu ri o- 
sas.

Se sua ma mãe é do sig no de Cân cer
De ve es tar sen do su per di fí cil fi car

lon ge de to da a fa mí lia nes ta épo ca.

En tão, o ide al é fa zer um pre sen te
que te nha um al to va lor sen ti men tal.
In de pen den te men te do que vo cê
com prar, in vis ta tam bém em um por- 
ta-re tra tos ou um cli pe com as fo tos e
ví de os da fa mí lia. Ela vai ado rar.

Se sua mãe é do sig no de Leão
Ela de ve aguar dar es sa da ta an si o- 

sa men te, ain da que não re ve le di re ta- 
men te. Mães le o ni nas gos tam de sen- 
tir-se a rai nha do lar, li te ral men te.
Mas aten ção: cui da do pa ra não dar
pre sen tes pa ra a ca sa. Es se ti po de
mãe gos ta de al go que se ja di re ci o na- 
do di re ta men te a ela. Um va le-pre- 
sen tes vir tu al ou uma lin da rou pa po- 
dem ser bo as su ges tões. Ah, não se es- 
que ça do car tão com de di ca tó ria.

Se sua mãe é do sig no de Vir gem
Ela pro va vel men te é al guém mui to

li ga da em há bi tos sau dá veis e tal vez
po de ser até um pou co hi po con dría- 
ca. En tão, por mais es tra nho que pa- 
re ça, a far má cia po de ser um bom
shop ping cen ter pa ra es sa épo ca. En- 
vie su ple men tos, cre mes de be le za ou
qual quer pre sen te que te nha uma uti- 
li da de prá ti ca.

Se sua mãe é do sig no de Li bra
Não im por ta tan to o pre sen te – até

por que cor re o ris co de que ela quei ra
tro car ou es co lher por con ta pró pria.
Se sua mãe não for as sim tão in de ci sa,
uma coi sa é cer ta: ca pri che ou pe ça
pa ra que a lo ja ca pri che no em bru lho.
Afi nal, a es té ti ca e be le za são im por- 
tan tes pa ra quem é de Li bra.

Se sua mãe é do sig no de Es cor pião
Ela quer al go que se ja mar can te,

mes mo que não se ja al go ne ces sa ri a- 
men te ca ro. As pes so as des se sig no
gos tam de sa ber que são im por tan tes
na vi da dos fi lhos. Por tan to, lem bre-se
da que le per fu me que sua mãe ado ra.
Va le a di ca.

Se sua mãe é do sig no de Sa gi tá rio
Ela de ve ser uma pes soa que tam- 

bém es tá so fren do por es tar pa ra da
nes sa qua ren te na. Mas pen se a lon go

pra zo. Que tal ofe re cer al go que ela
pos sa usar em ou tro mo men to? Tal vez
um cu pom pa ra uma vi a gem pró xi ma
ou um va le-pre sen te nu ma lo ja le gal
se ja um bom pre sen te.

Se sua mãe é do sig no de Ca pri cór- 
nio

Tal vez ela se ja uma pes soa um pou- 
co mais con tro la da, que não se deu a
opor tu ni da de de se pre sen te ar tan to.
Por is so vo cê po de apro vei tar e en tre- 
gar al go que vo cê sai ba que ela gos ta,
mas que não te ve a chan ce de com- 
prar. Ma mães ca pri cor ni a nas são
mui to li ga das a uten sí li os prá ti cos. Se
elas tra ba lham, dê al go que pos sa ser
usa do tam bém nes te am bi en te, tal
co mo li vros, cur sos on-li ne ou agen- 
das.

Se sua mãe é do sig no Aquá rio
Ela pro va vel men te tem uma vi são

mui to par ti cu lar des ta da ta. E nem
sem pre de ve de mons trar tan tas pre o- 
cu pa ções com es sas con ven ções so ci- 
ais. Apro vei te pa ra pre sen te ar com
hu mor. Que tal pes qui sar vir tu al men- 
te as no vi da des da que la lo ja que ela
ado ra? De qual quer for ma, uma cha- 
ma da com ví deo vai fa zer um enor me
bem.

Se sua mãe é do sig no de Pei xes
Es sa é fá cil: en vie flo res, ro sas,

plan tas. To dos es ses sím bo los da vi da
vão agra dar e mui to es sa ma mãe.
Tam bém fa ça a ques tão de sur pre en- 
dê-la com pa la vras re che a das de sen- 
ti men tos ver da dei ros.

Co mo se ins cre ver

• Car gos: Ana lis ta, Cai xa, Co zi nhei ro, Ana lis ta em Re -
cur sos Hu ma nos
• Áre as de Atu a ção: Ad mi nis tra ti va, Ope ra ci o nal
• Es co la ri da de: En si no Fun da men tal, En si no Mé dio,
En si no Téc ni co, En si no Su pe ri or
• Es ta dos: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG,
MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP,
TO

NÃO PERCA!

Seletivo com 260
vagas de emprego

AS VAGAS DE EMPREGO SÃO PARA CARGOS DE CHEFE DE SEÇÃO

O As saí Ata ca dis ta, re de de ata ca do de au tos ser vi ço,
ofe re ce atu al men te 260 va gas de em pre go em di ver sos
car gos pa ra aten der a de man da de tra ba lha do res de su- 
as uni da des es pa lha das por vá ri as ci da des do Bra sil, in- 
clu si ve no Ma ra nhão. Va le des ta car que a quan ti da de de
po si ções dis po ní veis po de so frer al te ra ções con for me o
pre en chi men to das va gas. As va gas de em pre go são pa ra
os car gos de che fe de se ção, con sul tor de mar ke ting, téc- 
ni co de se gu ran ça do tra ba lho, nu tri ci o nis ta, ope ra dor
de lo ja, re po si tor, en tre ou tras po si ções. O pro ces so se- 
le ti vo in clui po si ções pa ra pes so as com de fi ci ên cia. O
des ta que fi ca pa ra o car go de ope ra dor de lo ja – re po si- 
tor, que exi ge ida de mí ni ma de 18 anos e dis po ni bi li da- 
de pa ra tra ba lhar em es ca la 6×1, in cluin do fi nais de se- 
ma na e fe ri a dos. 

O As saí Ata ca dis ta in for ma que não é pre ci so ter ex- 
pe ri ên cia co mo re po si tor. O As saí Ata ca dis ta ofe re ce re- 
mu ne ra ção com pa tí vel com o mer ca do, além de va le-
trans por te, va le-ali men ta ção, re fei ção no lo cal de tra ba- 
lho, as sis tên cia mé di ca e odon to ló gi ca e se gu ro de vi da,
en tre ou tros be ne fí ci os que po dem va ri ar con for me o
car go pre ten di do.

Os in te res sa dos nas va gas de em pre go no As saí Ata ca- 
dis ta de vem ca das trar cur rí cu lo no si te www.in fo- 
jobs.com.br/as sai-ata ca dis ta. Va le res sal tar que os can- 
di da tos já ca das tra dos no si te In fo jobs não pre ci sam re- 
a li zar um no vo ca das tro, bas tan do ape nas atu a li zar os
da dos pes so ais ou pro fis si o nais, se ne ces sá rio.

DA 2ª PARCELA

Data do auxílio será
anunciada hoje

O AUXÍLIO ESTÁ PREVISTO PARA SER PAGO EM TRÊS PARCELAS

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

A ca len dá rio pa ra pa ga men to da se gun da par ce la do
au xí lio emer gen ci al de R$ 600, que se rá fei to a par tir da
se ma na que vem, de ve rá ser di vul ga do até ho je, dia 8. A
in for ma ção foi da da pe lo mi nis tro da Ci da da nia, Onyx
Lo ren zo ni, em reu nião vir tu al da co mis são mis ta de de- 
pu ta dos e se na do res que acom pa nha as me di das do go- 
ver no fe de ral pa ra o en fren ta men to da co vid-19.

Onyx in for mou tam bém que uma par ce ria com os
Cor rei os es tá pres tes a ser anun ci a da. Se gun do o mi nis- 
tro, a ideia é que a em pre sa au xi lie pes so as que não têm
aces so à in ter net a fa zer o ca das tro pa ra re ce ber o be ne- 
fí cio. O au xí lio es tá pre vis to pa ra ser pa go em três par ce- 
las até ju nho. Mes mo quem não re ce beu a pri mei ra par- 
te e se en qua dra nos pré-re qui si tos do au xí lio, po de rá
re ce ber as três par ce las.

O mi nis tro da Ci da da nia adi an tou aos par la men ta res
que a pas ta vai pu bli car uma por ta ria que trans fe ri rá R$
580 mi lhões pa ra o Sis te ma Úni co de As sis tên cia So ci al a
se rem usa dos por mu ni cí pi os. O di nhei ro po de rá ser
apli ca do na com pra de equi pa men to com ple to de pro- 
te ção in di vi du al pa ra to dos os tra ba lha do res do Sis te ma
Úni co de Saú de (SUS) dos mu ni cí pi os e de ali men tos
que se rão dis tri buí dos pa ra pes so as em si tu a ção de vul- 
ne ra bi li da de so ci al.

De acor do com o mi nis tro, cer ca de 96,9 mi lhões de
pes so as aces sa ram o apli ca ti vo da Cai xa pa ra ten tar o
au xí lio.

Des tas, cer ca de 50,5 mi lhões fo ram con si de ra das
ele gí veis e 32 mi lhões, inap tas pa ra re ce ber o be ne fí cio,
par te des sas pes so as ten tou frau dar o di rei to ao cré di to.

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020
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Clube tem três jogadores em quarentena infectados pelo coronavírus, mas acredita
reunir as condições necessárias para retomar os treinos em segurança

Reu nião

COVID-19

Com testes positivos,
Fla quer voltar a treinar

De pois de re a li zar tes tes nos jo ga- 
do res e fun ci o ná ri os do de par ta men- 
to de fu te bol, o Fla men go di vul gou
que 38 dos 293 exa mes de ram po si ti vo
pa ra o co ro na ví rus – 13% do to tal. Três
des ses ca sos são jo ga do res do ti me
pro fis si o nal – que não ti ve ram os no- 
mes re ve la dos. 

Ape sar dis so, o de se jo do clu be é de
que os trei nos no Ni nho do Uru bu se- 
jam re to ma dos na pró xi ma se ma na,
sem a pre sen ça, cla ro, dos que ago ra
es tão em qua ren te na.

Ape sar dos nú me ros e das no tí ci as
se rem pre o cu pan tes, o Fla men go
acre di ta ter to dos os pro to co los bem
es ta be le ci dos pa ra re tor nar as ati vi- 
da des sem co lo car nin guém em ris co.
O de par ta men to ju rí di co ten ta se cer- 
car de cui da dos pa ra que o clu be não

in frin ja re gras de iso la men to de ter mi- 
na das pe lo go ver no ca so op te re al- 
men te pe la vol ta ao tra ba lho.

Na no ta em que di vul gou os re sul- 
ta dos dos exa mes, na noi te de quar ta,
o Fla men go dei xa sua von ta de cla ra.

“Por fim, o Fla men go re a fir ma que
es tá tra ba lhan do em to tal sin to nia
com as au to ri da des go ver na men tais
de for ma a, com to da a res pon sa bi li- 
da de e se gu ran ça, co la bo rar com o im- 
por tan te re tor no às ati vi da des do fu te- 
bol no me nor pra zo pos sí vel”.

Na úl ti ma quar ta-fei ra, o téc ni co
Jor ge Je sus se reu niu no Ni nho com a
co mis são téc ni ca e o che fe do de par- 
ta men to mé di co, Már cio Tan nu re, pa- 
ra de fi nir o for ma to e di re ci o na men to

dos trei nos. Tu do de pen de do acer to
en tre clu be e au to ri da des com pe ten- 
tes.

O pro ce di men to re a li za do pe lo Fla- 
men go com atle tas e fun ci o ná ri os te-
ve três exa mes pa ra que o re sul ta do
fos se o mais pre ci so pos sí vel (dois de
san gue e um atra vés da se cre ção res- 
pi ra tó ria). 

Os tes tes apon ta ram tam bém que,
além dos 38 con ta mi na dos, 11 pes so- 
as já ti ve ram con ta to com o ví rus pre- 
vi a men te, sem sin to mas, e pos su em
os an ti cor pos IGG po si ti vos.

Tam bém nes ta se ma na, o clu be te-
ve uma no tí cia que dei xou to dos ar ra- 
sa dos. 

O mas sa gis ta Jor gi nho, que há 40
tra ba lha va no Fla men go, mor reu ví ti- 
ma do co ro na ví rus. Ele ti nha 68 anos.

VIRTUAL

Campeonato Solidário resgata esporte de base
Nes te mo men to de pan de mia do 

no vo co ro na ví rus e com iso la men to 
so ci al, os atle tas, pro fes so res, pre pa- 
ra do res e trei na do res es por ti vos são 
os que mais sen tem a ne ces si da de de 
com pe tir e mo vi men tar o cor po.

Com as ati vi da des sus pen sas e um 
ex ten so ca len dá rio em 2020, on de en- 
vol ve com pe ti ções es ta du ais, na ci o- 
nais e in ter na ci o nais, o pro pri e tá rio 
da em pre sa P12 Sports, Pe dro Bri to, 
or ga ni zou o Cam pe o na to So li dá rio 
Vir tu al, que tem en cer ra men to pre- 
vis to pa ra dia 18 des te mês. As par ti- 
das po dem ser aces sa das pe lo pá gi na 
@p12_sports. “O ob je ti vo des ta com- 
pe ti ção é aju dar as co mu ni da des es- 
por ti vas ca ren tes, res ga tar os atle tas 
que es tão em dis tan ci a men to du ran te 
pan de mia e aju dar to das as pes so as 
que es tão en vol vi das no es por te em 
ge ral, pois o sen ti men to de união en- 
tre atle tas, pro fes so res e ide a li za do res 
de com pe ti ções é im por tan te pa ra 
que nes se mo men to pos sa mos ven cer 
es sa ba ta lha con tra o ví rus”, re ve lou 
Pe dro Bri to.

Va lo ri zar a fa mí lia, mo vi men tar as 
ca te go ri as de ba se e vol tar a “es quen-

Pre mi a ção

AS PARTIDAS ACONTECEM NO INSTAGRAM DO CAMPEONATO SOLIDÁRIO VIRTUAL

tar” o ce ná rio es por ti vo, tam bém vai 
con tri buir pa ra que es sa com pe ti ção 
so li dá ria en tre gue o seu ob je ti vo pa ra 
as 32 equi pes en vol vi das.

O ca rá ter so li dá rio é bem evi den te, 
que des de a ins cri ção até as fa ses eli- 
mi na tó ri as, quem per de doa uma ces- 
ta bá si ca. No ato da ins cri ção, a es co li- 
nha doa uma ces ta bá si ca. Após clas- 
si fi ca ção pa ra se gun da fa se, as equi- 
pes que são eli mi na das tam bém tem 
que do ar ces tas bá si cas. Ao to do se rão 
mais de 50 ces tas que se rão en tre gues 
pa ra as co mu ni da des en vol vi das na 

com pe ti ção.

O cam peão se rá agra ci a do com du- 
as op ções, sen do que po de es co lher 
ape nas uma. Na pri mei ra op ção se rá 
Tro féu + ta xa de ins cri ção de uma 
com pe ti ção. A se gun da op ção se rá 
tro féu + bo la ofi ci al da ca te go ria que 
de se jar. O vi ce ga nha a op ção que o 
cam peão não op tou. O ter cei ro co lo- 
ca do re ce be um jo go de co le tes com 
12 pe ças. To dos, cam peão, vi ce e ter- 
cei ro co lo ca do ga nham tro féu.

EXÉRCITO

O novo uniforme do atacante Son
YONHAP / AFP VIA GETTY IMAGES

En quan to os clu bes in gle ses vol-
tam mo de ra da men te aos trei nos após
um pe río do de qua ren te na por cau sa
do co ro na ví rus, o ata can te Son, do
Tot te nham, vem tra ba lhan do pe sa do.
E de ca mi sa no va: a do exér ci to sul-
co re a no. O jo ga dor foi fla gra do pe la
agên cia de no tí ci as AFP du ran te o ser- 
vi ço mi li tar obri ga tó rio que vem re a li- 
zan do em Je ju, uma ilha na Co reia do
Sul. No país, os ho mens pre ci sam ser-
vir pe lo pe río do de dois anos, e o alis-
ta men to pre ci sa ser con cluí do até que
eles fa çam 27 anos – ida de de Son.

CE JU DO X JO SÉ AL DO

“Es tou pron to pa ra
ca sar e de pois ba ter
ne le se for pre ci so”

Henry Ce ju do te rá Do mi nick Cruz co mo ad ver sá rio
nes te sá ba do, no co-even to prin ci pal do UFC 249, em
Jack son vil le (EUA), pe lo cin tu rão do pe so-ga lo (até
61kg), mas o cam peão pa re ce se guir com Jo sé Al do na
ca be ça. A lu ta com o bra si lei ro che gou a ser mar ca da
jus ta men te pa ra 9 de maio, no en tão UFC 250, que se ria
re a li za do em São Pau lo, an tes de a pan de mia do Co vid-
19 im pe dir o even to. Co mo os pró xi mos cards do Ul ti- 
ma te se rão to dos nos Es ta dos Uni dos, Al do te ve que ser
re ti ra do da lu ta, já que es tá sem vis to de tra ba lho pa ra ir
ao país, pois o do cu men to que os lu ta do res uti li zam pa- 
ra atu ar lá du ra ape nas três me ses.

Ce ju do apro vei tou a ques tão pa ra iro ni zar Jo sé Al do e
dis se que es tá dis pos to a se ca sar com o ri val pa ra que
ele não te nha mais pro ble mas com vis to de en tra da em
ter ri tó rio ame ri ca no. “Pri mei ra men te, an tes de Jo sé Al- 
do des cer pa ra os ga los, fa lei pa ra o Da na que que ria lu- 
tar com Do mi nick Cruz pri mei ro. Mas quan do vi Jo sé Al- 
do lu tar com Mar lon Mo ra es, e acre di tei que ele ga nhou,
fa lei que que ria ele. Eu tro quei Do mi nick Cruz por Jo sé
Al do, mas ago ra es tou vol tan do ao Do mi nick Cruz. Na
mi nha ca te go ria já ga nhei do nú me ro 1 do mun do, TJ
Dl lashaw e Mar lon Mo ra es. O pró xi mo que tal vez pre ci- 
sa va pe gar o tí tu lo, é o Al ja main Ster ling, mas ele foi no- 
cau te a do pe lo ca ra que eu no ti ci ei. Que ro lu tar com um
no me. Pe las coi sas que fiz no es por te, que ro es co lher
quem eu qui ser. Es co lhi Jo sé Al do, não sei se ele é me xi- 
ca no ou pa ra guaio, mas es tá com pro ble mas de vis to.
Mas es tou pron to pa ra ca sar com Jo sé Al do pa ra ba ter
ne le se for is so que pre ci so fa zer. Bra sil, ve ja a mi nha lu ta
no sá ba do por que vou ma tar uma pes soa ao vi vo. Jo sé
Al do, vou ca sar com vo cê por que vo cê tem pro ble ma de
vis to. E vou ba ter em vo cê de pois. Es pe ro que vo cê es te- 
ja li ga do – dis pa rou, acres cen tan do que já avi sou Da na
Whi te que pre ten de en fren tar Al do na sequên cia. “De- 
pois de Do mi nick Cruz, fa lei com Da na Whi te que que- 
ria Jo sé Al do. Eu lu to com Do mi nick Cruz, mas ain da
que ro lu tar com Jo sé Al do, ain da acho que o po vo do
Bra sil pre ci sa dis so. Jo sé Al do é re al men te uma len da,
um dos me lho res da his tó ria do mun do, e eu que ro que
ele se ja par te de mim. Jo sé Al do foi bom, De me tri ous
John son foi bom, TJ Dil lashaw foi bom, mas Henry Ce ju- 
do ga nhou to dos”.

Ve ja a mi nha lu ta no sá ba do por que

vou ma tar uma pes soa ao vi vo

Com a mu dan ça de ad ver sá rio de Jo sé Al do pa ra Do- 
mi nick Cruz, Ce ju do con tou que pre ci sou subs ti tuir to- 
dos os seus com pa nhei ros de trei no pa ra se pre pa rar pa- 
ra o es ti lo de mo vi men ta ção cons tan te que o ex-cam- 
peão dos ga los cos tu ma im por em su as lu tas. “Es tou em
um tour pa ra ma tar to das as len das, en tão a pró xi ma
len da que fal ta va era Do mi nick Cruz. Pri mei ro era Al do,
mas ele não po dia. De pois es co lhi Cruz. Não te nho na da
mais o que fa zer. É o meu tra ba lho, se pre ci so lu tar com
um leão, trei no pra is so. Jo sé Al do e Do mi nick Cruz são
dois ad ver sá ri os com ple ta men te di fe ren tes. Os par cei- 
ros que es ta vam aqui, man dei pra ca sa e trou xe um gru- 
po com ple ta men te no vo. Acho que o Jo sé Al do é mais
di fí cil que Do mi nick por que tem mais po tên cia, é pe ri- 
go so quan do chu ta, mas o Do mi nick Cruz é um ca ra que
gos ta de dan çar, mo vi men tar no oc tó go no. São dois es- 
ti los com ple ta men te di fe ren tes, mas, mais que tu do, é
que gas tei di nhei ro pa ra fa zer tu do is so”.

A pan de mia do Co vid-19 não afe tou a pre pa ra ção do
cam peão. Ce ju do dis se que, em ter mos de trei na men to,
a qua ren te na foi até be né fi ca, já que fa ci li tou seus trei- 
nos na aca de mia. “Mi nha qua ren te na ago ra es tá de boa.
Eu re al men te não sei a di fe ren ça de qua ren te na ou es tar
em camp, por que quan do es tou em camp, fi co mais
con cen tra do, em ca sa, não saio, não co mo fo ra, fi co
mui to con cen tra do só. Re al men te não co nhe ço a di fe- 
ren ça. Acho que foi me lhor pra mim por que não ti nha
nin guém na aca de mia, nin guém na rua, che ga va mais
rá pi do, en tão foi de boa. Co mo fa lei, o tra ba lho do UFC é
pro te ger os lu ta do res. Se acham que es ta mos pron tos
pa ra fa zer es tas coi sas, en tão meu tra ba lho é lu tar. Se
fos se lu tar ou não lu tar, fi co bem, por que co nhe ço a si- 
tu a ção de quan tas pes so as es tão mor ren do na Amé ri ca,
no Bra sil, em to do o mun do. Mas Da na Whi te quer ver
lu tas, e eu gos to de lu tar. Eles que pre ci sam ter cui da do
co mi go, com o co ro na ví rus (ri sos)”, con cluiu.

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020
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Produção reconta em oito episódios trama de Umberto Eco que envolve política e
religião em tom de mistério

FILME

Torturro estrela série
de “O nome da Rosa”

R
o man ce de es treia de Um ber- 
to Eco (1932-2016), O no me 
da ro sa (1980) já era um su- 
ces so quan do o di re tor Je an-

Jac ques An naud de ci diu adap tá-lo 
pa ra o ci ne ma. Com Se an Connery no 
pa pel cen tral, o fil me, de 1986, nar ra- 
ti va am bi en ta da no pe río do me di e val, 
vi rou fe bre mun di al. Eco não gos tou. 
Acha va que a adap ta ção, que se tor- 
nou uma his tó ria de mis té rio com 
ares de te ti ves cos, re du zia seu li vro.

Qua se qua tro dé ca das após seu 
lan ça men to, a obra de Eco ga nha no- 
va adap ta ção. Lan ça da no ano pas sa- 
do na Eu ro pa e nos Es ta dos Uni dos, a 
mi nis sé rie O no me da ro sa che ga nes- 
ta quin ta-fei ra (7) ao Bra sil. Com oi to 
epi só di os, a pro du ção en ca be ça da 
por John Tur tur ro es treia na pla ta for- 
ma de stre a ming Starzplay.

Ro da da na Itá lia, a su per pro du ção 
de (es ti ma dos) US$ 30 mi lhões é fa la- 
da em in glês e con ta com ex ten so 
elen co in ter na ci o nal. Além do ame ri- 
ca no (de as cen dên cia ita li a na) Tur tur- 
ro, atu am o bri tâ ni co Ru pert Eve rett, o 
ale mão Da mi an Har dung, o fran cês 
(nas ci do na Tur quia) Tchéky Karyo, a 
ita li a na Gre ta Sca ra no. A di re ção e o 
ro tei ro são do ve te ra no da TV ita li a na 
Gi a co mo Bat ti a to.

O no me da ro sa acom pa nha o fra de 
fran cis ca no Wil li am de Bas ker vil le 
(Tur tur ro), um ho mem sim ples e bri- 
lhan te, com ares de Sher lock Hol mes. 
Em 1327, há um em ba te so bre re li gião 
e po lí ti ca em cur so. De um la do es tá 
Luis IV, ape li da do de O Bá va ro, que 
em bre ve se rá o im pe ra dor ro ma no.

Re fe rên cia

JOHN TURTURRO ASSUME O PAPEL QUE FOI DE SEAN CONNERY NA TELONA

Do ou tro es tá o pa pa fran cês João 
XXII. A guer ra ide o ló gi ca – afi nal, a 
Igre ja de ve ser po bre, imi tan do a vi da 
de Cris to, ou pre ci sa ser ri ca pa ra rei- 
nar so bre o mun do oci den tal? – con- 
duz o di plo má ti co fra de a uma cú pu la 
que se rá re a li za da em uma aba dia iso- 
la da no Nor te da Itá lia. No ca mi nho, 
Bas ker vil le ar re ba nha um se gui dor, o 
jo vem Ad so (Da mi an Har dung). Che- 
gan do ao lo cal, a du pla é sur pre en di- 
da pe la mor te de um re li gi o so. Con vo- 
ca do pa ra apu rar o que ocor reu, Bas- 
ker vil le ini cia uma in ves ti ga ção nes sa 
co mu ni da de fe cha da e si len ci o sa. 
Ou tras mor tes ocor re rão. A ri ca bi bli- 
o te ca do lo cal, que não dá aces so a 
qua se nin guém, se rá cru ci al pa ra a re- 
so lu ção dos cri mes.

“O fil me (de An naud) foi uma re fe- 
rên cia pa ra mim, no sen ti do de fa zer 

É

al go com ple ta men te di fe ren te. É um 
bom fil me, mas ele uti li za ape nas uma 
par te do li vro, vi ra uma his tó ria de 
Agatha Ch ris tie. Eu ti nha oi to ho ras 
pa ra de sen vol ver a nar ra ti va, en tão 
po de ria in cluir ou tros ele men tos in te-
res san tes do li vro. E a prin ci pal ra zão 
pa ra ter acei ta do par ti ci par do pro je to 
é o quan to a his tó ria é con tem po râ-
nea”, co men ta Gi a co mo Bat ti a to, que 
além de di ri gir tam bém foi um dos 
cor ro tei ris tas da mi nis sé rie. O no me 
da ro sa foi um pro je to tra ta do de for- 
ma obs ti na da por Tur tur ro, um ator 
mui to ver sá til e co nhe ci do pe la fi na 
iro nia, gra ças à par ti ci pa ção em lon- 
gas de Spi ke Lee (Fa ça a coi sa cer ta, 
Fe bre na sel va) e dos ir mãos Jo el e 
Ethan Cohen (Bar ton Fink, de lí ri os de 
Hollywood, O gran de Le bows ki). 
Além de pro ta go ni zar a sé rie, o in tér- 
pre te tam bém foi um dos pro du to res 
e ro tei ris tas.

CURA

Livro revela bastidores de João de Deus

ANTES DE SER CONDENADO, MÉDIUM JOÃO DE DEUS ARREGIMENTAVA MILHARES DE FIÉIS EM BUSCA DE CURA

Quan do Flá vio Mou ra e An dré Con- 
ti, edi to res da To da via, per gun ta ram a
Chi co Fe lit ti se ele que ria es cre ver um
li vro so bre João de Deus, a res pos ta
ime di a ta foi “não”. O jor na lis ta e au tor
de Ri car do e Vâ nia não ti nha in te res se
al gum no per so na gem. Os edi to res
pro pu se ram, en tão, que ele fos se até
Aba di â nia e en con tras se um re cor te
da his tó ria do mé dium. “E eu en lou- 
que ci”, con ta Fe lit ti.

Em Aba di â nia, o es cri tor se de pa- 
rou com du as ci da des. Uma po bre e
ca tó li ca, de um la do da BR-060, e a ou- 
tra ri ca e ba da la da, co nhe ci da co mo
Lin do Ho ri zon te. Ali fun ci o na va a Ca- 
sa Dom Iná cio de Loyola, o cen tro no
qual João de Deus aten dia, fa zia as ci- 
rur gi as es pi ri tu ais e co me tia as agres- 
sões se xu ais pe las quais aca bou pre so
de pois de de nun ci a do e jul ga do en tre
2018 e 2019.

O re sul ta do da in ves ti ga ção de Fe- 
lit ti es tá em A ca sa, lan ça men to da
edi to ra To da via, já dis po ní vel nas pla- 
ta for mas on-li ne e em e-bo ok. “Era

um lu gar tão pe cu li ar, fo ra do tem po e
do es pa ço, que não fa zia sen ti do ne- 
nhum ali, num pe da ço de cer ra do po- 
bre, com a ci da de ca tó li ca de um la do
e do ou tro a ci da de da sei ta. Era mui to
di fe ren te e a BR é um fos so mes mo:
des co bri que mal ha via con ta to en tre
as du as par tes”, de ta lha Fe lit ti. “Eu era
mui to de fo ra des se uni ver so e fi quei
mui to em bas ba ca do.”

O re pór ter fez da ca sa na qual o mé- 
dium atu a va o per so na gem cen tral do
li vro. Pa ra ele, a apu ra ção pa re cia ser
bas tan te fá cil. Em uma ci da de de 20
mil ha bi tan tes, pen sou Fe lit ti, to do
mun do te ria his tó ri as pa ra con tar, já
que as de nún ci as de cri mes se xu ais
co me ti dos por João de Deus aca ba- 
vam de ser re ve la das. O jor na lis ta de- 
sem bar cou em Aba di â nia em ja nei ro
de 2019, pou co mais de um mês após
as pri mei ras de nún ci as te rem si do fei- 
tas no pro gra ma de en tre vis tas de Pe- 
dro Bi al. A apu ra ção, no en tan to, não
foi na da fá cil. “Era uma ci da de mui to
em cho que com o que ti nha acon te ci- 

do”, con ta. “As pes so as eram mui to
res sa bi a das com a im pren sa e foi di fí- 
cil en con trar gru pos de pes so as que
me aju das sem a ven cer es sa par te da
his tó ria. Con se gui por re pe ti ção, fui
vá ri as ve zes. Foi uma con ta mi na ção
mui to len ta e sou mui to gra to à ge ne-
ro si da de das pes so as, que fo ram se
abrin do.”

Em de zem bro de 2019, João Tei xei- 
ra de Fa ria, co nhe ci do co mo João de
Deus, foi con de na do a 19 anos e 4 me-
ses de pri são por cri mes se xu ais co- 
me ti dos con tra qua tro mu lhe res, em- 
bo ra ha ja mais de 100 de nún ci as re- 
gis tra das con tra o mé dium. Além dos
as sé di os, há tam bém con de na ção por
por te ile gal de ar mas. Du ran te a pes- 
qui sa pa ra A ca sa, Chi co Fe lit ti es bar-
rou ain da em ou tras sus pei tas. No li- 
vro, aci den tes e as sas si na tos que eli- 
mi na ram de sa fe tos do per so na gem
en tram nu ma con ta de sus pei tas que
re ve lam a re de de po der que aju dou a
pro te ger João de Deus da Jus ti ça du- 
ran te qua tro dé ca das.

LITERATURA

“Maria do Sol” é o novo
romance de Alice Raposo

ALICE RAPOSO É ESCRITORA MARANHENSE DE DRAMA

Um cri me, uma cul pa e um fan tas ma… Es se é o en re- 
do da obra Ma ria do Sol, es cri ta pe la au to ra Ali ce Ra po- 
so. Pe dri nho, per so na gem prin ci pal, é um me ni no in- 
tros pec ti vo e re clu so. Mes mo na vi da adul ta, nun ca su- 
pe rou o mai or trau ma de in fân cia: a mor te pas si o nal de
Ma ria do Sol, uma no va ami ga, du ran te o ani ver sá rio de
50 anos de sua avó.

Des ti na do a to das as ida des e acla ma do pe lo pú bli co
ju ve nil, o li vro é um aler ta so bre trau mas emo ci o nais e
as con sequên ci as na vi da adul ta. Mis te ri o sa, a obra re la- 
ta to da a tra je tó ria de Pe dri nho, da in fân cia à ju ven tu de,
mar ca da pe las ci ca tri zes de uma cul pa que car re ga so zi- 
nho e pe lo fan tas ma de uma dor nun ca com par ti lha da.

Pa ra os lei to res fãs de um bom plot twist, Ma ria do Sol
não dei xa na da a de se jar. Sen ta que lá vem spoi ler: Ma- 
ria do Sol não foi pa ra o céu, ela se quer mor reu! Pe dri- 
nho acre di ta ra na in fân cia ter ma ta do a no va ami ga,
mas is so não acon te ceu. A per so na li da de do per so na- 
gem so ma do ao trau ma o im pe diu de con ver sar com al- 
guém so bre o as sun to pa ra com pre en der que na da de
gra ve ha via acon te ci do. O fan tas ma que o ator men tou a
vi da in tei ra exis tia sim, mas ape nas na ca be ça de le!

“E o fan tas ma que ator men tou mi nha vi da in tei ra, me
im pe diu de vi ver, de me re la ci o nar com as pes so as…?
Quem era? O que era? O que acon te ceu co mi go, meu
Deus? E ago ra? O que fa ço? Fi quei pre so num pas sa do
que se quer exis tiu.” (Ma ria do Sol, pág. 109)

Ma ria do Sol fa la so bre de pres são, sín dro me do pâ ni- 
co e au sên cia fa mi li ar de for ma le ve, sem per der a se ri e- 
da de. É um ver da dei ro aler ta pa ra a so ci e da de so bre a
im por tân cia do apoio emo ci o nal e aju da pro fis si o nal
pa ra evi tar que os pro ble mas se tor nem do en ças ca pa- 
zes de pro du zir efei tos psi co ló gi cos por to da a vi da.

TWITTER

Axl Rose briga com
secretário do Tesouro

AXL ROSE ESTÁ INCOMODADO COM GOVERNO TRUMP

Vi si vel men te in co mo da do com a con du ção da pan- 
de mia pe lo go ver no de Do nald Trump, o vo ca lis ta do
gru po de rock Guns N’Ro ses, Axl Ro se, lan çou um ata- 
que fu ri o so con tra o se cre tá rio do Te sou ro dos Es ta dos
Uni dos, Ste ve Mnu chin, que res pon deu à re cla ma ção.

Ro se, vo ca lis ta da fa mo sa ban da de rock que sur pre- 
en deu dé ca das atrás com ál buns co mo “Ap pe ti te for
Des truc ti on”, en trou em con ta to com Mnu chin via Twit- 
ter.

“É ofi ci al!”, es cre veu o mú si co na úl ti ma quar ta-fei ra.
“O que quer que já se te nha pen sa do so bre Ste ve Mnu- 
chin, ele é ofi ci al men te um idi o ta”.

Mnu chin sur pre en den te men te res pon deu ao ata que.
“O que vo cê tem fei to pe lo país ul ti ma men te?”, per gun- 
tou ao as tro do rock, re for çan do sua pos tu ra pa trió ti ca
adi ci o nan do um emo ji de uma ban dei ra à sua pos ta- 
gem.

No en tan to, o gra du a do em Yale e ex-fun ci o ná rio da
Gold man Sa chs não exi biu a ban dei ra dos Es ta dos Uni- 
dos, mas, sim, a da Li bé ria. A ver são usa da é se me lhan te
à ban dei ra ame ri ca na, mas com me nos lis tras e a di fe- 
ren ça mais ób via: uma es tre la em vez de 50.

Após o er ro, Ro se pro vo cou Mnu chin no va men te.
“Não sa bia que es tá va mos ten tan do imi tar o mo de lo
econô mi co da Li bé ria”, es cre veu ele an tes de ri di cu la ri- 
zar o in cen ti vo de Mnu chin pa ra que os ame ri ca nos ti- 
ras sem fé ri as no país, ape sar da cri se do co ro na ví rus.

Em bo ra não ha ja si nal de amor en tre o Guns N’Ro ses
e a Ca sa Bran ca, uma de su as mú si cas, “Li ve and let die”,
to cou nas cai xas de som no iní cio des ta se ma na, en- 
quan to o pre si den te Do nald Trump vi si ta va uma fá bri ca
de más ca ras no Ari zo na.

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020
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