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CONGELAMENTO
Bolsonaro deve
vetar reajuste de
servidores a pedido
de Paulo Guedes

VENCENDO A CRISE
"Empresas criativas
sobreviverão", afirma
Marcelo Pimenta

Paulo Guedes destacou
que os aumentos salariais
aos servidores, se
concretizados, custarão R$
130 bilhões nos próximos
dois anos. PÁGINA 6

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
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ECONOMIA

Dino defende uma
reforma tributária
pós-pandemia
PÁGINA 2

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

Prefeitura intensifica limpeza em locais públicos no lockdown
PÁGINA 2

Maranhão recebe
R$ 982 milhões para
combate ao vírus
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
TEMPO E TEMPERATURA

pobreza e na riqueza
BASTIDORES
APARTE Na
Transparentes
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 moradia 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.

ANÁLISE

A hora e a vez do
lockdown no Brasil
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. PÁGINA 3

Uso do transporte
público cai 85% na Ilha
PÁGINA 3
TÁBUA DE MARÉ
SEX 08/05/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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RETOMADA

RECURSOS FEDERAIS

Maranhão vai receber
R$ 982 mi contra vírus

DinodefendeReforma
Tributáriapós-pandemia

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, aprovado pelo Senado, vai
beneficiar o estado que é o sexto do pais em casos confirmados e óbitos
onde estão sendo aplicados.
Para combater a covid-19 o governo do Maranhão será beneﬁciado
governador Flávio Dino re- com mais R$ 982 milhões do Prograbateu ontem (7) os questio- ma Federativo de Enfrentamento ao
namentos e críticas que es- coronavírus, aprovado ontem pelo
tão sendo feitas por site e Senado – a proposta já havia passado
blogs de notícias sobre a aplicação de pela Câmara -, e vai à sanção do presirecursos que o governo do Maranhão dente da República, Jair Bolsonaro.
recebeu do governo federal para o en- Com a aprovação do projeto de Lei
frentamento da pandemia do novo Complementar (PLP) 39/2020, que
coronavírus (covid-19) no Maranhão. cria o Programa Federativo de EnfrenO estado é o sexto do país em mortes e tamento ao Coronavírus para prestar
casos conﬁrmados e foi o primeiro do auxílio ﬁnanceiro de até R$ 125 bipaís a instituir o lockdown para conter lhões a estados, Distrito Federal e muos casos na capital, São Luís. Flávio nicípios, as prefeituras receberão vaDino lamentou a publicação de fake lores signiﬁcativos direto em suas
news, distorções e mentiras sobre o contas. Um levantamento da Agência
assunto, explicando que os recursos Senado detalha, município a municípara o combate à pandemia são re- pio, quanto cada um receberá. No capassados ao governo e aos municípi- so do Maranhão – onde o Governo do
os. “Há recursos que são repassados Estado receberá R$ 982 milhões, capara o governo do estado e há recur- berá aos prefeitos algo em torno de R$
sos que são repassados para todas as 597 milhões. A Prefeitura de São Luís é
prefeituras do Maranhão. Isso não po- a que mais receberá: R$ 92 milhões,
de ser somado, porque o governador seguida por Imperatriz, com R$ 21 minão gerencia recursos municipais, e lhões. Como forma de monitorar os
sim os prefeitos, que com certeza os gastos do enfrentamento da covid-19
prefeitos estão publicando onde estão nos municípios do Maranhão já está
aplicando o dinheiro. Concretamen- em vigor a resolução do TCE-MA que
te, a rede estadual de saúde custa por estabelece mecanismos de acompamês, no Maranhão, em torno de R$ nhamento da utilização dos recursos
150 milhões de reais. Este é o esforço destinados ao estado e municípios
ﬁnanceiro que todos os meses o go- maranhenses para emprego em ações
verno do estado faz independente- de prevenção e combate à pandemia
mente de pandemia”, disse o gover- do novo coronavírus (covid-19). As
nador aﬁrmando que já foram recebi- ações alcançam tanto recursos fededos pelo Estado o valor de R$ 89 mi- rais, como estaduais e dos próprios
lhões repassados pelo Ministério da municípios. As medidas vão permitir
Saúde, e quando houver entrega dos ao Tribunal acompanhar, ao longo do
novos recursos eles serão publicado período de decretação do estado de
no site da transparência, informando calamidade, as atividades dos entes
SAMARTONY MARTINS

O

ﬁscalizados, com o objetivo de examinar a legalidade e a legitimidade dos
atos de gestão diretamente relacionado à ações de combate à covid-19 e
suas consequências. Para atingir esse
objetivo, os auditores do TCE irão desenvolver uma série de atividades
com base na comunicação, preferencialmente eletrônicas, com os gestores estaduais e municipais que realizam atos de gestão emergenciais em
face da crise, com vistas a acompanhar as ações governamentais adotadas para o combate à pandemia. De
acordo com o secretário de Fiscalização, Fabio Alex Melo, as atividades de
ﬁscalização considerar elementos como: publicações dos ﬁscalizados em
diário oﬁcial; dados e informações
constantes de sistema informatizados, em especial o Portal de Transparência; dados e informações constantes de sistema informatizados utilizados e disponibilizados por outros órgãos públicos, sejam estes de controle
ou não; editais de licitações, extratos
de contratos, convênios, ajustes ou
outros instrumentos congêneres,
bem como outras publicações e/ou
documentos oﬁciais e editais de concursos públicos e processos seletivos,
entre outros.
Uma vez constatadas evidências de
irregularidades, a própria Secretaria
de Fiscalização representará ao TCE,
para a adoção das medidas saneadoras. Além disso, cada relatório sempre
que evidenciar ações potencialmente
danosas, será compartilhado com os
órgãos integrantes da Rede de Controle para ações coordenadas nos limites de competência de cada órgão.

WEBINÁRIO COVID E ECONOMIA, PROMOVIDO PELA FENAFISCO
“Precisamos dimensionar caminhos estratégicos para a retomada do crescimento econômico. Estamos há
anos nessa crise ﬁscal, com crescimento baixo, endividamento alto, diﬁculdade na alavancagem de investimentos públicos e privados”, disse o governador Flávio
Dino sobre a importância de pensar uma reforma tributária pós-coronavírus. O debate aconteceu ontem (7),
pela Fenaﬁsco, com o tema “Covid-19 e economia: como enfrentar o impacto da pandemia nas ﬁnanças dos
estados?”.
O governador do Maranhão destacou que a economia
já acontece em um organismo debilitado e que cada novo momento na história requer a adoção de um modelo
econômico baseado na conjuntura real e necessária. “O
momento exige investimentos públicos robustos. Acho
que a contenção de gastos ocorreria de todo modo. É
claro que não há espaço ﬁscal nesse momento porque já
temos como parâmetro a Lei de Responsabilidade Fiscal, basta cumprir e o Maranhão cumpre”, disse Flávio
Diniz. Ele citou ainda a importância de dois pilares para
o desenvolvimento de uma sociedade: a responsabilidade ﬁscal e a social .
Flávio Dino relembrou o que aconteceu no Brasil e
comentou sobre o ﬁnanciamento das políticas públicas
pelo caminho da tributação, inﬂação ou endividamento. “Vamos ter que sustentar por algum tempo o patamar alto de relação da dívida PIB. Essa é uma realidade
inevitável para os próximos anos e ainda rever os padrões de sistema tributário sobretudo na direção da
progressividade, para ter meios de sustentar investimentos que dinamizem o setor privado. Sabemos que os
investimentos públicos e privados são os principais motores no ciclo de investimentos que o Brasil necessita
drasticamente nessa conjuntura pós pandemia do coronavírus”, aﬁrmou Dino.

NOTIFICAÇÃO

HIGIENE

Hospital Guarás é multado

Prefeitura intensifica limpeza

A PREFEITURA VEM MANTENDO ESSE SERVIÇO ESSENCIAL À CIDADE

PROCON-MA ESTÁ ORIENTANDO HOSPITAIS PARTICULARES
O Hospital Guarás foi multado em R$
114.378,64 após descumprimento da notiﬁcação expedida pelo Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do
Maranhão (Procon/MA). O órgão havia
exigido que os hospitais particulares tornassem públicos os dados sobre a quantidade de leitos disponíveis aos pacientes infectados com o novo coronavírus (Covid19).
A notiﬁcação foi feita a todos os hospitais particulares de São Luís e foi uma das
medidas previstas no Decreto Estadual nº
35.746/2020. O objetivo foi garantir a transparência de informações aos consumidores e usuários de serviços de saúde.
Entre as exigências estavam o fornecimento diário ao Procon/MA de informações referentes ao quantitativo de leitos
(comuns e UTIs) existentes e quantos destes estariam reservados ou efetivamente
ocupados por pacientes suspeitos ou conﬁrmados com Covid-19. Os dados também
deveriam ser divulgados, diariamente, de

modo acessível e transparente, em meios
que garantissem a sua ampla divulgação à
sociedade.
“A população, em especial os pacientes
que são atendidos pelo hospital, têm o direito de saber, de forma clara e precisa, sobre a capacidade de atendimento dessas
unidades de saúde. O desrespeito à legislação não será tolerado e, por isso, o órgão
tem intensiﬁcado as ﬁscalizações e agido
com rigor para a proteção dos direitos dos
consumidores”, aﬁrmou a presidente do
Procon/MA, Adaltina Queiroga.
Multa
Mesmo notiﬁcado, o Hospital Guarás
não apresentou defesa dentro do prazo estabelecido pelo órgão estadual, caracterizando infração, conforme prevê o art. 6°,
inciso III, e art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo a aplicação de sanção administrativa contida no
art. 56, I do CDC c/c art. 18, I do Decreto Federal nº 2.181/97.

A Prefeitura de São Luís, por meio do
Comitê Gestor de Limpeza Urbana, está
intensiﬁcando a higienização de espaços
públicos de grande circulação durante o
lockdown. A ação integra um pacote maior de iniciativas que estão sendo implementadas pela gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior contra a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19). As ações estão sendo realizadas em pontos de ônibus, terminais de integração do transporte urbano, além de serviços de capina, roçagem, coleta domiciliar. Nesta quintafeira (7), os agentes de limpeza realizaram
a higienização na área da feira da Cidade
Operária e no Terminal do São Cristóvão,
entre outros locais.
Nos últimos dias, as equipes de limpeza
da Prefeitura realizaram higienização em
diversos espaços públicos da capital, como o Terminal de Integração da Cohama/Vinhais, Mercado da Vila Palmeira e
Feira da Cidade Operária, ação que se estenderá por diversos outros logradouros
nos próximos dias.
Nesta quinta-feira (7), as ações ocorreram nas paradas próximas ao Hospital Nina Rodrigues e no Hospital Centro Médico, no bairro Monte Castelo. No bairro Filipinho/Sítio Leal, a higienização foi programada para os pontos próximos ao
Centro de Atendimento Integral à Saúde

do Idoso (Caisi) e Centro de Ensino Médio
Filipinho.
As equipes de limpeza agiram também
no bairro do Anil, nas adjacências do Posto de Saúde local. No Centro, as ações foram localizadas na área do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I), Hospital Universitário Presidente Dutra e
Complexo Hospitalar Materno Infantil do
Maranhão. As ações também foram estendidas para o ponto próximo ao UDI Hospital, no bairro Jaracati.
Limpeza
A Prefeitura vem mantendo, por se tratar de serviço essencial à cidade, a rotina
de serviços como coleta de lixo, capina,
roçagem e conservação em geral dos espaços públicos da capital, que garantem o
asseio de logradouros e, consequentemente, a saúde da população. Por isso,
equipes de limpeza também estão mobilizadas no trabalho de capina e varrição em
diversos espaços e avenidas da capital, especialmente nos grandes corredores de
tráfego, como a Via Expressa e avenidas
como Jerônimo de Albuquerque, que percorre bairros como Cohafuma, Vinhais,
Cohama, Bequimão, Angelim e Cohab;
também ao longo da Avenida Kennedy
(Centro, e também a Avenida Jackson Lago, na Península da Ponta d’Areia.
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LOCKDOWN

BLOQUEIO

Horae vezdolockdown
emSãoLuísenoBrasil

Uso do transporte
público cai 85% na Ilha

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
RAIMUNDO BORGES

A

estranha palavra lockdown,
que de repente entrou no vocabulário popular no Maranhão, no Brasil e no mundo,
tem sido tão pronunciada quanto o
coronavírus. Infelizmente, nada pela
via pedagógica e pela relação com a
vida das pessoas, como a palavra
“shopping”, do inglês, que faz parte
do dia a dia mundo afora.
A medida de isolamento chegou ao
Maranhão por via judicial, virou regra
de lei, em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Por enquanto, a regra do lockdown está conﬁnada na Ilha Upaon-Açu. Porém, nada impede que venha a se expandir
para outras cidades do litoral maranhense.
O juiz Douglas Martins, da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos, aplicou
a medida de contenção de pessoas em
casa atendendo pedido do Ministério
Público. Embora o bloqueio total de
pessoas seja apenas por 10 dias, o governador Flávio Dino, que regulamentou a ordem judicial, já avisou
que, dependendo da consciência da
população, ele pode tanto suspender
o lockdown quanto prorrogá-lo, com
mais rigor.
Portanto, trata-se de uma medida
tão necessária quanto eﬁcaz para impedir que o caos total na rede hospitalar provoque uma tragédia sem precedente no Maranhão.
A medida restritiva ao trânsito de

pessoas não surpreendeu ninguém.
Mas os empresários de vários segmentos – exceto os de atividades essenciais – não gostaram nem um pouco. Mesmo reagindo com o argumento dos prejuízos ﬁnanceiros nos serviços não essenciais, o lockdown foi necessário, segundo o próprio Douglas
Martins.
Ele e a família chegaram a sofrer
ameaças de morte, via redes sociais,
obrigando o TJ-MA a pedir ajuda da
Polícia para chegar aos ameaçadores.
Martins disse que as medidas de distanciamento social, de convencimento, de educação foram insuﬁcientes.
“Metade da população está brincando sobre esse assunto”, acrescentou.

Com extensão
continental, o Brasil
torna-se um país com
potencial para a
expansão da pandemia.
Cientistas internacionais já preveem que o país pode virar o epicentro
da coronavírus em junho. Aﬁnal, com
um território de 8.515.767 km², o Brasil é quase o dobro da União Europeia
(4.324.782 km²), formada por 28 países. A diferença é que na EU existem

países entre os mais desenvolvidos do
mundo, mesmo assim não os tornaram eﬁcientes no combate à pandemia. Por sua vez, o Brasil é um dos países socialmente mais desiguais do
Planeta, está enfrentando graves problemas com a covid-19 – de norte a
sul. Tal fato, torna o ambiente propício à proliferação da doença.
Itália e o Maranhão
A Itália, que até poucos dias, o epicentro da pandemia do covid19, com
60,36 milhões de habitantes, é, territorialmente, do tamanho do Maranhão, com sete milhões e mais de 50%
da população vivendo na pobreza e
na extrema pobreza. Dez anos atrás, a
extrema pobreza na Itália era de 2,6%.
Em 2018, a explosão do grupo em situação precária, chegou 9,3 milhões
de italianos.
Se por um lado, os ricos estão ﬁcando cada vez mais ricos, pelo outro, os
mais pobres continuam a ver a sua
renda despencar a patamares inimagináveis na Europa.
No Brasil, o primeiro caso de coronavírus foi conﬁrmado pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro.
Um homem de 61 anos que viajou à
Itália, e deu entrada no Hospital Albert Einstein no dia anterior.
De lá para cá, a explosão dos casos
impressiona até quem fazia zombaria
da doença. Hoje, com pouco mais de
três meses, as regiões do país chegam
a um cenário de horror nos hospitais e
calamidade dos sistemas de saúde.

Bloqueios devem avançar pelo país

POPULAÇÃO ESTÁ CONTRIBUINDO PARA O LOCKDOWN
Reduziu em 85% a circulação de passageiros no sistema de transporte público da Região Metropolitana de
São Luís. O índice reforça o resultado positivo das ações
de ﬁscalizações, monitoramento e educativas, promovidas pelo Governo do Estado, e constata a contribuição
da população no cumprimento das medidas determinadas pelo lockdown. O índice é fruto de levantamento
conjunto do Governo e prefeituras. A suspensão total de
serviços não essenciais e redução da circulação na região tiveram início no dia 5 e prosseguem até dia 14 deste mês.
No transporte urbano, de circulação nos municípios,
e também no semiurbano, de circulação entre os municípios, foi registrada a redução de passageiros. No urbano, a média diária de passageiros, que era de 470 mil,
caiu para 70 mil, indicando 85% de queda de movimentação neste sistema. No semiurbano, a média de 170 mil
por dia diminuiu para cerca de 26 mil, representando
84,4% de menos movimentação. Ou seja, de uma média
de 600 mil passageiros nos dois sistemas, com o lockdown diminuiu para, aproximadamente, 90 mil, gerando a Redução geral de 85%.
O presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB). Lawrence Melo, avaliou como positivos os números em relação aos objetivos
de combate à pandemia do coronavírus na Ilha de São
Luís. “Os números de redução do sistema urbano e semiurbano são equivalentes e signiﬁca que as medidas
estão sendo efetivadas, tendo eﬁcácia e, deste modo, reduzindo a possibilidade de transmissão do vírus. Essas
medidas dizem respeito à preservação da capacidade
operacional da rede de saúde e das vidas dos maranhenses”, pontuou Melo.

DECISÃO

“Segundo dia do
lockdown foi ruim”

O CENTRO DE SÃO LUÍS ESTÁ FECHADO PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E CARROS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS
Não é à toa que depois do Maranhão, o Pará, Ceará já adotaram o
lockdown, enquanto Amazonas, Rio e
São Paulo buscam meios de implantar
o bloqueio total. Até o ministro da
Saúde, Nelson Teich, já admitiu no último dia 6, o lockdown por regiões do
Brasil, onde a situação está saindo do
controle das autoridades. Ontem o
presidente Jair Bolsonaro, em resposta a uma apoiadora na porta do Alvorada, que o interpelou por que ele
“não acaba com essa palhaçada dos
governadores sobre o isolamento social”, disse: “Não posso passar por cima do STF”.
Enquanto o caos vai invadindo
hospitais lotados de pacientes agonizando, ou sendo salvo pelos heróis de
jaleco branco, a política brasileira se
transforma num pandemônio. O presidente Bolsonaro tem se ocupado
mais em protagonizar crises e apoiar
manifestações de golpistas do que liderar uma força de união nacional
contra a pandemia. Ontem, dois apoiadores de Jair Bolsonaro ﬁzeram vídeo chamando a população para ir a
Brasília neste sábado, com o objetivo
de derrubar “os canalhas do STF”. Ele
garante a presença de “vários militares da reserva” no grupo, que levará à
capital da República mais de “300 caminhões até o ﬁnal de semana”.
O que é lockdown?
Lockdown é a palavra da vez na crise pandêmica. O termo em inglês signiﬁca conﬁnamento ou isolamento

reproduzir nos hospedeiros. Se essa
reprodução provoca danos a ponto de
matar o hospedeiro, é uma consequência natural. “Ele ataca as células vitais e mata as pessoas. Quanto ao
mau estar proporcionado à população tem duas razões: ninguém estava
preparado para isso. Estamos adotando um comportamento recomendado, não espontâneo. A psiquiatria
analisa esse comportamento como
fator gerador de angústia, ansiedade.
Fazer o que não se está preparado para fazer. Mas tem que ser feito”. O segundo fator psiquiátrico, segundo
Ruy, é veriﬁcar-se o ambiente familiar.
“É funcional, salutar agradável… Ou
não? Ou é uma família desagregada,
disfuncional, agressiva, que não respeito o direito dos outros e não tem
amor ao próximo? O que, aliás é a
maioria das famílias do mundo todo.
Na psiquiatria
Pra o psiquiatra Ruy Palhano, o re- Lamentavelmente. Passa a ser uma sicurso do lockdown numa epidemia tuação ansiogênica. Portanto, o isolaclínica seve como mecanismo de mento social imposto para interromacompanhamento e avaliação sobre o per a transmissibilidade do vírus
curso da evolução a doença. Determi- coincide com os problemas emociona o que a população tem que fazer nais e comportamentos que não é
em bloco. Visa bloquear a transmissi- nosso”. Outro especialista ouvidos
bilidade virótica que, entre 10 e 14 di- pela BBC de Londres, o epidemioloas, o vírus não sobrevive. Interrompe- gista Paulo Lutufo (USP), disse que
se o ciclo biológico da transmissão. “não há outra solução a não ser tomar
“Por que se faz o lockdown? Porque os uma medida muito mais forte e extrehospedeiros do vírus somos nós hu- ma, de retenção”. Ele diz que o Brasil
manos. Assim como a galinha, o por- começou bem com o isolamento socico, a vaca e o cavalo, todos tiveram al- al com alguma antecedência, mas cometeu alguns erros ao longo do camigum tipo de coronavírus”.
Explica ainda Ruy Palhano que o nho que o colocou na rota do lockcovid19 só tem uma única função. É se down.
compulsório. Pode ter diferentes
graus de rigor, da restrição maior de
transporte público e privado ao bloqueio total de entradas de cidades ou
estados. Em São Luís, a medida atingiu apenas os municípios da Ilha Upaon-Açu (São Luís). O lockdown é diferente da adesão voluntária da população ao isolamento social. A ordem é
restringir a circulação de pessoas
através de bloqueios e punições —
com multas a detenção —, como
ocorreu na Itália e na Espanha, por
exemplo.
O objetivo do isolamento das pessoas, voluntário ou compulsório, é reduzir as contaminações pelo coronavírus e ganhar tempo para que os sistemas de saúde possam atender os
pacientes mais graves.

JUIZ DOUGLAS MARTINS CRITICA LOCKDOWN
O autor da decisão que determinou a decretação do
lockdown na Região Metropolitana de São Luis, juiz
Douglas de Melo Martins, aﬁrmou durante entrevista à
uma rádio local, que o segundo dia de bloqueio na
Grande Ilha não foi satisfatório. Para ele, houve baixa
circulação de pessoas no primeiro dia, mas, na quarta,
muitas pessoas burlaram as regras.
De acordo com o juiz, sua análise sobre o primeiro dia
de lockdown na Grande Ilha foi boa, visto que as pessoas
acabaram ﬁcando mais em suas residências, o que foi
notado pela redução de mais de 60% da movimentação
de veículos, segundo dados da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes. Contudo, conforme o magistrado, na quarta-feira um número de pessoas muito grande
passou a circular pela cidade. “Então, na minha avaliação, o primeiro dia foi bom, o segundo dia foi ruim”, declarou.
Nesse momento, após dois dias de orientações e esclarecimentos à população, o juiz defende uma posição
mais rigorosa das autoridades, através de multas. “Eu
penso que o futuro dos próximos dias, dependerá, agora, das outras providências que são necessárias adotar.
Nos primeiros dias é natural que a atuação seja só de
conscientização, de orientação. E, do que eu percebi, até
agora ninguém foi multado, ninguém foi punido, ninguém foi conduzido a alguma delegacia de polícia. Mas,
ao que parece, ao meu sentir, a partir de amanhã [hoje],
talvez, já que tivemos dois dias de orientação, dois dias
só de conscientização, dois dias só de esclarecimentos,
penso que seria a hora de começar a aplicar punições”,
aﬁrmou.
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O ensino não será
mais o mesmo
MOZART NEVES RAMOS
Titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de
Estudos Avançados da USP-Ribeirão Preto e membro do
Conselho Nacional de Educação (CNE)
Da noite para o dia, 1,5 bilhão de estudantes ﬁcaram
sem ir à escola ou ao câmpus universitário em todo o
mundo. Isso representa aproximadamente 9 de cada 10
estudantes. Em consequência, as instituições de ensino,
públicas ou particulares, de nível básico ou superior, se
viram na necessidade de oferecer um currículo on-line,
incluindo tanto atividades síncronas quanto assíncronas. Aqui no Brasil, os sistemas particulares de ensino,
na esfera da educação básica, se reorganizaram relativamente rápido, ao contrário do sistema público, como reﬂexo da enorme desigualdade social e econômica, especialmente quanto ao acesso à internet de banda larga.
Há o receio, e bastante compreensível, de que o novo
cenário amplie ainda mais a desigualdade. Mas ﬁquei
particularmente impressionado com os esforços das secretarias de Educação de todo o país buscando estratégias para que os alunos da rede pública não ﬁcassem
sem aulas, mediante atividades não presenciais, que foram agora regulamentadas pelo Conselho Nacional de
Educação.

EDITORIAL

Falta sintonia
O lugar-comum, tantas vezes repetido, peca pela falta de originalidade.
Muitas vezes, porém, impõe-se pelo
poder de comunicação. É o caso de
“uma imagem vale mais do que mil
palavras”. Criada por Confúcio há
quase 2.600 anos, a frase traduz com
instantaneidade a mensagem que exigiria dúzias de vocábulos e parágrafos
para ser transmitida.
Não raro com o risco de, ao chegar
à ponta do receptor, tropeçar no imponderável. Ocorre, então, o que Mário Quintana explicou com ﬁna ironia:
“A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra, o leitor entende uma
terceira coisa. E, enquanto se passa
tudo isso, a coisa propriamente dita
começa a desconﬁar que não foi propriamente dita”.
A observação vem a propósito da
falta de sintonia entre as ações das autoridades e as urgências da população. De um lado, as ﬁlas da Caixa e dos
hospitais. De outro, a sucessão de cri-

culava 54 milhões de beneﬁciários,
mas eles ultrapassam 70 milhões. São
os invisíveis, que mostraram a cara
em plena pandemia. Sem organização e sem medidas aptas a atendê-los
com a urgência que a fome clama, reprisa-se triste espetáculo dia após dia:
milhares de pessoas em ﬁlas, sem
Nas últimas semanas, sobressaiu a máscaras e sem a distância obrigatódemissão dos ministros da Saúde e da ria. A burocracia insensível as obriga a
Justiça e Segurança Pública. Também transformar a rua em casa, a calçada,
caiu o diretor-geral da Polícia Federal. em cama.
Agora se fala na queda da secretária
Sob o olhar indiferente das exceda Cultura. Ocupantes de cargos de
conﬁança são demissíveis ad nutum. lências protegidas nas salas carpetaAssim como entram, saem por vonta- das da Esplanada, candidatam-se a
de do mandatário. O problema é a engrossar a outra ﬁla — a dos pacienoportunidade: a coisa propriamente tes que aguardam um leito na UTI ou
dita de Mário Quintana. São as duas um respirador. Na visita a Manaus, o
imagens que ganharam nome maca- ministro da Saúde viu a tragédia de
perto. O New York Times a estampou
bro — ﬁlas da morte.
O auxílio emergencial de R$ 600 pa- na primeira página: centenas de covas
ra socorrer os brasileiros sem empre- abertas por retroescavadeiras. É a
go formal e sem fonte regular de renda imagem do que vale mais que mil panão chega ao destino. O governo cal- lavras.
ses políticas, que dispersam a atenção, roubam energia e desviam o foco.
Em plena pandemia, que ceifa vidas
por atacado, exige isolamento social e
cava fosso abissal na economia, criam-se fatos que deixam as emergências em segundo plano.

Um conto de Machado
AURELIANO NETO
Membro da AML e AIL. aurineto@hotmail.com

Ideias de Canário.
Personagem/narrador:
Macedo. Começa a
história com o relato de
Macedo que diz que,
indo por uma rua,
livrou-se de um tílburi,
que trafegava em
disparada e quase o
atirou ao chão.
Escapou, ressalta, pois conseguiu
jogar-se para dentro de uma loja de
belchior (brechó). O dono do comércio não lhe deu pela presença e continuou a cochilar sentado, ao fundo,
numa cadeira. Andou pela loja, observando as coisas velhas, rotas, próprias
dessas espécies de casa de comércio.
Macedo registrou todas as suas impressões. Ao sair, viu uma gaiola pendurada na porta. Dentro, um canário,
que logo começou a saltar. Logo começou a ter um inusitado diálogo
com o canário, até porque – não havia
dito – Macedo era ornitólogo. E, em
determinado momento da conversa,
indagando ao canário sobre quem era
o seu dono, a resposta foi imediata: –
Que dono? Esse homem que aí está é
meu criado, dá-me água e comida todos os dias, com tal regularidade que
eu, se devesse pagar-lhe os serviços,
não seria com pouco; mas os canários
não pagam criados. Em verdade, se o
mundo é propriedade dos canários,

seria extravagante que eles pagassem
o que está no mundo. Com essa resposta, Macedo ﬁcou pasmo, pela linguagem e ideias do pássaro.
O diálogo continuou. Quis Macedo
saber se o canário tinha saudade do
espaço azul e inﬁnito. Ele pediu explicação a Macedo, que o atendeu dando
mais objetividade à pergunta: – …que
pensas deste mundo? Que coisa é o
mundo? Resposta do canário: – O
mundo é uma loja de belchior (brechó), com uma pequena gaiola de taquara, quadrilonga, pendente de um
prego; o canário é senhor da gaiola
que habita e da loja que o cerca. Fora
daí, tudo é ilusão e mentira.
Tendo despertado do sono o velho
do brechó, Macedo propôs-lhe comprar o canário, para, como ornitólogo,
fazer um grande estudo sobre o pássaro: linguagem, ideias, sentimentos estéticos, deﬁnição do mundo etc. Macedo o pôs numa ampla gaiola, na varanda de sua casa, onde o pássaro poderia ver o jardim e o um pouco do
céu azul, e manteve com ele longas
horas de estudos.
Três semanas depois desse trabalho cientíﬁco, indagou-o a respeito do
que era o mundo. O canário respondeu: – O mundo é um jardim assaz largo com repuxo no meio, ﬂores e arbustos, alguma grama, ar claro e um
pouco de azul por cima; o canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, de onde mira o
resto. Tudo mais é ilusão e mentira.
Com essa resposta, Macedo percebeu
algumas alterações, mas ainda insuﬁcientes para conclusão do estudo ornitólogo.
Dias depois, o canário foge da gaiola, por ocasião em que os criados da
casa lhe dispensavam o atendimento
determinado por Macedo. Embora
envidassem todos os esforços, não o
encontraram. Macedo foi fazer uma
visita a uma chácara de um amigo, situada nos arrabaldes. Passeando, ou-

viu o trilar de uma pergunta: – Viva, Sr.
Macedo, por onde tem andado que
desapareceu? No galho de uma árvore, era o canário. Voltaram a conversar. – O mundo, meu querido, disse
Macedo. E o canário: – O mundo? Tu
não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço inﬁnito e azul,
com o sol por cima. Essa declaração
deixou indignado Macedo, que lhe
disse que, se lhe desse crédito, o mundo seria tudo, até mesmo um loja de
belchior (brechó). E o canário redargüiu: – De belchior (brechó)?, trilou ele às bandeiras despregadas. Mas
há mesmo lojas de brechó?
E o diálogo e o conto chegam ao
ﬁm. Mas algumas questões que despontam nos diálogos desse célebre
conto machadiano continuam a exigir de todos nós respostas. O canário
circunstancialmente deu as suas respostas. E as nossas respostas?
Como vemos o mundo e o que é
mundo? Vemos o mundo e o concebemos da gaiola onde cada um nós se
encontra? Essa é a nossa perspectiva
de mundo? Enﬁm, o que é o mundo?
O mundo é que se pensa de acordo
com a nossa subjetividade? Indagamos: qual é o mundo de Moro, ídolo
que fora tão decantado neste Brasil
verde e amarelo, antes, depois e agora,
em vista das circunstâncias por ele vivenciadas? Se ele conhecesse as ideias
do canário de Machado, teria uma visão do mundo de acordo com a realidade que está a viver? E qual é o mundo do seu antagonista? Seria o mundo
de dentro ou de fora da gaiola dos interesses pessoais?
E o magistrado? Qual o seu mundo? O mundo de suas circunstâncias?
Ou mundo de suas subjetividades? Ou
o mundo de sua consciência, ﬁcando
aprisionado dentro de sua gaiola de
preconceitos? Devemos sair de nossa
gaiola para ter uma pré-compreensão
do mundo? Ou devemos ter apenas
ideias de canário?

O coronavírus mexeu com o mundo, com a nossa vida e, naturalmente, com a educação. Isso foi muito bem
retratado em recente entrevista concedida por Jeff Maggioncalda, diretor-executivo da Coursera, ao Yahoo Finance’s On the Move. A Coursera é uma importante plataforma de ensino na qual dezenas e dezenas de universidades prestigiosas de todo o mundo oferecem cursos
de atualização e aprimoramento proﬁssional. Em março, quando a pandemia começou a se alastrar, a empresa concedeu acesso gratuito ao seu catálogo de cursos a
todas as universidades afetadas. E, de lá para cá, como
aﬁrmou Jeff Maggioncalda, a Coursera recebeu 17 mil
consultas de faculdades de todo o mundo e ajudou a ativar o currículo on-line para mais de 2 mil universidades.
Pesquisa da empresa de tecnologia educacional Bay
View Analytics revelou que 70% dos professores dos Estados Unidos nunca haviam ministrado aulas virtuais
antes da pandemia. Em muitas universidades, foram
iniciados treinamentos para os professores darem aulas
on-line. O modelo da caixa única de ensino presencial
foi fortemente afetado.
Todavia, os sinais de que seria preciso mudar o modelo educacional já se manifestavam havia algum tempo.
Por exemplo, no ﬁm do século 20, a Escola do Futuro da
USP fez uma pesquisa com seus estudantes, e o que eles
responderam dialoga com o novo cenário: 62% deles
gostariam que as aulas fossem oferecidas a distância,
usando novas ferramentas de tecnologia de informação;
55% gostariam de montar os próprios cursos; e 41%
acreditavam que as salas de aula não mais seriam em
um lugar físico especíﬁco.
Hoje, ﬁco aqui imaginando: quantas palestras ﬁz sobre como seria a sala de aula do século 21? E, de repente,
descobrimos que ela não existe. Existirão muitas salas
de aula em diferentes ambientes e diversas possibilidades de aprendizagem. O modelo único de ensino morreu. Demoramos muito a entender isso. Foi preciso a
chegada de um coronavírus para que tivéssemos a coragem de experimentar a mudança. Costumo dizer que o
coronavírus funcionou como catalisador, a substância
que acelera a velocidade das reações químicas.
Naturalmente, um dia as coisas voltarão a ser mais
próximas ou não (só o tempo dirá) do que eram antes do
coronavírus, mas não serão mais as mesmas. Fazendo
nova analogia com a química, quando um sistema em
equilíbrio é perturbado por algum fator externo, como
mudança de temperatura ou de pressão, ele se desloca
para encontrar novo equilíbrio. O tempo necessário para encontrá-lo depende da natureza do sistema. Como o
sistema Terra se comportará pós-covid-19 só o tempo
dirá.
Concluo estas reﬂexões com dois trechos da linda
música de Lulu Santos e Nelson Motta, Como uma onda:
“Nada do que foi será / de novo do jeito que já foi um dia
/ Tudo passa, tudo sempre passará /…/ Tudo que se vê
não é / igual ao que a gente viu há um segundo / Tudo
muda o tempo todo no mundo…”
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ELEIÇÃO 2020

TRE: 54 mil pedidos de
regularização online
Os requerimentos online são de alistamento, transferência, revisão de dados e/ou
regularização do título de eleitor no TRE-MA entre os dias 22 de abril e 6 de maio

C

inquenta e quatro mil novecentos e quatro (54.904). Este
foi o número de requerimentos online de alistamento,
transferência, revisão de dados e ou
regularização do título de eleitor recebidos pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão entre os dias 22 de abril
e 6 de maio.
O prazo de 6 de maio estava aberto
desde novembro de 2018 e era limite
para requerer serviços que alterassem
dados no cadastro de eleitor com ﬁns
para preparação do pleito 2020. Várias
campanhas informativas, instalação
de postos de atendimento em mais da
metade dos municípios do estado e,
inclusive atendimento presencial, foram feitos até dia 18 de março, quando o Regional editou Portaria suspendendo as atividades presenciais devido a pandemia causada pelo COVID19.

rimento, deve aguardar a análise, pois
cada um é veriﬁcado individualmente
para conferência de dados e documentação. Pelo calendário eleitoral, o
prazo limite para análise e processamento dos requerimentos realizados
vai até dia 3 de junho, de acordo com a
Resolução TSE 23.601/2019.

Quem deu entrada pode
acompanhar o
requerimento clicando
aqui ou acessando o site
na aba eleitor/eleições –
Atendimento RemotoTítulo Net

Apesar da instabilidade do sistema
Título Net (disponível 24 horas), só
nas últimas 48 horas antes de encerrar
o prazo, mais da metade dos requerimentos no Maranhão, cerca de 29 mil,
foram realizados.

Já os que não conseguiram regularizar ou emitir o título e precisarem do
documento para exercer algum direito como obter empréstimo, entrar na
universidade, assumir cargo público,
Ocorre que, mesmo tendo prepara- por exemplo, pode solicitar uma certido sua infraestrutura para receber um dão circunstanciada à sua zona eleigrande número de pedidos, os aces- toral por email. A lista com todos os
sos simultâneos aliados ao envio de telefones e emails estão em destaque
documentos de forma inédita para a na página eletrônica www.trebase de dados da Justiça Eleitoral, ma.jus.br.
acabou congestionando o sistema,
que era nacional. Porém, muitos que
É importante ressaltar que a certiinsistiram acabaram conseguindo.
dão circunstanciada só deve ser pediQuem conseguiu ﬁnalizar o reque- da por quem realmente precisar do tí-

tulo de eleitor para algo urgente e que,
ao solicitar por email, deve anexar um
documento oﬁcial com foto, além de
informar telefone de contato e número do título (se souber), e colocar no
título do email “certidão circunstanciada”. O prazo para receber é de no mínimo 5 dias uteis.
Outro lembrete é de que os eleitores de 125 cidades (relação completa
aqui – formato PDF) em que a Justiça
Eleitoral maranhense realizou a biometria obrigatória após as eleições
2018 terão seus títulos validados para
as eleições 2020. Portanto, não devem
ﬁcar preocupados. Eles precisam apenas, depois das eleições, comparecer
no cartório eleitoral de sua zona para
realizarem a biometria.
Atualmente o Maranhão possui
4.534.744 eleitores e o cadastro eleitoral reabrirá novamente após a realização das eleições municipais de 2020.

Atendimento remoto
Continua vigorando o atendimento
remoto em toda Justiça Eleitoral do
Maranhão, estando suspenso o atendimento presencial por tempo indeterminado, conforme a Portaria Conjunta TRE-MA 5/2020 (formato PDF).
Para quem precisa apenas da segunda via do título, basta baixar o
aplicativo E-título disponível gratuitamente nas plataformas IOS e Android, sendo que os serviços, como
emissão de certidão, continuam disponíveis no site.

Na pobreza e na
riqueza
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 moradia 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. Queiram ou não os incrédulos, a pandemia da covid-19
deixa claro que uma moradia com condições dignas é fundamental para a saúde e a defesa da vida.
Os impactos da crise atual deveriam, mais do que sempre, sensibilizar a sociedade e governos em todos os níveis do país para
que a produção de moradias adequadas e o saneamento básico
nas cidades (que geram emprego). Isso, caso se tornem, ﬁnalmente, prioridades. Errou feio quem chegou a classiﬁcar o coronavírus de “uma doença de rico”. Os fatos desmentem esse tipo de
abordagem. O que se percebe com clareza é que o coronavírus
não faz diferença se o hospedeiro é rico ou pobre. O que faz a diferença são as políticas públicas adotadas por cada governante, no
combate.
O Brasil, pelo menos – e graças a Deus – possui o tão salvador
de vidas, Sistema Único de Saúde (SUS) que, por exemplo, os Estados Unidos não pode contar, apesar dos números brutais de morte pela covid-19 no referido país nesse momento. O que falta no
Brasil é o que está faltando em todos os países: proteção individual suﬁciente, equipamentos de internação e respiradores nas
UTIs diante da alarmante demanda crescente. Agora, o ministro
da Saúde, Nelson Teich já fala em ﬁla única nos hospitais, por vagas de UTI.
Em tais condições de horror, quase tudo é possível. A “gripezinha” não escolhe classe social nem países ricos ou pobres. Porém,
os ambientes de pobreza extrema são elementos facilitadores da
propagação do vírus entre pessoas já hospedeiras naturais, não
apenas ao covid-19, mas a qualquer outro tipo de doença virótica,
bacteriana ou parasitária. Um estado como o Maranhão, onde
muitos ainda morrem de esquistossomose e hanseníase, por
exemplo, logicamente torna-se mais vulnerável à infecção em larga escala, por um tipo de vírus tão voraz como o covid.

Reação

Flávio Dino chamou de ridícula e inédita a “marcha de Bolsonaro”, ontem, ao STF, com um grupo de empresários. “Ele não
tem a menor noção de como funciona a forma federativa de Estado e a relação entre os três Poderes. Já se imagina um ditador. Não
será”, tuitou.

Ato falho?

CÂMARA FEDERAL

Márcio Jerry cobra obras para tráfego na BR-135

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o
que falta no país é cada um saber o “tamanho da sua cadeira”. Ele
se referia à decisão do Supremo Tribunal Federal, de barrar a posse do diretor-geral da Polícia Federal Alexandre Ramagem.

Curva não cede

O senador Weverton Rocha (PDT) disse que o presidente Bolsonaro vive dizendo que o remédio (o isolamento social) não pode ser pior que a doença. “Esquece-se que, quanto mais desestimula o isolamento, mais cresce a curva de contágio e mais atrasa a
reabertura do comércio”.

“Se gritar pega Centrão, não ﬁca um meu
irmão”

Resgate de um vídeo, feito ontem no Jornal Hoje, da Globo, em
que o ministro Augusto Heleno ironiza a velha política do Centrão,
hoje, “nova política”, negociando fatiamento de cargos do governo.

O medo de perder o emprego e a intenção de manter reduzido o nível de consumo no cenário pós-coronavírus podem diﬁcultar a retomada da economia. Pesquisa da CNI revela que 48% dos trabalhadores temem
perder o emprego. É um péssimo sinal.

1
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A RODOVIA SE ENCONTRA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO E O DESCASO DO GOVERNO FEDERAL, DIZ MÁRCIO
O deputado federal Márcio Jerry
(PCdoB) cobrou, nesta quinta-feira
(7), que o Governo Federal tome providências, em caráter de urgência ,
para garantir a trafegabilidade da BR135, uma das principais rodovias do
Maranhão. A rodovia se encontra em
péssimas condições devido ao período de chuvas e o descaso do governo
Bolsonaro, principalmente no trecho
entre Miranda do Norte e São Mateus.
“A BR-135 é único acesso terrestre
para São Luís e está com trechos intransitáveis. Desde janeiro do ano

passado, a Bancada Maranhense no
Congresso Nacional apela ao ministro
Tarcísio Freitas para resolver este problema, e até agora nada”, disse.
O deputado lembrou também que
em razão da crise causada pelo coronavírus, o transporte terrestre ganha
ainda mais importância para o estado. “A precariedade da BR-135 está
comprometendo gravemente o transporte de produtos essenciais, ainda
mais neste momento de grave pandemia.

É urgente uma ação do
Governo para assegurar

4

No encontro surpresa, ontem, do presidente Jair Bolsonaro com o presidente do Supremo Tribunal Federal,
Dias Toffoli e um grupo de empresários, ouviram-se
discursos em que empresas foram comparadas a corpos humanos em meio à pandemia.
Um representante da indústria de brinquedos alertou
para o que chamou de “morte de CNPJs”. A morte das
empresas na volta da quarentena, pois, segundo ele,
não terão como honrar as folhas de pagamento e vão
ter que demitir trabalhadores.
Alguns empresários da Coalizão Indústria participavam de reunião com Jair Bolsonaro no Planalto. Um
assessor da presidência telefonou ao STF e Toffoli concordou em recebê-los. Foi tudo de surpresa e os empresários não se sentiram à vontade no STF.

Ora, veja

normalizar o acesso a

Para o deputado Hildo Rocha (MDB), Flávio Dino não fez planejamento adequado para combater a pandemia. Motivo: “Os números do Maranhão são muito diferentes de outros Estados”. Estranho seria se os números fossem iguais entre estados.

São Luís”, completou o

Lockdown

a trafegabilidade e

parlamentar.

O prefeito Edivaldo disse que a redução do ﬂuxo de pessoas no
3ª dia de lockdown caiu para 84% nos ônibus, de 500 mil por dia
para apenas 70 mil. E também a circulação de pessoas nas ruas.
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ECONOMIA E CORONAVÍRUS

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, Paulo Guedes, disse que pedirá
ao presidente da República,
Jair Bolsonaro, que vete o
artigo do projeto aprovado pelo Congresso que garante reajuste aos servidores 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 importante que o funcionalismo público
entenda a gravidade da situação, em
que trabalhadores da iniciativa privada estão perdendo o emprego e
muitas vidas estão sendo perdidas.
Ele destacou que os aumentos salariais aos servidores, se concretizados,
custarão R$ 130 bilhões nos próximos 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 prevê socorro a estados e municípios,
que estão perdendo receitas por causa da pandemia do novo coronavírus, tem ponto positivos, como a
descentralização de recursos. Mas
é inaceitável que os parlamentares
tenham mantido a possibilidade de
aumento salariais à maioria dos servidores. “O momento é dramático”,
disse. Portanto, segundo ele, não é
o momento de dar reajustes ao funcionalismo público.

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO
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

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 funcionar. “A indústria está mantendo os sinais vitais, mas está na
UTI”, disse.
Guedes alertou que, se o isolamento social durar mais tempo,
daqui a 30 dias muitas empresas,

que estão operando atualmente
com 40% da capacidade instalada, poderão fechar as portas. E
o pior virá: o desabastecimento,
com crise social. “Foi diante desse 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 grande, pois, daqui a 30 dias, todos
podem apagar a luz, pode faltar
tudo, levando ao colapso da economia e à desorganização social.

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

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.

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
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.

NEGÓCIOS

São Luís (MA), 06 de maio de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

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 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.

Assaí abre sua 1ª loja no Maranhão
Com o objetivo de evitar aglomerações e garantir
que os clientes contassem com um ambiente seguro para se abastecerem, a rede não comunicou com
antecedência a data de abertura da loja em nenhuma 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 higienização de carrinhos de compras e demais pontos
de contato, sinalização da distância recomenda-
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da entre clientes em toda a loja, uso parcial do estacionamento 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 colaboradores, o Assaí está seguindo rigorosamente os decretos municipais e estaduais que dispõem sobre
medidas de prevenção à covid-19, assim como as
orientações dos órgãos de saúde, e conta com a colaboração da população no combate ao vírus.
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Leia a toda hora e em todo lugar

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.

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 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.
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VENCENDO A CRISE

Empresas criativas sobreviverão
Marcelo Pimenta, um dos principais especialistas em inovação do Brasil, aposta que o mundo mudou e os criativos sobreviverão
MARCELO PIMENTA ESTREIA COMO COLUNISTA DE O IMPARCIAL AMANHÃ

PEDRO HENRIQUE FREIRE
O Imparcial

O

inquieto Marcelo Pimenta dedica sua vida proﬁssional e acadêmica há anos a estudar inovação
e criatividade. Estudar e estimular empreendedores, empresários e alunos
a ser mais inovadores no trabalho e na vida.
Palestrante, professor e empreendedor,
ele tem dedicado este especial momento
de pandemia e enorme desaﬁo econômico
para ajudar empresas e empresários a utilizar a mentalidade inovadora em favor dos
seus negócios.
Em conversa com O Imparcial, Pimenta
alerta para a importância da criatividade e
da resiliência na superação da crise e reforça: se conectar com o cliente para descobrir novas oportunidades é essencial. “O
mundo não será o mesmo depois disso.
Precisamos de uma mentalidade de crescimento para encontrar oportunidades na
adversidade, só as empresas que forem criativas vão conseguir atravessar esse momento”, defende.
Uma novidade!! Marcelo Pimenta estreia
amanhã como colunista de O Imparcial. Irá
contemplar nossos leitores com conteúdos
ricos em criatividade e dicas empreendedoras todos os fins de semana em nossa SUPEREDIÇÃO. Acompanhe!
Estamos diante de um momento completamente novo e difícil para maioria
dos empresários e empreendedores.
Quais habilidades mais eficazes para um
empresário vencer este momento?
A habilidade mais importante é a criatividade. Empresas precisam se reinventar.
As coisas mudaram completamente, o
mundo será outro. É preciso ter a capacidade de desapegar do passado, ser criativo e
inventar algo novo. O mundo se transformou e as empresas e os proﬁssionais precisam se transformar. Acredito que a criatividade é o guarda-chuva. Mas precisamos ter
a resiliência de poder entender que não dá
para desanimar. Temos que encontrar nas
adversidades, as oportunidades.
Como uma empresa pode ser mais resiliente?
Usar tecnologias novas, não ﬁcar resistente à videoconferência, compras eletrônicas, novas linguagens, automação. É a resiliência ou resiliência evolutiva. Isso já era
cada vez mais verdade e agora se acelerou.
A necessidade de desaprender e de reaprender constantemente é importante.
Não adianta só aprender coisas novas. Há
coisas que não funcionam mais e a gente
precisa ter o senso de oportunidade.
Por isso, tomar decisões rápidas, sempre
focada no ser humano, no cliente, é uma
questão importante. A compaixão, uma
habilidade nesse momento, é um valor que
precisa ser recuperado. Muitas pessoas não
estavam preparadas e estão precisando de
ajuda.

A mentalidade faz
toda a diferença
Imagine uma rede de lojas de shopping
ou de rua. Ela sempre viveu muito bem do
fluxo de oportunidade, com pessoas passando na sua porta e entrando para comprar seu produto. Agora está com suas
unidades fechadas e não sabe quando vai
retornar as atividades. O que fazer?
A pergunta é “o que deveria ter feito? ”.
Nós já lançamos esse guia de Como Inovar
e Sobreviver na Crise, há vinte dias, com
dicas sobre isso. Vender pelo whatsapp é
uma forma de se conectar com o cliente. E
começar a ver se o que ela vende faz sentido ou não. Caso não faça sentido, saber se
pode prestar algum serviço. Empresas
grandes como a Louis Vuitton, Paris, eles
estão criando máscaras, não estão mais fazendo bolsas. Temos a WEG, Santa Catarina, faziam motores, agora, estão fazendo
respiradores. Se você vende vestidos de festas você tem que fazer máscaras, você tem
que fazer alguma coisa nesse momento. Só
não ﬁca parado, porque ﬁcar parado pode
ser a pior decisão no atual cenário.

MARCELO PIMENTA ESTREIA COMO COLUNISTA DE O IMPARCIAL AMANHÃ

É momento para vender?
Desde o início das medidas de isolamento muitos empreendedores se perguntam se é melhor continuar ou não
com o foco do negócio na venda. Qual sua
opinião sobre isso? É momento de vender
e faturar?
Vai depender muito do setor. Existem
segmentos que o foco não é na venda neste
momento. Pegamos o setor de vestuário,
por exemplo. Ninguém está querendo
comprar, não tem motivo. Vai ﬁcar chato.
Eu criei junto com o Davi Braga (empreendedor) um guia de como inovar e faturar
durante a crise. Nós mostramos que ali tem
segmentos que você precisa primeiro se
conectar com o cliente. Se você tem uma
loja de roupas, de vestuário, você precisa se
conectar com o cliente para saber se ele está bem, saber como vão as coisas, se a família do cliente está bem, e talvez ele te peça
alguma coisa. Mas, infelizmente, não adianta você querer vender roupas, por exemplo.
Mas na crise existem oportunidades
para outros tipos de produtos e serviços…
Exato. Você tem outros segmentos em
crescimento. O da saúde, de máscaras, luvas, alimentos. Nesse caso você pode vender. O importante nesses segmentos é você
não ser oportunista, não cobrar mais caro,
não querer levar vantagem. Mas você tem
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que vender. Tem pesquisas mostrando que
o aumento da compra de quebra-cabeças,
jogos online, delivery de vinho estão crescendo. Você tem segmentos que não há
problema nenhum em vender. A questão é
não querer ser oportunista nesse momento.
Empresários têm reagido de maneiras
diferentes diante da crise. Uns pararam e
aguardam o fim do isolamento, outros
continuam tentando vender como antes e
há aqueles que abraçaram a causa do
combate a pandemia e ajudam clientes e
comunidades. Como você avalia essas diferentes reações?
Aqueles que pararam e estão de portas
fechadas correm o risco de não reabrir ou,
quando reabrir, durar poucos dias. Correm
o risco do cliente não lembrar dele. Estamos vivendo um mundo novo, isso tem
que ﬁcar claro, não iremos voltar ao que era
antes. Então essa pessoa que parou, ele desistiu do jogo e ﬁcou fora. Na minha opinião, os melhores estão tentando se reinventar. E quando se reinventa também
abraça a causa do combate. Eu preﬁro trabalhar com dois cenários: os que estão parados e estagnados, e os que estão se reinventando e abraçam a causa do combate.
Porque essas coisas estão juntas. Você precisa se reinventar. Não pode ﬁcar parado.
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Você é um craque em mentalidade inovadora. Num momento tão complexo como esse, há uma mentalidade que se sobressaia em relação à outra? Qual é ela?
Eu acredito que neste momento a questão de Mindset – que a professora Carol
Dweck, de Stanford, traz no livro “Mindset.
A nova psicologia do sucesso” – é fundamental. Há no mundo empresarial duas
pessoas, dois jeitos, duas mentalidades.
Uma de mindset ﬁxo, que entende tudo isso como uma desgraça, uma tragédia, que
só faz mal, que tem que acabar logo. Ou seja, tenta responsabilizar o externo e se vitimar. Já o Mindset de crescimento, entende
que isso é chato, que não estava esperando,
mas busca respostas: como vamos superar,
como vamos aprender, o que podemos fazer para reinventar os negócios? Essa maneira de pensar é mais eﬁcaz.
E o cliente. Qual deve ser a relação desse empreendedor com o seu cliente? Exige
mudança de postura?
Sim, totalmente. Primeira questão a saber do cliente é “você está bem?”, “sua saúde está bem?”, “sua família está bem?”, essa
é a primeira questão. Cuidar da saúde do
seu cliente, essa é a mudança de postura
mais importante. Depois, relacionado com
a pergunta anterior, você usa esse mindset
de crescimento pra fazer diferente. No contato com o cliente vão surgir oportunidades e você não tem que fechar os olhos. O
cliente é sem dúvida uma grande fonte de
recursos e ideias.

Milhão
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Registros da Escravatura

Festival Dia das Mães

O Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM) vai oferecer, a partir do próximo dia 13, diversas opções culturais pelo site
e redes sociais, em comemoração ao Dia da
Abolição da Escravatura. A exposição virtual
“Registros da escravatura no Maranhão: dos
primórdios a abolição” reúne seleção de documentos oﬁciais, além de registros bibliográﬁcos, todos de fontes primárias e parte do
valioso acervo do Arquivo.

Em tempos de distanciamento social, a
música nos aproxima e as lives estão cada
vez melhores. Neste sábado, 9, a partir das
17h, por exemplo, Daniela Mercury, Preta Gil
e Luiza Possi participam do Festival Dia das
Mães, que será transmitido ao vivo no
Youtube. Com certa de três horas de duração, o Festival Dia das Mães também conta
com participação especial de Zizi Possi e
apresentação da atriz Mariana Ximenes.

Pra curtir
E domingo é dia de
preparar a feijoada,
colocar a cerveja pra
gelar e se acabar no
sambão!

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia, Simplício
Araújo (na foto em evento recente),
conﬁrmou nesta quarta-feira, 6, que
a base de armazenamento de combustíveis da empresa Raízen está
pronta para começar a operar em São
Luís. O investimento na ordem de R$
200 milhões conta com as tratativas
do Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio e Energia (Seinc). A empresa aguarda apenas a autoridade de
operação da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Todos os testes da base
já foram realizados e a capacidade de
armazenagem será de 80.000m3,
com movimentação de 1,5 bilhões/litros por ano.

Para embalar, Zeca
Pagodinho vai nos
brindar com uma live
neste Dia das Mães,
10, a partir das 13h,
pelo YouTube.
Aliás, durante os
tempos de coronavírus, a música tem sido uma das poucas
fontes de sorrisos para a população em
geral.
Na maior parte, os
artistas pelo mundo
têm feito transmissões ao vivo, diretamente de suas casas.
Sobre a alimentação
dos bebês, Alinne Barros, pediatra do Hapvida Saúde, alerta. Muito
cuidado com produtos
industrializados ou ricos em açúcares. “Eles
podem viciar o paladar
do bebê, fazendo com
que ele não aceite o
que deveria, como as
frutas, legumes, verduras, a chamada comida de verdade, além
de poder causar doenças de forma precoce,
como diabetes, obesidade infantil, etc”.

Já o nutricionista e
professor da Estácio,
Marcos Macedo, recomenda começar aos
poucos, com uma fruta. “Pelo oitavo mês, a
criança já pode ser alimentada com uma ou
duas porções de frutas, uma refeição principal no almoço e outra no jantar, além do
leite materno. Além
disso, não se usa mais
o termo ‘papa salgada’,
pois remete a utilização de sal, que é contraindicado”, detalha.

Menos farra

Máscaras da China

Presentes online

Bares por todo o Brasil fecharam apenas na
segunda quinzena de março como medida para
conter o avanço do novo coronavírus. Foi o suﬁciente para derrubar as vendas de cerveja da
Ambev em 11,5% no primeiro trimestre, quando
comparado com igual período de 2019, e derrubar o lucro da companhia em 56%. A gigante de
bebidas teve lucro líquido de R$ 1,2 bilhão, bem
abaixo do consenso das estimativas do mercado
compiladas pela Reﬁnitiv, de R$ 2,503 bilhões.
Os resultados foram divulgados nesta quintafeira, 7.

Na última quarta, 6, a Latam trouxe ao Brasil o
primeiro lote das 240 milhões de máscaras compradas pelo Governo Federal da China. O transporte realizado pelo Boeing 787-9 aterrissou no
Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU),
em São Paulo, com 4,4 milhões de unidades. As
máscaras cirúrgicas de três camadas, adquiridas
pelo Ministério da Saúde serão distribuídas às
27 unidades da federação. Este foi o primeiro
dos 42 voos contratados pelo Ministério da Infraestrutura junto à Latam para transportar as
960 toneladas de máscaras cirúrgicas e N95.

Uma pesquisa divulgada recentemente pela
Behup/Globo 2020 aponta que 85% dos ﬁlhos
pretendem presentear suas mães neste domingo, dia 10 de maio. Desse total, a maioria (82%)
considera comprar os presentes de forma online. Estes dados mostram que apesar do lockdown e da quarentena provocada pela Covid-19,
uma das principais datas do comércio varejista
– o dia das mães – abriu oportunidades de negócios para pequenas empresas que atuam no segmento de presentes, principalmente para aqueles que apostaram em vendas online.

7,6
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Uma boa opção para
hoje é Pink Floyd. Em
sequência à sua série
de transmissão de
shows na íntegra, a
banda vai ao ar às 13
horas no Horário de
Brasília.
Vale agendar também a live de Roberta
Miranda. A icônica
cantora fará uma
per formance ao vivo
na sexta-feira a partir
das 19h em seu canal
do YouTube.
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra
que a perda do poder
de compra já atingiu
quatro em cada dez
brasileiros desde o
início da pandemia.
Do total de entrevistados, 23% perderam
totalmente a renda e
17% tiveram redução
no ganho mensal,
atingindo o percentual de 40%.
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OPERAÇÃO

MARANHÃO

48% da população
não possui renda

Unidades da PRF
são higienizadas

PRF

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

E

m 2019, o rendimento do trabalho do 1% da população
que auferiu renda mais elevada, no Maranhão, foi 26,8 vezes maior que o rendimento dos 50%
da população que tem menores rendas. No Nordeste, esse número foi de
35,8 vezes maior, enquanto, no Brasil,
foi de 33,7 vezes.
O rendimento médio mensal real
de todos os trabalhos, em 2019, foi de
R$ 1.325 no estado. Número menor
que a média para Brasil (R$ 2.308) e
Nordeste (R$ 1.588).
Essas e outras informações fazem
parte do módulo Rendimento de Todas as Fontes da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua
2019. Os números foram divulgados
pelo IBGE.
Nesse módulo, é investigado o rendimento proveniente tanto do trabalho
como do não trabalho (aposentadorias, pensões, aluguel, arrendamento,
pensão alimentícia, mesada recebida
de não morador e outros rendimentos, a exemplo de rendimento de aplicações ﬁnanceiras e rendimento de
programas sociais de governo, como
Bolsa Família, Benefício de Prestação
Continuada,
Seguro-Desemprego
etc.)

A metade possuem renda

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. No Brasil, 62,6% da população, cerca de 131.144.000 pessoas, recebiam algum rendimento.
Do total de pessoas com algum tipo
de rendimento no Maranhão, há mai-

DIVULHAÇÃO

BOMBEIROS REALIZARAM DESCONTAMINAÇÃO DAS UNIDADES

NO MARANHÃO, 52% DAS PESSOAS POSSUEM RENDA PROVENIENTE DE TRABALHO
Do total da população ocupada no
Maranhão, 58,8% são do sexo masculino e 41,2%, do sexo feminino.
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.
O rendimento médio mensal das
mulheres ocupadas no Maranhão, em
2019, era de R$ 1.269, enquanto o dos
homens ocupados era de R$ 1.365.
A diferença de ganho proveniente
de trabalho entre homens e mulheres
era menor que no Nordeste e no Brasil. No Maranhão, as mulheres auferiam, na média, renda de trabalho menor que os homens, na casa dos 7,6%.
O ganho real do rendimento do trabaPopulação Ocupada
No Maranhão, a população ocupa- lho das mulheres, entre 2012 e 2019,
da decresceu na passagem de 2015 foi maior no Maranhão que no Brasil e
(2,414 milhões) para 2016 (2,353 mi- no Nordeste: 21,2%, 8,5% e 9,3%. Em
lhões) e de 2016 para 2018 (2,172 mi- 2019, no Maranhão, uma pessoa de
lhões), voltando a crescer em 2019 nível superior auferia 507,7% a mais
que uma pessoa sem instrução.
(2,199 milhões).
or percentual de indivíduos com renda proveniente do trabalho (31,2%)
que de outras fontes (26,8%).
No entanto, na comparação com
Brasil (trabalho: 44,1%; outras fontes:
25,1%), o estado tem percentual bem
menor de renda proveniente do trabalho.
Quanto ao quantitativo de pessoas
com rendimento proveniente de outras fontes (rendimento de não trabalho) no Maranhão, observa-se o alto
percentual da categoria outros rendimentos, que inclui várias rendas
oriundas de programas de proteção
social, como seguro-desemprego, seguro-defeso, bolsa-família, BPC etc..
Essa constatação pode ser observada
na região Nordeste como um todo.

A Polícia Rodoviária Federal possui três Unidades
Operacionais na Região Tocantina: Imperatriz, Açailândia e Porto Franco, onde diuturnamente policiais desempenham atividades de combate ao crime, ﬁscalização de trânsito, atendimento de acidentes, batedores de
cargas excedentes, rondas, auxílios a usuários da BR, entre tantas outras atribuições pertinentes ao serviço da
PRF.
Diante da situação de pandemia do novo coronavírus, os policiais rodoviários tem seguido protocolos de
segurança com intuito de evitar a contaminação do seu
efetivo, visto o trabalho policial ser atividade essencial à
sociedade.

Dentre as ações de prevenção à Covid-19, as três Unidades da PRF passaram por medidas de descontaminação, realizada pelo Corpo de Bombeiros, que utilizaram
a solução de Hipoclorito de Sódio para limpeza de áreas
externas, de uso comum.

CIGARROS

Polícia recupera carga
Renda mensal domiciliar per capita é de R$ 637 de R$ 2 milhões
POLÍCIA CIVIL

A POLÍCIA CIVIL VAI RESTITUIR OS BENS AOS PROPRIETÁRIOS
DA REDAÇÃO

A massa do rendimento mensal real, em 2019, foi de aproximadamente
R$ 2,9 bilhões no Maranhão, com variação percentual em relação a 2018
de 4,2%. No Brasil, a massa do rendimento foi de aproximadamente 213,4
bilhões, e apresentou variação em relação a 2018 de 6%.
O Índice de Gini – que mede a concentração de renda – para o rendimento de todos os trabalhos, no Maranhão, foi de 0,497 em 2019, enquanto, no Brasil, foi de 0,509. Percebe-se,
portanto, que o Maranhão, do ponto
de vista da renda proveniente do trabalho, tem uma distribuição mais
igualitária que a média Brasil.
O Maranhão continuava apresentando o menor rendimento mensal
real domiciliar per capita, dentre as
Unidades da Federação, em 2019: R$
637. Para Brasil, esse valor era de R$
1.406. Contudo, o estado vem acompanhando os ganhos reais da média
brasileira, sendo que, na passagem de
2012 (R$ 581 para Maranhão e R$

1.304 para Brasil) para 2019, o ganho
foi maior que a média Brasil: 9,6%
contra 7,8%, respectivamente.

35% recebem Bolsa Família

Em 2019, no Maranhão, 35,2% dos
domicílios receberam dinheiro do
programa social Bolsa Família. No
Nordeste, foram 27,6% dos domicílios
e, no Brasil, 13,5% dos domicílios.

O Maranhão é a UF com maior percentual de domicílios em que algum

morador recebe dinheiro do programa Bolsa Família. Esses 35,2% correspondem a 738.000 domicílios de um
total de 2.097.000 domicílios.
No estado, em 2019, o rendimento
médio mensal domiciliar per capita
nos domicílios em que algum morador era beneﬁciado pelo Bolsa Família
era 3 vezes menor que nos domicílios
em que não havia beneﬁciário. Essa
diferença, no Brasil, era de 4,7 vezes e,
no Nordeste, de quase 4 vezes.
No caso do Maranhão, mantêm-se,
de 2012 a 2015, regularidade na casa
dos 42% dos domicílios em que algum
morador recebia dinheiro do Bolsa
Família.
Observando-se os dados do Brasil,
percebe-se uma queda sucessiva ao
longo da série 2012-2019. Porém, entre 2012 e 2016, o percentual foi sempre mantido acima dos 14% e, desde
2017, vem-se reduzindo continuamente o percentual de domicílios que
recebem rendimento do programa
Bolsa Família.

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Buriticupu, recuperou uma carga de cigarros avaliada em mais de R$ 2 milhões.
Segundo a polícia, após tomar conhecimento do desaparecimento de uma carreta de transporte na última
segunda-feira (4), foi inciada uma série de diligências
em busca do veículo assim como dos produtos transportados.

A carreta, que transportava cigarros foi localizada e
mais da metade da carga estava avaliada em mais de R$
2 milhões. Na ação, ninguém foi preso. De acordo com a
polícia, os bens serão restituídos aos proprietários e as
investigações do caso prosseguirão.
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NÃO PERCA!

Seletivo com 260
vagas de emprego

DIAS DAS MÃES

O presente de
acordo com o signo
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

AS VAGAS DE EMPREGO SÃO PARA CARGOS DE CHEFE DE SEÇÃO
O Assaí Atacadista, rede de atacado de autosserviço,
oferece atualmente 260 vagas de emprego em diversos
cargos para atender a demanda de trabalhadores de suas unidades espalhadas por várias cidades do Brasil, inclusive no Maranhão. Vale destacar que a quantidade de
posições disponíveis pode sofrer alterações conforme o
preenchimento das vagas. As vagas de emprego são para
os cargos de chefe de seção, consultor de marketing, técnico de segurança do trabalho, nutricionista, operador
de loja, repositor, entre outras posições. O processo seletivo inclui posições para pessoas com deﬁciência. O
destaque ﬁca para o cargo de operador de loja – repositor, que exige idade mínima de 18 anos e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1, incluindo ﬁnais de semana e feriados.
O Assaí Atacadista informa que não é preciso ter experiência como repositor. O Assaí Atacadista oferece remuneração compatível com o mercado, além de valetransporte, vale-alimentação, refeição no local de trabalho, assistência médica e odontológica e seguro de vida,
entre outros benefícios que podem variar conforme o
cargo pretendido.

Como se inscrever

Os interessados nas vagas de emprego no Assaí Atacadista devem cadastrar currículo no site www.infojobs.com.br/assai-atacadista. Vale ressaltar que os candidatos já cadastrados no site Infojobs não precisam realizar um novo cadastro, bastando apenas atualizar os
dados pessoais ou proﬁssionais, se necessário.
• Cargos: Analista, Caixa, Cozinheiro, Analista em Recursos Humanos
• Áreas de Atuação: Administrativa, Operacional
• Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio,
Ensino Técnico, Ensino Superior
• Estados: 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

DA 2ª PARCELA

Esse Dia das Mães promete ser especial, já que uma boa parte de nós
estará cumprindo algum isolamento
ou distanciamento social. Se você ainda não sabe o que comprar para sua
mãe a astrologia promete ajudar.
Mesmo com uma certa diﬁculdade
de encontrar lojas abertas, pela Internet é possível achar bons presentes e
com bons preços.
Ajudar vizinhos, amigos e familiares que estão fazendo um trabalho
dentro de suas casas para aumentar a
renda é também uma opção e um duplo-presente nesse momento de crise.

“O mais importante, sem dúvida, é
que o presente ou lembrança partam
de uma sincera vontade de homenagear. Isso deﬁnitivamente conta muito. Mas os astros podem dar uma forcinha”, garante Denny, terapeuta sensitivo do portal de astrologia Meu Astro.
O aspecto positivo com a homenagem nesse Dias das Mães é que podemos também personalizar o presente
como passatempo em nossas casas. O
proﬁssional preparou dicas de presentes para o Dia das Mães de acordo
com o signo solar de cada uma.

Se sua mãe é do signo de Áries
As mamães de Áries são muito inquietas e têm muita energia. Provavelmente deve ser difícil pará-las nessa pandemia.

Então, o ideal é fazer um presente
que tenha um alto valor sentimental.
Independentemente do que você
comprar, invista também em um porta-retratos ou um clipe com as fotos e
vídeos da família. Ela vai adorar.
Se sua mãe é do signo de Leão
Ela deve aguardar essa data ansiosamente, ainda que não revele diretamente. Mães leoninas gostam de sentir-se a rainha do lar, literalmente.
Mas atenção: cuidado para não dar
presentes para a casa. Esse tipo de
mãe gosta de algo que seja direcionado diretamente a ela. Um vale-presentes virtual ou uma linda roupa podem ser boas sugestões. Ah, não se esqueça do cartão com dedicatória.
Se sua mãe é do signo de Virgem
Ela provavelmente é alguém muito
ligada em hábitos saudáveis e talvez
pode ser até um pouco hipocondríaca. Então, por mais estranho que pareça, a farmácia pode ser um bom
shopping center para essa época. Envie suplementos, cremes de beleza ou
qualquer presente que tenha uma utilidade prática.
Se sua mãe é do signo de Libra
Não importa tanto o presente – até
porque corre o risco de que ela queira
trocar ou escolher por conta própria.
Se sua mãe não for assim tão indecisa,
uma coisa é certa: capriche ou peça
para que a loja capriche no embrulho.
Aﬁnal, a estética e beleza são importantes para quem é de Libra.
Se sua mãe é do signo de Escorpião
Ela quer algo que seja marcante,
mesmo que não seja algo necessariamente caro. As pessoas desse signo
gostam de saber que são importantes
na vida dos ﬁlhos. Portanto, lembre-se
daquele perfume que sua mãe adora.
Vale a dica.
Se sua mãe é do signo de Sagitário
Ela deve ser uma pessoa que também está sofrendo por estar parada
nessa quarentena. Mas pense a longo

O mais importante, sem
dúvida, é que o presente
ou lembrança partam
de uma sincera vontade
de homenagear. Isso
deﬁnitivamente conta

Data do auxílio será
anunciada hoje
Veja como agradar através do signo da mamãe
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O AUXÍLIO ESTÁ PREVISTO PARA SER PAGO EM TRÊS PARCELAS
A calendário para pagamento da segunda parcela do
auxílio emergencial de R$ 600, que será feito a partir da
semana que vem, deverá ser divulgado até hoje, dia 8. A
informação foi dada pelo ministro da Cidadania, Onyx
Lorenzoni, em reunião virtual da comissão mista de deputados e senadores que acompanha as medidas do governo federal para o enfrentamento da covid-19.
Onyx informou também que uma parceria com os
Correios está prestes a ser anunciada. Segundo o ministro, a ideia é que a empresa auxilie pessoas que não têm
acesso à internet a fazer o cadastro para receber o benefício. O auxílio está previsto para ser pago em três parcelas até junho. Mesmo quem não recebeu a primeira parte e se enquadra nos pré-requisitos do auxílio, poderá
receber as três parcelas.
O ministro da Cidadania adiantou aos parlamentares
que a pasta vai publicar uma portaria que transferirá R$
580 milhões para o Sistema Único de Assistência Social a
serem usados por municípios. O dinheiro poderá ser
aplicado na compra de equipamento completo de proteção individual para todos os trabalhadores do Sistema
Único de Saúde (SUS) dos municípios e de alimentos
que serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
De acordo com o ministro, cerca de 96,9 milhões de
pessoas acessaram o aplicativo da Caixa para tentar o
auxílio.
Destas, cerca de 50,5 milhões foram consideradas
elegíveis e 32 milhões, inaptas para receber o benefício,
parte dessas pessoas tentou fraudar o direito ao crédito.

O melhor presente, então, deve ser
algo que sugira movimento, atividade.
Vale presentear com roupas de ginástica ou um bom par de tênis para se
exercitar mesmo dentro de casa.
Se sua mamãe é do signo de Touro
Ela provavelmente tem uma personalidade marcante e gosta de tudo
muito bem explicado e certinho. A sugestão é você encomendar o almoço
especialmente para ela ou mandar
entregar chocolates ou qualquer guloseima de que ela goste.
Se sua mãe é do signo de Gêmeos
Ela provavelmente gosta de falar. E
como Mercúrio – deus da comunicação – é o regente desse signo, todos os
presentinhos eletrônicos são bemvindos. Até mesmo um novo
smartphone. Que tal? Mas não faça
suspense antes de o presente chegar
porque geminianas são muito curiosas.
Se sua mamãe é do signo de Câncer
Deve estar sendo super difícil ﬁcar
longe de toda a família nesta época.

prazo. Que tal oferecer algo que ela
possa usar em outro momento? Talvez
um cupom para uma viagem próxima
ou um vale-presente numa loja legal
seja um bom presente.
Se sua mãe é do signo de Capricórnio
Talvez ela seja uma pessoa um pouco mais controlada, que não se deu a
oportunidade de se presentear tanto.
Por isso você pode aproveitar e entregar algo que você saiba que ela gosta,
mas que não teve a chance de comprar. Mamães capricornianas são
muito ligadas a utensílios práticos. Se
elas trabalham, dê algo que possa ser
usado também neste ambiente, tal
como livros, cursos on-line ou agendas.
Se sua mãe é do signo Aquário
Ela provavelmente tem uma visão
muito particular desta data. E nem
sempre deve demonstrar tantas preocupações com essas convenções sociais. Aproveite para presentear com
humor. Que tal pesquisar virtualmente as novidades daquela loja que ela
adora? De qualquer forma, uma chamada com vídeo vai fazer um enorme
bem.
Se sua mãe é do signo de Peixes
Essa é fácil: envie ﬂores, rosas,
plantas. Todos esses símbolos da vida
vão agradar e muito essa mamãe.
Também faça a questão de surpreendê-la com palavras recheadas de sentimentos verdadeiros.
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Com testes positivos,
Fla quer voltar a treinar
Clube tem três jogadores em quarentena infectados pelo coronavírus, mas acredita
reunir as condições necessárias para retomar os treinos em segurança

Depois de realizar testes nos jogadores e funcionários do departamento de futebol, o Flamengo divulgou
que 38 dos 293 exames deram positivo
para o coronavírus – 13% do total. Três
desses casos são jogadores do time
proﬁssional – que não tiveram os nomes revelados.
Apesar disso, o desejo do clube é de
que os treinos no Ninho do Urubu sejam retomados na próxima semana,
sem a presença, claro, dos que agora
estão em quarentena.
Apesar dos números e das notícias
serem preocupantes, o Flamengo
acredita ter todos os protocolos bem
estabelecidos para retornar as atividades sem colocar ninguém em risco.
O departamento jurídico tenta se cercar de cuidados para que o clube não

infrinja regras de isolamento determinadas pelo governo caso opte realmente pela volta ao trabalho.
Na nota em que divulgou os resultados dos exames, na noite de quarta,
o Flamengo deixa sua vontade clara.
“Por fim, o Flamengo reafirma que
está trabalhando em total sintonia
com as autoridades governamentais
de forma a, com toda a responsabilidade e segurança, colaborar com o importante retorno às atividades do futebol no menor prazo possível”.

Reunião

Na última quarta-feira, o técnico
Jorge Jesus se reuniu no Ninho com a
comissão técnica e o chefe do departamento médico, Márcio Tannure, para deﬁnir o formato e direcionamento

dos treinos. Tudo depende do acerto
entre clube e autoridades competentes.
O procedimento realizado pelo Flamengo com atletas e funcionários teve três exames para que o resultado
fosse o mais preciso possível (dois de
sangue e um através da secreção respiratória).
Os testes apontaram também que,
além dos 38 contaminados, 11 pessoas já tiveram contato com o vírus previamente, sem sintomas, e possuem
os anticorpos IGG positivos.
Também nesta semana, o clube teve uma notícia que deixou todos arrasados.
O massagista Jorginho, que há 40
trabalhava no Flamengo, morreu vítima do coronavírus. Ele tinha 68 anos.

VIRTUAL

Campeonato Solidário resgata esporte de base
Neste momento de pandemia do
novo coronavírus e com isolamento
social, os atletas, professores, preparadores e treinadores esportivos são
os que mais sentem a necessidade de
competir e movimentar o corpo.
Com as atividades suspensas e um
extenso calendário em 2020, onde envolve competições estaduais, nacionais e internacionais, o proprietário
da empresa P12 Sports, Pedro Brito,
organizou o Campeonato Solidário
Virtual, que tem encerramento previsto para dia 18 deste mês. As partidas podem ser acessadas pelo página
@p12_sports. “O objetivo desta competição é ajudar as comunidades esportivas carentes, resgatar os atletas
que estão em distanciamento durante
pandemia e ajudar todas as pessoas
que estão envolvidas no esporte em
geral, pois o sentimento de união entre atletas, professores e idealizadores
de competições é importante para
que nesse momento possamos vencer
essa batalha contra o vírus”, revelou
Pedro Brito.
Valorizar a família, movimentar as
categorias de base e voltar a “esquen-

“Estou pronto para
casar e depois bater
nele se for preciso”
Henry Cejudo terá Dominick Cruz como adversário
neste sábado, no co-evento principal do UFC 249, em
Jacksonville (EUA), pelo cinturão do peso-galo (até
61kg), mas o campeão parece seguir com José Aldo na
cabeça. A luta com o brasileiro chegou a ser marcada
justamente para 9 de maio, no então UFC 250, que seria
realizado em São Paulo, antes de a pandemia do Covid19 impedir o evento. Como os próximos cards do Ultimate serão todos nos Estados Unidos, Aldo teve que ser
retirado da luta, já que está sem visto de trabalho para ir
ao país, pois o documento que os lutadores utilizam para atuar lá dura apenas três meses.

Cejudo aproveitou a questão para ironizar José Aldo e
disse que está disposto a se casar com o rival para que
ele não tenha mais problemas com visto de entrada em
território americano. “Primeiramente, antes de José Aldo descer para os galos, falei para o Dana que queria lutar com Dominick Cruz primeiro. Mas quando vi José Aldo lutar com Marlon Moraes, e acreditei que ele ganhou,
falei que queria ele. Eu troquei Dominick Cruz por José
Aldo, mas agora estou voltando ao Dominick Cruz. Na
minha categoria já ganhei do número 1 do mundo, TJ
Dllashaw e Marlon Moraes. O próximo que talvez precisava pegar o título, é o Aljamain Sterling, mas ele foi nocauteado pelo cara que eu noticiei. Quero lutar com um
nome. Pelas coisas que ﬁz no esporte, quero escolher
quem eu quiser. Escolhi José Aldo, não sei se ele é mexicano ou paraguaio, mas está com problemas de visto.
Mas estou pronto para casar com José Aldo para bater
nele se for isso que preciso fazer. Brasil, veja a minha luta
no sábado porque vou matar uma pessoa ao vivo. José
Aldo, vou casar com você porque você tem problema de
visto. E vou bater em você depois. Espero que você esteja ligado – disparou, acrescentando que já avisou Dana
White que pretende enfrentar Aldo na sequência. “Depois de Dominick Cruz, falei com Dana White que queria José Aldo. Eu luto com Dominick Cruz, mas ainda
quero lutar com José Aldo, ainda acho que o povo do
Brasil precisa disso. José Aldo é realmente uma lenda,
um dos melhores da história do mundo, e eu quero que
ele seja parte de mim. José Aldo foi bom, Demetrious
Johnson foi bom, TJ Dillashaw foi bom, mas Henry Cejudo ganhou todos”.

Veja a minha luta no sábado porque
vou matar uma pessoa ao vivo
AS PARTIDAS ACONTECEM NO INSTAGRAM DO CAMPEONATO SOLIDÁRIO VIRTUAL
tar” o cenário esportivo, também vai
contribuir para que essa competição
solidária entregue o seu objetivo para
as 32 equipes envolvidas.
O caráter solidário é bem evidente,
que desde a inscrição até as fases eliminatórias, quem perde doa uma cesta básica. No ato da inscrição, a escolinha doa uma cesta básica. Após classiﬁcação para segunda fase, as equipes que são eliminadas também tem
que doar cestas básicas. Ao todo serão
mais de 50 cestas que serão entregues
para as comunidades envolvidas na

competição.

Premiação

O campeão será agraciado com duas opções, sendo que pode escolher
apenas uma. Na primeira opção será
Troféu + taxa de inscrição de uma
competição. A segunda opção será
troféu + bola oﬁcial da categoria que
desejar. O vice ganha a opção que o
campeão não optou. O terceiro colocado recebe um jogo de coletes com
12 peças. Todos, campeão, vice e terceiro colocado ganham troféu.

EXÉRCITO

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

Enquanto os clubes ingleses voltam moderadamente aos treinos após
um período de quarentena por causa
do coronavírus, o atacante Son, do
Tottenham, vem trabalhando pesado.
E de camisa nova: a do exército sulcoreano. O jogador foi ﬂagrado pela
agência de notícias AFP durante o serviço militar obrigatório que vem realizando em Jeju, uma ilha na Coreia do
Sul. No país, os homens precisam servir pelo período de dois anos, e o alistamento precisa ser concluído até que
eles façam 27 anos – idade de Son.

Com a mudança de adversário de José Aldo para Dominick Cruz, Cejudo contou que precisou substituir todos os seus companheiros de treino para se preparar para o estilo de movimentação constante que o ex-campeão dos galos costuma impor em suas lutas. “Estou em
um tour para matar todas as lendas, então a próxima
lenda que faltava era Dominick Cruz. Primeiro era Aldo,
mas ele não podia. Depois escolhi Cruz. Não tenho nada
mais o que fazer. É o meu trabalho, se preciso lutar com
um leão, treino pra isso. José Aldo e Dominick Cruz são
dois adversários completamente diferentes. Os parceiros que estavam aqui, mandei pra casa e trouxe um grupo completamente novo. Acho que o José Aldo é mais
difícil que Dominick porque tem mais potência, é perigoso quando chuta, mas o Dominick Cruz é um cara que
gosta de dançar, movimentar no octógono. São dois estilos completamente diferentes, mas, mais que tudo, é
que gastei dinheiro para fazer tudo isso”.
A pandemia do Covid-19 não afetou a preparação do
campeão. Cejudo disse que, em termos de treinamento,
a quarentena foi até benéﬁca, já que facilitou seus treinos na academia. “Minha quarentena agora está de boa.
Eu realmente não sei a diferença de quarentena ou estar
em camp, porque quando estou em camp, ﬁco mais
concentrado, em casa, não saio, não como fora, ﬁco
muito concentrado só. Realmente não conheço a diferença. Acho que foi melhor pra mim porque não tinha
ninguém na academia, ninguém na rua, chegava mais
rápido, então foi de boa. Como falei, o trabalho do UFC é
proteger os lutadores. Se acham que estamos prontos
para fazer estas coisas, então meu trabalho é lutar. Se
fosse lutar ou não lutar, ﬁco bem, porque conheço a situação de quantas pessoas estão morrendo na América,
no Brasil, em todo o mundo. Mas Dana White quer ver
lutas, e eu gosto de lutar. Eles que precisam ter cuidado
comigo, com o coronavírus (risos)”, concluiu.
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Torturro estrela série
de “O nome da Rosa”

“MariadoSol”éonovo
romancedeAliceRaposo

Produção reconta em oito episódios trama de Umberto Eco que envolve política e
religião em tom de mistério

R

omance de estreia de Umberto Eco (1932-2016), O nome
da rosa (1980) já era um sucesso quando o diretor JeanJacques Annaud decidiu adaptá-lo
para o cinema. Com Sean Connery no
papel central, o ﬁlme, de 1986, narrativa ambientada no período medieval,
virou febre mundial. Eco não gostou.
Achava que a adaptação, que se tornou uma história de mistério com
ares detetivescos, reduzia seu livro.
Quase quatro décadas após seu
lançamento, a obra de Eco ganha nova adaptação. Lançada no ano passado na Europa e nos Estados Unidos, a
minissérie O nome da rosa chega nesta quinta-feira (7) ao Brasil. Com oito
episódios, a produção encabeçada
por John Turturro estreia na plataforma de streaming Starzplay.
Rodada na Itália, a superprodução
de (estimados) US$ 30 milhões é falada em inglês e conta com extenso
elenco internacional. Além do americano (de ascendência italiana) Turturro, atuam o britânico Rupert Everett, o
alemão Damian Hardung, o francês
(nascido na Turquia) Tchéky Karyo, a
italiana Greta Scarano. A direção e o
roteiro são do veterano da TV italiana
Giacomo Battiato.
O nome da rosa acompanha o frade
franciscano William de Baskerville
(Turturro), um homem simples e brilhante, com ares de Sherlock Holmes.
Em 1327, há um embate sobre religião
e política em curso. De um lado está
Luis IV, apelidado de O Bávaro, que
em breve será o imperador romano.

ALICE RAPOSO É ESCRITORA MARANHENSE DE DRAMA

JOHN TURTURRO ASSUME O PAPEL QUE FOI DE SEAN CONNERY NA TELONA
Do outro está o papa francês João
XXII. A guerra ideológica – aﬁnal, a
Igreja deve ser pobre, imitando a vida
de Cristo, ou precisa ser rica para reinar sobre o mundo ocidental? – conduz o diplomático frade a uma cúpula
que será realizada em uma abadia isolada no Norte da Itália. No caminho,
Baskerville arrebanha um seguidor, o
jovem Adso (Damian Hardung). Chegando ao local, a dupla é surpreendida pela morte de um religioso. Convocado para apurar o que ocorreu, Baskerville inicia uma investigação nessa
comunidade fechada e silenciosa.
Outras mortes ocorrerão. A rica biblioteca do local, que não dá acesso a
quase ninguém, será crucial para a resolução dos crimes.
Referência
“O ﬁlme (de Annaud) foi uma referência para mim, no sentido de fazer
É

algo completamente diferente. É um
bom ﬁlme, mas ele utiliza apenas uma
parte do livro, vira uma história de
Agatha Christie. Eu tinha oito horas
para desenvolver a narrativa, então
poderia incluir outros elementos interessantes do livro. E a principal razão
para ter aceitado participar do projeto
é o quanto a história é contemporânea”, comenta Giacomo Battiato, que
além de dirigir também foi um dos
corroteiristas da minissérie. O nome
da rosa foi um projeto tratado de forma obstinada por Turturro, um ator
muito versátil e conhecido pela ﬁna
ironia, graças à participação em longas de Spike Lee (Faça a coisa certa,
Febre na selva) e dos irmãos Joel e
Ethan Cohen (Barton Fink, delírios de
Hollywood, O grande Lebowski).
Além de protagonizar a série, o intérprete também foi um dos produtores
e roteiristas.

Um crime, uma culpa e um fantasma… Esse é o enredo da obra Maria do Sol, escrita pela autora Alice Raposo. Pedrinho, personagem principal, é um menino introspectivo e recluso. Mesmo na vida adulta, nunca superou o maior trauma de infância: a morte passional de
Maria do Sol, uma nova amiga, durante o aniversário de
50 anos de sua avó.
Destinado a todas as idades e aclamado pelo público
juvenil, o livro é um alerta sobre traumas emocionais e
as consequências na vida adulta. Misteriosa, a obra relata toda a trajetória de Pedrinho, da infância à juventude,
marcada pelas cicatrizes de uma culpa que carrega sozinho e pelo fantasma de uma dor nunca compartilhada.
Para os leitores fãs de um bom plot twist, Maria do Sol
não deixa nada a desejar. Senta que lá vem spoiler: Maria do Sol não foi para o céu, ela sequer morreu! Pedrinho acreditara na infância ter matado a nova amiga,
mas isso não aconteceu. A personalidade do personagem somado ao trauma o impediu de conversar com alguém sobre o assunto para compreender que nada de
grave havia acontecido. O fantasma que o atormentou a
vida inteira existia sim, mas apenas na cabeça dele!
“E o fantasma que atormentou minha vida inteira, me
impediu de viver, de me relacionar com as pessoas…?
Quem era? O que era? O que aconteceu comigo, meu
Deus? E agora? O que faço? Fiquei preso num passado
que sequer existiu.” (Maria do Sol, pág. 109)
Maria do Sol fala sobre depressão, síndrome do pânico e ausência familiar de forma leve, sem perder a seriedade. É um verdadeiro alerta para a sociedade sobre a
importância do apoio emocional e ajuda proﬁssional
para evitar que os problemas se tornem doenças capazes de produzir efeitos psicológicos por toda a vida.

CURA

TWITTER

Livro revela bastidores de João de Deus

Axl Rose briga com
secretário do Tesouro

AXL ROSE ESTÁ INCOMODADO COM GOVERNO TRUMP

ANTES DE SER CONDENADO, MÉDIUM JOÃO DE DEUS ARREGIMENTAVA MILHARES DE FIÉIS EM BUSCA DE CURA
Quando Flávio Moura e André Conti, editores da Todavia, perguntaram a
Chico Felitti se ele queria escrever um
livro sobre João de Deus, a resposta
imediata foi “não”. O jornalista e autor
de Ricardo e Vânia não tinha interesse
algum no personagem. Os editores
propuseram, então, que ele fosse até
Abadiânia e encontrasse um recorte
da história do médium. “E eu enlouqueci”, conta Felitti.
Em Abadiânia, o escritor se deparou com duas cidades. Uma pobre e
católica, de um lado da BR-060, e a outra rica e badalada, conhecida como
Lindo Horizonte. Ali funcionava a Casa Dom Inácio de Loyola, o centro no
qual João de Deus atendia, fazia as cirurgias espirituais e cometia as agressões sexuais pelas quais acabou preso
depois de denunciado e julgado entre
2018 e 2019.
O resultado da investigação de Felitti está em A casa, lançamento da
editora Todavia, já disponível nas plataformas on-line e em e-book. “Era

um lugar tão peculiar, fora do tempo e
do espaço, que não fazia sentido nenhum ali, num pedaço de cerrado pobre, com a cidade católica de um lado
e do outro a cidade da seita. Era muito
diferente e a BR é um fosso mesmo:
descobri que mal havia contato entre
as duas partes”, detalha Felitti. “Eu era
muito de fora desse universo e ﬁquei
muito embasbacado.”
O repórter fez da casa na qual o médium atuava o personagem central do
livro. Para ele, a apuração parecia ser
bastante fácil. Em uma cidade de 20
mil habitantes, pensou Felitti, todo
mundo teria histórias para contar, já
que as denúncias de crimes sexuais
cometidos por João de Deus acabavam de ser reveladas. O jornalista desembarcou em Abadiânia em janeiro
de 2019, pouco mais de um mês após
as primeiras denúncias terem sido feitas no programa de entrevistas de Pedro Bial. A apuração, no entanto, não
foi nada fácil. “Era uma cidade muito
em choque com o que tinha aconteci-

do”, conta. “As pessoas eram muito
ressabiadas com a imprensa e foi difícil encontrar grupos de pessoas que
me ajudassem a vencer essa parte da
história. Consegui por repetição, fui
várias vezes. Foi uma contaminação
muito lenta e sou muito grato à generosidade das pessoas, que foram se
abrindo.”
Em dezembro de 2019, João Teixeira de Faria, conhecido como João de
Deus, foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por crimes sexuais cometidos contra quatro mulheres, embora haja mais de 100 denúncias registradas contra o médium. Além dos
assédios, há também condenação por
porte ilegal de armas. Durante a pesquisa para A casa, Chico Felitti esbarrou ainda em outras suspeitas. No livro, acidentes e assassinatos que eliminaram desafetos do personagem
entram numa conta de suspeitas que
revelam a rede de poder que ajudou a
proteger João de Deus da Justiça durante quatro décadas.

Visivelmente incomodado com a condução da pandemia pelo governo de Donald Trump, o vocalista do
grupo de rock Guns N’Roses, Axl Rose, lançou um ataque furioso contra o secretário do Tesouro dos Estados
Unidos, Steve Mnuchin, que respondeu à reclamação.
Rose, vocalista da famosa banda de rock que surpreendeu décadas atrás com álbuns como “Appetite for
Destruction”, entrou em contato com Mnuchin via Twitter.
“É oﬁcial!”, escreveu o músico na última quarta-feira.
“O que quer que já se tenha pensado sobre Steve Mnuchin, ele é oﬁcialmente um idiota”.
Mnuchin surpreendentemente respondeu ao ataque.
“O que você tem feito pelo país ultimamente?”, perguntou ao astro do rock, reforçando sua postura patriótica
adicionando um emoji de uma bandeira à sua postagem.
No entanto, o graduado em Yale e ex-funcionário da
Goldman Sachs não exibiu a bandeira dos Estados Unidos, mas, sim, a da Libéria. A versão usada é semelhante
à bandeira americana, mas com menos listras e a diferença mais óbvia: uma estrela em vez de 50.
Após o erro, Rose provocou Mnuchin novamente.
“Não sabia que estávamos tentando imitar o modelo
econômico da Libéria”, escreveu ele antes de ridicularizar o incentivo de Mnuchin para que os americanos tirassem férias no país, apesar da crise do coronavírus.
Embora não haja sinal de amor entre o Guns N’Roses
e a Casa Branca, uma de suas músicas, “Live and let die”,
tocou nas caixas de som no início desta semana, enquanto o presidente Donald Trump visitava uma fábrica
de máscaras no Arizona.

