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Amor que 
não se mede 

O Centrão resolveu mostrar os músculos ao presidente Jair Bolsonaro, que 
vive acuado em meio à pandemia da covid-19, mas mesmo assim atirando na 
direção do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, dos governado-
res e quem mais vir à janela bater panela contra o Planalto.

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

O dilema da visita 
no Dia das Mães

É cedo para relaxar o 
isolamento domiciliar 

Segundo domingo 
de maio diferente 
 

OPINIÃO
P A N D E M I A

POR  DISTÂNCIAS...  ...OU DIFICULDADES
 “Meu sonho sempre foi poder gerar um filho e,  jus-
tamente agora (na pandemia), Deus me permitiu. E 
este está sendo o momento mais delicado da minha 
vida, uma misto de emoções, alegria, tristeza, ansie-
dade, medo, enfim, uma confusão sem tamanho.”

Jacione Abreu 
Grávida de Yasmin, cuja vinda 
está prevista para o dia 15 de maio

" Ela (dona  Elba), apesar de ser do grupo 
de risco (asmática), ter contraído o vírus, 

ter se recuperado, pode celebrar o Dia 
das Mães. A distância é física. Porém, a 

presença sentimental é constante!!”

  Thayse Queiroga   
Filha de   Elba Dantas Pereira, 

infectada pelo coronavírus

No atual tempo que vivemos, de uma crise sanitária causada pelo novo coronavírus, que mudou a vida e o comportamento das pessoas, pensar 
em uma data como o Dia das Mães é se perguntar: como vai ser a comemoração nesse período de distanciamento e isolamento social, de 

lockdown?  O   Imparcial ouviu  filhos e filhas  que relatam  alternativas para se fazer presente e homenagear as mães e  futuras mamães que 
ralatam a rotina da maternidade em tempos de pandemia . PÁGINAS  11 E 12

Inscrições para o 
Enem 2020 começam 

na segunda-feira
PÁGINA  12

MÃE  É...

MAURO CÉSAR V. DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO MARANHÃO 

OSMAR GOMES DOS SANTOS    
 JUIZ DE DIREITO  

BRUNO ANTONIO BARROS SANTOS  
DEFENSOR PÚBLICO

Bob Marley por 
elas em live 
especial na ilha

Artistas maranhenses fazem 
tributo em homenagem ao Rei 
do Reggae por conta da passa-
gem da data de morte do cantor 
jamaicano que projetou o reg-
gae para o mundo. PAGINA  16

Mais de 90 vacinas 
em desenvolvimento

NASA desenvolve 
ventilador barato

PÁGINA  8

PÁGINA  8

A ideia é complementar o lockdown 
decretado pela justiça e que está sendo 
cumprido nos municípios de São Luís, 
Raposa, São José de Ribamar e Paço do 

Lumiar. PÁGINA  3

Deputado Duarte Jr 
propõe energia 

gratuita a hospitais
PÁGINA  7

COMBATE AO 
CORONAVÍRUS

Rodízio de carros 
na Ilha de São Luís 
a partir de segunda
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Em entrevista, o Secretário de Políticas Públicas do Maranhão, Marcos Pacheco, 
analisa o aplicativo da covid-19

Em li nha ge rais, co mo fun ci o na o apli -
ca ti vo Mo ni to ra co vid-19?

Co mo a fer ra men ta po de fa zer a di fe -
ren ça no com ba te ao no vo co ro na ví rus
no Ma ra nhão?

Qual o pa pel do Con sór cio no en fren -
ta men to à Co vid-19 no Nor des te bra si -
lei ro?

Qual o di fe ren ci al des sa fer ra men ta
pa ra o tra ba lho de sen vol vi do pe los
pro fis si o nais de saú de?

O que uma pes soa com sus pei ta de
Co vid-19 ga nha ao op tar pri mei ro pe lo
acom pa nha men to via apli ca ti vo, pa ra
em um se gun do mo men to re cor rer a
uma uni da de de saú de?

SECRETÁRIO

“Aplicativo ajuda a
reduzir riscos”

D
es de o iní cio de maio, qual- 
quer ci da dão po de fa zer o
down lo ad gra tui to do apli- 
ca ti vo Mo ni to ra Co vid-19,

fer ra men ta de sen vol vi da pe lo Con- 
sór cio Nor des te, do qual o Ma ra nhão
faz par te, pa ra re gis tro de in for ma- 
ções da po pu la ção com sus pei ta de
co ro na ví rus.

A ideia é ga ran tir di ag nós ti co re- 
mo to e pre ser var a po pu la ção que
cum pre o dis tan ci a men to so ci al em
ca sa de uma pos sí vel in fec ção em am- 
bi en te hos pi ta lar.

A tec no lo gia do app é in te gra da
com o re gis tro ele trô ni co de saú de e
pos si bi li ta à ges tão do SUS um pai nel
de con tro le com vi su a li za ção do tem- 
po de qua ren te na de ca da pa ci en te
por re gião.

Com mais 60 mil usuá ri os já ca das- 
tra dos – até o mo men to dis po ní vel
ape nas pa ra o sis te ma ope ra ci o nal
An droid -, a fer ra men ta sur ge co mo
no vi da de pa ra que equi pes mé di cas e
pes qui sa do res fa çam o ras tre a men to
e ma pe a men to mais cé le re dos ca sos
da do en ça.

Es ta é a ava li a ção do Se cre tá rio de
Po lí ti cas Pú bli cas do Ma ra nhão, Mar- 
cos Pa che co.

Mé di co sa ni ta ris ta, Mar cos Pa che- 
co é um dos mem bros do Co mi tê Ci- 
en tí fi co de Pre ven ção e Com ba te ao
Co ro na ví rus no Ma ra nhão e re pre- 

sen tan te ma ra nhen se no Co mi tê Ci- 
en tí fi co do Con sór cio Nor des te, que
lan çou o Mo ni to ra Co vid-19.

Nes ta en tre vis ta, ele fa la so bre o
fun ci o na men to e a efi cá cia da apli ca- 
ção e so bre o pa pel do Con sór cio Nor- 
des te no com ba te ao no vo co ro na ví- 
rus.

Mar cos Pa che co – Qual quer pes soa
em qual quer lu gar do Ma ra nhão po de
bai xar o apli ca ti vo no seu ce lu lar. Lá
ela vai fa zer um ca das tro e vai des cre- 
ver os sin to mas e to do o seu qua dro
clí ni co, o que ela sen te e o que ela não
sen te, por que o apli ca ti vo tem res pos- 
tas “sim” e “não”.

Ao fi nal des se ques ti o ná rio, au to- 
ma ti ca men te o apli ca ti vo faz uma es- 
pé cie de ex tra ti fi ca ção do ris co de la.

Se é ver de, ama re lo, la ran ja, azul ou
ver me lho, sen do que, quan to mais
pró xi mo do ver me lho, mai or o ris co e
quan to mais pró xi mo do ver de, me- 
nor o ris co.

Es sa fer ra men ta tem uma tri pla im- 
por tân cia. A pri mei ra im por tân cia é
co lo car na mão de qual quer pes soa
um ins tru men to on de o ci da dão po de
di zer o que es tá sen tin do, on de ele es- 

tá e co mo ele es tá, de ma nei ra que sir-
va pa ra a co mu ni ca ção au to má ti ca
com uma re ta guar da de pro fis si o nais
de saú de.

Em pou cas ho ras ele tem uma res- 
pos ta dos sin to mas que es tá ex pon do.
Quan to mais ver me lha for a si tu a ção,
mais rá pi da de ve ser a res pos ta.

A se gun da im por tân cia é que ele
ma peia as pes so as que es tão com sin- 
to mas. 

Na me di da em que as pes so as en- 
tra rem no apli ca ti vo e apon ta rem o
que es tão sen tin do, quem es tá na
pon ta – a ges tão de saú de e o go ver no
– vai sa ber on de es sas pes so as es tão,
on de elas se con cen tram e qual a dis- 
tri bui ção de las.

É pra ti ca men te um ge or re fe ren ci a- 
men to da dis tri bui ção dos ca sos sin- 
to má ti cos.

Já que não po de mos ir à ca sa das
pes so as, fa ze mos com que elas ve-
nham até o go ver no, até um sis te ma
de no ti fi ca ção de agra vos. In ter co nec- 
ta dos com o apli ca ti vo, te mos co mo
sa ber on de po de mos fa zer mai o res
in ves ti men tos.

A ter cei ra im por tân cia é a for ma- 
ção de um ban co de da dos mui to ri co
que ser ve in clu si ve pa ra pes qui sas so-
bre a dis tri bui ção dos ca sos, a fai xa
etá ria dos ca sos, a quan ti da de de ca-
sos por si nal de ris co e co mo é que es-
ses ca sos fo ram con du zi dos.

“Nós vamos poder usá-lo em outros problemas”

MÉDICO SANITARISTA, MARCOS PACHECO, É UM DOS MEMBROS DO COMITÊ CIENTÍFICO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 

Tem uma im por tân cia ab so lu ta- 
men te es tra té gi ca, na me di da em que
vo cê jun tou to dos os go ver na do res da
re gião em um fó rum e es ses go ver na- 
do res de li be ra ram pe la cri a ção de um
Co mi tê Ci en tí fi co pa ra fi car “ali men- 
tan do” es se Fó rum de Go ver na do res a
par tir de três fren tes de tra ba lho.

Uma fren te acom pa nha as pes qui- 
sas que es tão sen do de sen vol vi das no
mun do in tei ro com re la ção a es sa do- 
en ça. Es se co mi tê fi ca fa zen do re vi são
e aná li ses des sas pes qui sas.

O ter cei ro gru po de sen vol ve mo de- 
los ma te má ti cos pa ra fa zer pre vi são
de cur vas de in ci dên cia, de cur va de
le ta li da de, no ti fi ca ção, sub no ti fi ca- 
ção e de dis tri bui ção de ca sos em to do
o Nor des te.

É a par tir des sas três fren tes de
acom pa nha men to que o gru po de go- 
ver na do res vem to man do su as de ci- 
sões po lí ti cas. As de ci sões po lí ti cas

são to ma das a par tir de um acer vo
téc ni co e ci en tí fi co de dis cus são que é
pré via às de ci sões po lí ti cas. Es sas de- 
ci sões po lí ti cas têm mui to mais pro- 
ba bi li da de de se rem acer ta das por- 
que são ba se a das na ci ên cia.

O Mo ni to ra Co vid-19 foi de sen vol- 
vi do pa ra ma pe ar, es tu dar e ana li sar a
ge o dis tri bui ção da do en ça. É um apli- 
ca ti vo mui to in te res san te por que,
pas sa da es sa epi de mia, nós va mos
po der usá-lo em ou tros pro ble mas.

A pan de mia de Co vid-19 tem nos
tra zi do mui tas li ções, mui to apren di- 
za do. Co mo to dos di zem, nós não se- 
re mos os mes mos de pois de la. Nós
va mos mu dar, va mos apri mo rar al gu- 
mas téc ni cas, va mos me lho rar e qua- 
li fi car os nos sos pro ces sos de tra ba lho
e es sa fer ra men ta é um bom exem plo
dis so.

Ela ga nha em agi li da de. Vai ter a
pos si bi li da de de ter uma res pos ta rá-
pi da se ela se en qua drar co mo ca so
ver me lho, ou mes mo ela se en qua- 
dran do co mo si tu a ção la ran ja ou
ama re la, ela vai ter uma re pos ta.

Ou se ja, en quan to ela não pi o ra e
não sen te ne nhum si nal de alar me,
ela po de fi car só no apli ca ti vo. Ago ra,
se ela sen tir al gum si nal de alar me,
tem que ime di a ta men te pro cu rar
uma uni da de de saú de.

São três os si nais de alar me que po- 
dem ser au to mo ni to ra dos pe lo pró-
prio apli ca ti vo: fe bre per sis ten te, tos- 
se mui to in ten sa e re cor ren te e – o
mais im por tan te – o des con for to res-
pi ra tó rio, ter di fi cul da de pa ra res pi-
rar. Se a pes soa ti ver um des ses três si- 
nais de alar me ela de ve pro cu rar uma
uni da de de saú de.

HIGIENE

Unidades de saúde
são desinfectadas

BOMBEIROS LIMPAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA ILHA

O Go ver no do Es ta do, por meio da AGEM, em par ce- 
ria com o Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Es ta do do Ma- 
ra nhão (CBM MA), on tem (8),re a li zou a de sin fec ção em
hos pi tais de São Luís que atu am di re ta men te no aten di- 
men to e tra ta men to de pes so as com co ro na ví rus. A ação
vi sa au xi li ar na di mi nui ção do ín di ce de con ta mi na ção
pe lo ví rus e vem sen do fei ta des de o iní cio de maio. Os
hos pi tais in cluí dos nes sa fa se fo ram Hos pi tal das Clí ni- 
cas In te gra das (HCI), Hos pi tal de Trau ma to lo gia e Or to- 
pe dia (HTO), Car los Ma ci ei ra, Ge né sio Re go e Hos pi tal
Re al. O HCI es tá lo ca li za do na Jerô ni mo de Al bu quer- 
que. Foi inau gu ra do re cen te men te pa ra aten der, ex clu- 
si va men te, os ca sos de co ro na ví rus. O HTO, no bair ro
Jar dim El do ra do, tam bém foi des ti na do ao aten di men to
de pa ci en tes con ta mi na dos pe la Co vid-19. O Hos pi tal
Re al, da re de par ti cu lar, por sua vez, te ve 200 lei tos alu- 
ga dos pe lo Go ver no do Es ta do pa ra o aten di men to de
ca sos. O Car los Ma ci ei ra e o Ge né sio Re go tam bém atu- 
am na li nha à fren te do tra ta men to de pa ci en tes con fir- 
ma dos. Se gun do o pre si den te da Agên cia Exe cu ti va Me- 
tro po li ta na, Lí vio Jo nas Men don ça Cor rêa, a ação faz
par te de um con jun to de me di das que es tão sen do exe- 
cu ta das pe lo Go ver no do Es ta do, por meio de su as se- 
cre ta ri as, pa ra con tro lar a pan de mia. “Na me di da em
que se faz a des con ta mi na ção de am bi en tes, o ris co de
pes so as con traí rem o ví rus é re du zi do. Daí a im por tân- 
cia de to do es se pro ces so”, afir ma.O ca pi tão do CBM- 
MA, Jo sé Lis boa, acres cen ta que os am bi en tes es co lhi- 
dos pa ra a de sin fec ção se guem o pa drão de con cen tra- 
ção de pes so as. “As UPAs re ce bem, di a ri a men te, mui tos
con ta mi na dos e tam bém tra tam de pes so as. Com a de- 
sin fec ção, há di mi nui ção no ris co de pes so as sau dá veis
se rem atin gi das pe lo ví rus”, jus ti fi ca.

40%

Profissionais de saúde
recebem insalubridade

EMPRESAS QUE TRABALHAM NA CAPITAL E NO INTERIOR

O Go ver no do Ma ra nhão vai pa gar o va lor má xi mo de
in sa lu bri da de aos pro fis si o nais de saú de, atra vés de
uma gra ti fi ca ção de efe ti vo de sem pe nho. A me di da con- 
tem pla aque les que fa zem par te da re de es ta du al, com
sa lá rio de até R$ 2.500, e que es tão na ati va tra ba lhan do
em al gu ma uni da de re fe rên cia de com ba te ao co ro na ví- 
rus (Co vid-19). O va lor re pas sa do se rá de 40% cor res- 
pon den te ao sa lá rio mí ni mo.

“Is so é im por tan te, pois re pre sen ta uma vi tó ria pa ra
os tra ba lha do res, que em diá lo go com o Go ver no do Es- 
ta do con se gui ram che gar a uma so lu ção. In clu si ve, tam- 
bém pa ga re mos o re tro a ti vo. Mes mo com a ex tre ma di- 
fi cul da de que o exe cu ti vo es ta du al tem en fren ta do em
ra zão da cri se cau sa da pe lo co ro na ví rus, es ta foi uma
for ma de mos trar nos so com pro mis so com to dos que
têm se es for ça do e de di ca do bra va men te pa ra sal var vi- 
das to dos os di as”, dis se o se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la.

A me di da con tem pla pro fis si o nais que atu am nos se- 
to res de Por ta ria, Hi gi e ne e lim pe za, Rou pa ria, Far má- 
cia, Ser vi ços ge rais, Nu tri ção, Psi co lo gia, Fo no au di o lo- 
gia, Trans por te (mo to ris tas), Téc ni cos em La bo ra tó rio,
Téc ni cos em En fer ma gem e Au xi li a res de en fer ma gem,
Fi si o te ra pia, Re cep ção, além dos tra ba lha do res da Co pa
e Co zi nha.

De acor do com a che fe do Nú cleo Ju rí di co da Em pre- 
sa Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh), Lí dia
Sch ramm, o va lor úni co é pa ra quem ain da não re ce be
40% de in sa lu bri da de. “O pa ga men to con tem pla tra ba- 
lha do res em efe ti vo exer cí cio nos me ses de maio, ju nho
e ju lho, e de ve rá ser re a li za do nos me ses de agos to, se- 
tem bro e ou tu bro des te ano. É um ga nho sig ni fi ca ti vo às
ca te go ri as, que po de rão tam bém se sen tir en co ra ja das e
va lo ri za das”, en fa ti zou.

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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A ideia é complementar o lockdown decretado pela justiça e que está sendo cumprido
nos municípios de São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Paço do Lumiar

PAR OU ÍMPAR

Rodízio de carros na Ilha
de São Luís amanhã

E
m en tre vis ta co le ti va on tem 
(8), o go ver na dor Flá vio Di no 
anun ci ou no vas me di das e 
uma de las é que a par tir de se- 

gun da-fei ra (11) os car ros par ti cu la res 
co me ça rão a fun ci o nar no for ma to 
ro dí zio, nos mu ni cí pi os da Ilha de São 
Luís.

“Na se gun da (11) e na quar ta (13) 
po de rão cir cu lar ape nas os veí cu los 
com pla ca de fi nal ím par. Na ter ça (12) 
e quin ta (14) po de rão cir cu lar veí cu- 
los par ti cu la res que te nham pla cas 
com fi nal par. Com ex ce ção dos pro- 
fis si o nais da saú de, mo to ris tas de tá xi 
e pes so as que es te jam tra ba lhan do 
em ser vi ços es sen ci ais, es sa me di da 
va le rá du ran te to da a pró xi ma se ma- 
na”, dis se o go ver na dor ao anun ci ar 
tam bém que na sex ta-fei ra (15) se rá 
fe ri a do, an te ci pan do o fe ri a do de 
Ade são do Ma ra nhão à In de pen dên- 
cia, do dia 28 de ju lho.

A ideia é com ple men tar o lock- 
down de cre ta do pe la jus ti ça e que es- 
tá sen do cum pri do nos mu ni cí pi os de 
São Luís, Ra po sa, São Jo sé de Ri ba mar 
e Pa ço do Lu mi ar. “Que re mos agra de- 
cer às pes so as que tem se cons ci en ti- 
za do e nos apoi a do nes sa me di da. Há 
uma ideia fal sa de que nós iría mos 
pro mo ver uma es pé cie de re gi me 
mais du ro que o pe ni ten ciá rio, com 
per se gui ção po li ci al. En quan to ti ver a 
hon ra de go ver nar o Ma ra nhão, ce nas 
in sen sa tas não se rão au to ri za das. A 
po lí cia es tá au to ri za da a ado tar to das 
me di das co er ci ti vas ne ces sá ri as, po- 
rém, co mo úl ti mo ca mi nho.  O prin ci- 
pal fa tor é a cons ci ên cia e a ade são 
das pes so as e is so tem si do um su ces- 
so”, diz o go ver na dor ao re la tar um in-

Mul ta aos ban cos

Am pli a ção de lei tos e res pi ra do res

COLETIVA REALIZADA NA MANHÃ DESTA SEXTA-FEIRA (08)

di ca dor ex pres si vo: a re du ção diá ria  
de mais de 80% dos pas sa gei ros de 
ôni bus.

Uma das me di das não- far ma co ló- 
gi cas anun ci a das pe lo go ver na dor na 
co le ti va é que ain da nes ta sex ta-fei ra 
(8) ele edi ta rá uma Me di da Pro vi só ria 
au men tan do as mul tas aos ban cos. 
“Co mo há re sis tên cia por par te dos 
ban cos de cum pri rem as nor mas sa- 
ni tá ri as, ha ve rá mul ta de mais de R$ 
500 mil por agên cia que não cum prir 
as nor mas. A me di da se rá pu bli ca da 
ain da nes ta sex ta (8) com apli ca ção a 
par tir da se gun da-fei ra (11) e fis ca li- 
za ção do Pro con e Vi gi lân cia  Epi de- 

mi o ló gi ca”, dis se.

Na co le ti va, o go ver na dor des ta cou 
que no iní cio do com ba te à pan de mia 
do co ro na ví rus no Ma ra nhão exis ti am 
232 lei tos ex clu si vos pa ra o Co vid-19. 
Es sa se ma na, a re de pú bli ca es ta du al 
já con ta com 921 lei tos ex clu si vos pa- 
ra co ro na ví rus. Atu al men te o par que 
hos pi ta lar ma ra nhen se com por ta 
cer ca de 800 res pi ra do res, en tre os 
que já ha vi am e os no vos que es tão 
sen do in cor po ra dos, se ma nal men te, 
à re de pú bli ca es ta du al de saú de. No- 
vas com pras es tão sen do ne go ci a das 
e de vem che gar no vos res pi ra do res 
nas pró xi mas se ma nas.

LAVA A MÃO

Pontos de higienização
auxiliam na prevenção

TERMINAL DA COHAMA É UM DOS PONTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Quem pas sar pe los ter mi nais de in te gra ção de ôni bus
co le ti vos da Coha ma, Cohab, Praia Gran de, São Cris tó- 
vão e BR 135, em São Luís, con ta rá com es pa ços pa ra hi- 
gi e ni zar as mãos e, as sim, so mar nas ações de pre ven ção
ao no vo co ro na ví rus (Co vid-19). Os pon tos de hi gi e ni- 
za ção fo ram ins ta la dos, pe lo Go ver no do Es ta do, in te- 
gran do a sé rie de ini ci a ti vas de com ba te à pan de mia. Os
la va tó ri os con tém água lim pa, sa bão lí qui do e in for ma- 
ções so bre o mo do cor re to de la var as mãos. Os pon tos
se rão am pli a dos a mer ca dos e fei ras da ca pi tal e de mais
ci da des da Gran de Ilha.

A me lhor for ma de pre ven ção ao no vo co ro na ví rus é
fi car em ca sa, re for ça o se cre tá rio de Es ta do das Ci da des
e De sen vol vi men to Ur ba no (Se cid), Ru bens Ju ni or, pon- 
tu an do o tra ba lho do Go ver no do Ma ra nhão. “Hi gi e ni- 
zar as mãos é um ges to sim ples e mui to efi caz. Den tro
das ações de pre ven ção a es se ví rus, que ame a ça a nos sa
co mu ni da de, es ta mos im plan tan do es ta ções de hi gi e ni- 
za ção que dis po ni bi li zam água lim pa e sa bão lí qui do,
além de in for ma ções so bre o mo do cor re to de la var as
mãos”, re for ça o ges tor.

A Se cid ins ta lou ain da la va tó ri os pa ra uso da po pu la- 
ção nos mer ca dos dos bair ros de Fá ti ma, Cen tro (Mer- 
ca do Cen tral), do Vi nhais e da Li ber da de, to ta li zan do 22
pon tos. Os kits de hi gi e ni za ção tam bém se rão ins ta la- 
dos nos mu ni cí pi os de Pa ço do Lu mi ar, São Jo sé de Ri- 
ba mar e Ra po sa. A ação é re co men da da pe la Or ga ni za- 
ção Mun di al de Saú de (OMS) e tem co mo ob je ti vo prin- 
ci pal ga ran tir às pes so as o aces so a um mé to do efi caz e
ba ra to de pre ven ção ao ví rus.

O se cre tá rio Ru bens Ju ni or re for ça que as me di das
são um so ma tó rio pa ra que os ní veis de con tá gio se jam
ca da vez me no res e faz o aler ta. “A ges tão es tá atu an do
em di ver sas fren tes pa ra con tro le e pre ven ção des te ví- 
rus. Fi car em ca sa é a ori en ta ção nes te mo men to”, en fa- 
ti za. 

São Luís ganha 38 novos leitos

NOVO LEITOS DA CLÍNICA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, SÃO ENTREGUES

Pa ra for ta le cer a lu ta con tra o co ro na ví- 
rus (Co vid-19) no Ma ra nhão, o Go ver no do
Es ta do inau gu rou, on tem (8), 35 no vos lei- 
tos clí ni cos e mais 3 de iso la men to. Re sul- 
ta do da par ce ria en tre o exe cu ti vo es ta du al
e a Pre fei tu ra de São Luís, a es tru tu ra foi
mon ta da na Clí ni ca São Jo sé, lo ca li za da na
Rua São Pan ta leão, Cen tro da ci da de. O es- 
pa ço con ta com lei tos ex clu si vos pa ra a as- 
sis tên cia de pa ci en tes in fec ta dos pe lo ví- 
rus.

“A clí ni ca ser vi rá ao es ta do e aos mu ni cí- 
pi os da Ilha de São Luís du ran te seis me ses.
Com a es tru tu ra, nós ga nha mos mais lei tos
e equi pa men tos que se rão uti li za dos no
com ba te à do en ça, to da via is so não di mi- 
nui o nos so pe di do pa ra que as pes so as co- 
la bo rem fi can do em ca sa. Não ces sa mos
em ne nhum mo men to de am pli ar a nos sa
re de hos pi ta lar pa ra aco lher o má xi mo de
pes so as pos sí vel, re a fir man do o nos so
com pro mis so de cui dar e sal var vi das”, dis- 
se o se cre tá rio de Es ta do de Saú de, Car los
Lu la.

Pa ra o pre si den te da Em pre sa Ma ra- 
nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em serh),
Mar cos Gran de, a in ser ção da clí ni ca na re- 
de do es ta do irá di mi nuir os da nos cau sa- 
dos pe lo co ro na ví rus. “O Go ver no do Es ta- 
do tem fei to um es for ço gi gan tes co pa ra

au men tar a sua ca pa ci da de hos pi ta lar, e os
lei tos en tre gues fa zem par te des ta in ves ti- 
da. Mas, pre ci sa mos lem brar que só com
aju da da so ci e da de no cum pri men to das
re gras de iso la men to so ci al é que va mos
so bre por bar rei ras e re tor nar o quan to an- 
tes ao co ti di a no”, en fa ti zou.

O no vo es pa ço con ta rá com o apoio de
96 téc ni cos, 30 en fer mei ros e 5 mé di cos.
En tre eles es tá o mé di co clí ni co ge ral Ro ger
Le o nar do Cor de ro Ri ve ro, que tam bém faz
par te do con tin gen te de pro fis si o nais da
Con vo ca ção pa ra Mé di cos, re a li za da pe la
SES. “Nós só te mos a agra de cer a opor tu ni- 
da de de po der aju dar os nos sos co le gas de
pro fis são aqui do Bra sil a sal var vi das. Es ta- 
mos jun tos pe la mes ma cau sa que é o com- 
ba te a es te mal cha ma do co ro na ví rus”,
des ta cou. Pre sen te no mo men to de en tre- 
ga dos lei tos, o se cre tá rio de saú de de São
Luís, Lu la Fylho, rei te rou que os exe cu ti vos
es ta du al e mu ni ci pal es tão de mãos da das
pa ra aju dar a po pu la ção. “A Pre fei tu ra de
São Luís, por meio da Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Saú de, par ti ci pa des ta con tra par ti da
des ti nan do re cur sos que se rão uti li za dos
pa ra a ope ra ci o na li za ção da uni da de. Des- 
ta for ma, be ne fi ci a mos quem mais pre ci sa
nes te mo men to, que é a nos sa po pu la ção”,
res sal tou.

No ti fi ca ção

REMÉDIOS

Farmácias têm que explicar preços

FARMÁCIAS TERÃO QUE EXPLICAR PREÇOS DE HIDROXICLOROQUINA E VITAMINAS

O Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa do
Ci da dão e Con su mi dor do Ma ra nhão
(Pro con/MA) no ti fi cou far má ci as de ma- 
ni pu la ção em São Luís a apre sen ta rem
jus ti fi ca ti vas pa ra os va lo res co bra dos nas
ven das de hi dro xi clo ro qui na, clo ro qui na
e vi ta mi nas C e D du ran te a pan de mia do
no vo co ro na ví rus (Co vid-19).

Atra vés dos ca nais di gi tais de aten di- 
men to do ór gão, con su mi do res de nun ci- 
a ram au men tos nos pre ços das vi ta mi nas
e tam bém do me di ca men to hi dro xi clo ro- 
qui na, in di ca do pa ra o tra ta men to de do- 
en ças crô ni cas, co mo o lú pus e a ar tri te
reu ma tói de e, atu al men te, uti li za do em
al guns ca sos de Co vid-19.

Pa ra a pre si den te do Pro con/MA, Adal- 
ti na Quei ro ga, a fis ca li za ção vi sa pro te ger
os con su mi do res, coi bin do o au men to
abu si vo des ses me di ca men tos, prin ci pal- 
men te pa ra quem já os uti li za de for ma
con tí nua.

“É uma si tu a ção pre o cu pan te, pes so as
que fa zem uso des ses me di ca men tos es- 
tão sen do pre ju di ca das pe lo au men to dos
pre ços e tam bém, em al guns ca sos, pe lo
es go ta men to de les nas far má ci as”, dis se a
pre si den te do ór gão, Adal ti na Quei ro ga.

“A atu a ção do Pro con/MA jun to às far- 
má ci as de ma ni pu la ção vi sa in ves ti gar o
porquê des ses au men tos re gis tra dos pe- 
los con su mi do res e pu nir aque les ca sos

em que se con fi gu rar a prá ti ca abu si va”,
ex pli cou Adal ti na.

A prá ti ca de ele var sem jus ta cau sa o
pre ço de pro du to ou ser vi ço é con si de ra- 
da abu si va, se gun do o Có di go de De fe sa
do Con su mi dor. Ou tro aler ta fei to pe la
pre si den te foi quan to a com pra des ne ces- 
sá ria de me di ca men tos e pro du tos, es pe- 
ci al men te du ran te a cri se do co ro na ví rus.

“Quan do mui tas pes so as co me çam a
fa zer com pras des ne ces sá ri as, es pe ci al- 
men te de um me di ca men to, os in su mos
ne ces sá ri os pa ra a fa bri ca ção des ses pro- 
du tos so frem al te ra ção de pre ços tam- 
bém, e além de fal tar me di ca men to pa ra
quem re al men te pre ci sa, eles aca bam fi- 
can do mais ca ros. Por is so, a nos sa ori en- 
ta ção é, mais do que nun ca, só com prar
me di ca men tos que te nham a pres cri ção
mé di ca”, com ple tou Quei ro ga.

O do cu men to de ter mi na que os es ta- 
be le ci men tos apre sen tem, no pra zo de 03
(três) di as úteis da da ta em que re ce be ram
a no ti fi ca ção, ex pli ca ções so bre os pre ços
pra ti ca dos. Pa ra is so, de ve rão for ne cer as
no tas fis cais re fe ren tes à com pra dos in- 
su mos e ven da dos pro du tos ao con su mi- 
dor no pe río do de ja nei ro a abril de 2020.
Da dos que se rão ana li sa dos pe la Di re to ria
de Fis ca li za ção do ór gão.

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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HE SAÚ RÔ MU LO E ANAN DA BE A TRIZ
MAR QUES
Ci en tis ta Po lí ti cos e Pro fes so res

CAR LOS GAS PAR

Sem retroceder

Bol so na ro atra ves sou a Pra ça dos Três Po- 
de res ru mo ao STF, acom pa nha do de em- 
pre sá ri os, pa ra pres si o nar o po der ju di ciá rio
pe lo fim do iso la men to so ci al. Es ta tra ves sia
tão sim bó li ca tem sen ti dos múl ti plos. Pri- 
mei ro, a ame a ça do Exe cu ti vo so bre o Ju di- 
ciá rio em uma cla ra de mons tra ção de au to- 
ri ta ris mo do pre si den te. Se gun do, o in di ca ti- 
vo de que o che fe da na ção não pre ten de re- 
cu ar quan to ao en fren ta men to da pan de- 
mia; pa ra ele, as mor tes de pes so as pou co
im por tam, a pre o cu pa ção de Jair Bol so na ro
é com “a mor te de CNPJs”.

A His tó ria nos en si na que re cu ar na po lí- 
ti ca nem sem pre é sinô ni mo de der ro ta.
Uma ca rac te rís ti ca in dis pen sá vel da li de- 
ran ça po lí ti ca é jus ta men te ava li ar o me lhor
mo men to de pros se guir ou pau sar. Ne go ci- 
ar, sa ber con du zir com fri e za mo men tos de
ten são, che gar a con sen sos são va lo res im- 
pres cin dí veis pa ra a de mo cra cia, prin ci pal- 
men te quan do as de ci sões de man dam ar ti- 
cu la ção de inú me ros ato res, co mo é o ca so
do mo men to atu al.

Em um pre si den ci a lis mo de co a li zão tão
com ple xo co mo o nos so, a de man da por vo- 
zes de con ver gên cia é pra ti ca men te um im- 

pe ra ti vo. Com um sis te ma po lí ti co que so- 
bre vi ve da aco mo da ção de in te res ses re gi o- 
nais, a cos tu ra de acor dos sem pre es te ve
pre sen te na pau ta do dia, em uns go ver nos
mais e em ou tros, me nos.

No ápi ce do la va ja tis mo, no im pe a ch- 
ment de Dil ma Rous seff, a dis tri bui ção es- 
tra té gi ca de re cur sos po lí ti cos (car gos e
apoi os em mi nis té ri os) foi cri mi na li za da à
úl ti ma po tên cia, num des lo ca men to se mân- 
ti co so bre o que sig ni fi ca ba se de co a li zão.
Es te fenô me no le vou o pro je to da ex tre ma-
di rei ta ao po der. Bol so na ro as su miu a pre si- 
dên cia com uma pro mes sa utó pi ca da “no va
po lí ti ca” em que os acor dos po lí ti cos se ri am,
num pas se de má gi ca, eli mi na dos da es fe ra
pú bli ca.

As di fi cul da des en con tra das no iní cio do
go ver no em mon tar uma pla ta for ma con- 
jun ta, mes mo com a mai or ban ca da do con- 
gres so, fo ram se agra van do com o pas sar do
tem po e o re sul ta do mais ex plí ci to dis so po- 
de ser ob ser va do com os prin ci pais êxi tos
até en tão: to dos fo ram fru tos de uma ar ti cu- 
la ção do le gis la ti vo, que não te ve ne nhum
mem bro do go ver no co mo pro ta go nis ta.

A no va po lí ti ca fra cas sou, e não po de ria
ser di fe ren te. Nun ca foi efe ti va men te co lo- 
ca da em prá ti ca. Com uma ca pa ci da de re- 
du zi dís si ma de diá lo go, Bol so na ro pro vou
le var su as qua li da des de bai xo cle ro pa ra a

pre si dên cia. Tra ta-se de um pre si den te do
bai xo cla ro, de uma ca te go ria me nor, que
não com pre en de as nu an ces do exer cí cio da
po lí ti ca.

A agres si vi da de, a des com pos tu ra e a be- 
li ge rân cia são sin to mas de um exe cu ti vo in- 
ca paz de co or de nar a na ção. Es ta in clu si ve
foi a prin ci pal re pre en são do mi nis tro Di as
Tof fo li em re la ção à Bol so na ro: a co or de na-
ção en tre os en tes fe de ra dos. Ele não veio até
ho je e não vi rá. E por um mo ti vo sim ples, os
sus sur ros no ou vi do do pre si den te não acre- 
di tam nes ta via de re so lu ção de con fli tos.

Por is so mes mo as car re a tas pe din do in- 
ter ven ção mi li tar, por is so os im pro pé ri os
di tos até ho je. Não há ne go ci a ção com es te
nú cleo po lí ti co e te mos de nos acos tu mar
com es te fa to.

 Com o de sem bar que do la va ja tis mo co- 
mo sus ten ta ção do go ver no, o dis cur so ten-
de a se acen tu ar ain da mais. Aque les que fa- 
lam em no me da de mo cra cia não ad je ti vam-
na em um tom de mo crá ti co. Pe lo con trá rio,
usur pam o seu sen ti do por que o pro ces so
de mo crá ti co é pe jo ra ti vo pa ra eles.

Aque les que se ar vo ram de man ter a or-
dem só o fa zem por que o pro ces so de mo crá- 
ti co nun ca os re ce be ria de bra ços aber tos.
Os si nais de um re gi me au to ri tá rio es tão to-
dos aí, pre ci sa mos ape nas cha má-lo pe lo
no me que lhe ca be.

Apontamentos sobre a Praia Grande LCXVII

Per sis to nas mi nhas evo ca ções e,
as sim, re to mo as ex pli ca ções que
trans mi tia so bre a OLE A MA, da do que
no meu per cur so fi nal pe la Rua da Es- 
tre la ou Cân di do Men des, após o So lar
dos Vas con ce los, vi-me em fren te aos
por tões da que la em pre sa. Nos Apon- 
ta men tos da se ma na pas sa da, pro cu- 
rei ex pli car que com a União Fa bril
Ex por ta do ra S/A e a Com pa nhia Ca ri- 
o ca In dus tri al, ins ta la das aqui em São
Luís, atra vés de su as res pec ti vas sub- 
si diá ri as, fi cou pra ti ca men te ex tin ta a
ex por ta ção de amên do as pa ra Rio de
Ja nei ro e São Pau lo, as prin ci pais pra- 
ças deha bi tu ais ad qui ren tes.

Es se mais um dos mo ti vos pe los
quais an ti gos ex por ta do res de amên- 
do as de ram um pas so à fren te e se tor- 
na ram fa bri can tes de óleo de ba ba çu.
Es sa ati tu de sig ni fi ca va li vra rem-se e- 
les das pres sões econô mi cas das em- 
pre sas ca ri o cas ci ta das, par ti ci pan do
do mer ca do co mo um to do, além de
aca len ta rem o so nho da ob ten ção de
me lho res lu cros. 

As sim, fi ca vam ha bi li ta dos a ven- 
der o óleo de sua pro du ção pa ra os de- 
mais com pra do res exis ten tes, co mo
Ma ta raz zo, Gessy Le ver, An der son
Clayton, Re fi na do ra, San bra, e mais
um bom gru po de me nor por te. E até
mes mo pa ra a União Fa bril Ex por ta- 
do ra S/A e pa ra a Com pa nhia Ca ri o ca
In dus tri al, quan do su as sub si diá ri as
em São Luís não atin gis sem a pro du- 
ção ne ces si ta da pe las su as con tro la- 
do ras.

Co mo pri vei mui to com a di re ção e
fun ci o ná ri os em ge ral da OLE A MA,
guar do de to dos eles ex ce len tes lem- 
bran ças. O se nhor Luiz Por to foi por
um bom tem po, até que a saú de o im- 
pe diu, o di ri gen te mai or da em pre sa.
Ao lon go de al guns anos de ne gó ci os,
sem pre ti ve mos um ex ce len te re la ci o- 
na men to. Cla ro que as even tu ais di- 

ver gên ci as eram su per fi ci ais, pró pri as
das pes so as que de fen dem re sul ta dos
di fe ren tes. Não me pro po nho aqui a
fa lar dos ex ce len tes au xi li a res da OLE- 
A MA com quem pri vei in ten sa men te,
mas se ria in jus to se es que ces se de
men ci o nar os

no mes de D. Con cei ção e Fer nan do
Cu trim, tal vez os mais an ti gos. Um
des ta que es pe ci al pa ra o es ti ma do
ami go Luiz Fer nan do Ren ner, mui to
com pe ten te e cor re to, que sem pre
fun ci o nou co mo bra ço for te da em- 
pre sa, no au xí lio di re to à pre si dên cia
da mes ma, che gan do a as su mir sua
di re ção, tes te mu nha vi va de tan tos
anos de óti ma con vi vên cia co mer ci al
e mes mo so ci al en tre to dos, is to é,
fun ci o ná ri os e for ne ce do res da em- 
pre sa.

Dei xo pa ra trás as lem bran ças da
OLE A MA, que tal vez em ou tra opor tu- 
ni da de ve nha a tra zê-las no va men te à
lu me, e pros si go ago ra em de fi ni ti vo
pa ra o fi nal da Rua da Es tre la ou Cân- 
di do Men des. Pre fe ri ria até ter mi nar
aqui es te ca pí tu lo, não ir adi an te, pois
bem ao tér mi no da rua, por mui tos
anos exis tia uma in dús tria de ma dei- 
ra, de pro pri e da de do se nhor Abe lar- 
do Ri bei ro. Na ver da de, não o co nhe- 
ci,mas sim um dos fi lhos de le, o que o
su ce deu no ne gó cio. Cha ma va-se ele
Em ma nu el de Aze ve do Ri bei ro. Foi
um gran de ami go que ti ve, pos so di- 
zer que nos sa re la ção pra ti ca men te
fra ter na du rou mais de cin quen ta
anos.

Pois bem, o meu ami go des pe diu-
se des te mun do no fi nal do mês pas- 
sa do. Es ta va em vés pe ra de com ple tar
no ven ta anos. Ou no ven ta e um. Foi
aco me ti do pe lo co ro na ví rus. A do en- 
ça não pas sou de dois di as e quan do
to mei co nhe ci men to ele já ha via fa le- 
ci do. Sin to mui to.

Mas, con ti nu an do o meu re la to, co- 
mo di zia, pri vei co mer ci al men te du- 

ran te anos com o se nhor Em ma nu el
de Aze ve do Ri bei ro, cu ja fir ma ti nha a
de no mi na ção de E. Ri bei ro. A es sa al- 
tu ra ele, co mo su ces sor do pai, já ha- 
via ex tin gui do o ra mo de ser ra ria e
man ti nha co mér cio no in te ri or do es- 
ta do. Com pra va gê ne ros, em es pe ci al
o ba ba çu e re ven dia pa ra a nos sa em- 
pre sa. Daí a apro xi ma ção sur gi da, que
ter mi nou se trans for man do em uma
gran de ami za de, que se es ten deu aos
nos sos fa mi li a res.

Co mo a mai o ria dos ven de do res de
amên do as de ba ba çu, o meu ami go E.
Ri bei ro tam bém deu um pas so mais
lar go, ao mon tar uma pren sa de fa bri- 
ca ção de óleo. As sim, dei xa va de ven- 
der a ole a gi no sa in na tu ra, co mo era
co mum, pa ra tam bém ser um in dus- 
tri al, fa to que ocor reu em to do o Ma- 
ra nhão e que cul mi nou com a mon ta-
gem de um imen so par que de es ma- 
ga men to de amên do as de ba ba çu,
bem mai or do que a ca pa ci da de de
pro du ção e for ne ci men to da ma té ria
pri ma e do con su mo fi nal pro du zi do.

O pon to de apoio do meu ami go
Em ma nu el Ri bei ro, no in te ri or, era
em Jo a quim Antô nio ou Usi na Jo a-
quim Antô nio, que per ten cia ao mu-
ni cí pio de Gui ma rães, pas san do de-
pois pa ra o de Mi rin zal, com o des- 
mem bra men to da que le. Ali o pai do
se nhor Em ma nu el Ri bei ro an te ri or- 
men te pos suía enor me co mér cio e ex- 
plo ra va o ra mo de açú car, ca cha ça e
ou tros, fa zen do com que fun ci o nas se
o en ge nho cons truí do pa ra es sa fi na- 
li da de tal vez no fi nal do sé cu lo XIX.

Ho je não sei o que exis te no imó vel
da an ti ga Ser ra ria Abe lar do Ri bei ro, a
se guir fá bri ca de óleo de E. Ri bei ro,
prin ci pal men te de pois que nos fun- 
dos pas sou o anel viá rio des ta ci da de.
An tes, da va pa ra uma par te da praia
do Des ter ro, on de atra ca vam em bar-
ca ções, es pe ci al men te à ve las, que fa-
zi am o trá fe go flu vi al pa ra o in te ri or.

MAU RO CÉ SAR V. DE OLI VEI RA
Pre si den te da As so ci a ção Mé di ca do Ma ra nhão, Vi ce Pre si -
den te/NE da As so ci a ção Mé di ca Bra si lei ra (AMB) , Mem bro
da Aca de mia Ma ra nhen se de Me di ci na

Ain da é mui to ce do
pa ra re la xar o
iso la men to do mi ci li ar

Ou tro dia ou vi pe lo rá dio, a en tre vis ta de um bra si lei- 
ro que mo ra em Bér ga mo, na Itá lia.
Ele di zia que, há se te se ma nas, eles es ta vam em uma si- 
tu a ção se me lhan te à do Bra sil ho je: Pa ra ram su as ati vi- 
da des por du as se ma nas e de pois acha ram que não ti- 
nha pro ble ma ir vol tan do à vi da nor mal. To dos vol ta ram
ao tra ba lho e so men te as es co las con ti nu a ram fe cha das.
E pra ti ca men te ele fez um ape lo di zen do: “se ti ves sem
nos aler ta do da gra vi da de da si tu a ção e de co mo es se ví- 
rus é agres si vo, era mui to me lhor que ti vés se mos con ti- 
nu a do iso la dos co mo es ta mos ho je. Aqui tam bém se fa- 
la va so bre os ris cos pa ra a eco no mia, (di zia ele na en tre- 
vis ta) mas ho je, ca da um de nós tem um pa ren te ou um
ami go, ou um ami go do ami go en tre os fa le ci dos”.

Es se tes te mu nho emo ci o na do de al guém que es tá
atra ves sa do o mais gra ve da cri se do co ro na ví rus, e tam- 
bém os exem plos que te mos em ou tros paí ses co mo Es- 
pa nha In gla ter ra e Es ta dos Uni dos, nos fa zem re fle tir o
quan to não que re mos pas sar pe la mes ma ex pe ri ên cia
do lo ro sa. O que se ría mos ca pa zes de fa zer pa ra evi tar os
so fri men tos que es ses paí ses es tão pas san do, co mo si- 
tu a ções em que não ha vi am lei tos de UTI su fi ci en tes pa- 
ra tan tos do en tes gra ves e cen te nas es tão sen do vi ti ma- 
dos a ca da dia? Cau sa-nos bas tan te pre o cu pa ção, en- 
quan to na Itá lia as pes so as es tão há cin co se ma nas sem
sair de su as ca sas ( com mul tas de 2 mil eu ros pa ra quem
de so be de cer) e os Es ta dos Uni dos de cre ta ram o iso la- 
men to do mi ci li ar até o fi nal de abril, aqui no Bra sil mui- 
tos rei vin di cam que to dos vol tem ao tra ba lho, jus ta- 
men te no mo men to em que a cur va es tá em as cen são e
o nú me ro de ca sos co me ça a se ele var ra pi da men te.

En ten de mos per fei ta men te a an gús tia da que les que
pas sam di fi cul da de nes sa si tu a ção em que es tá qua se
im pos sí vel se man ter se não for pe la aju da de pa ren tes e
ami gos, es pe ci al men te os tra ba lha do res autô no mos, os
que vi vem na in for ma li da de ou aque les que pre ci sam
fa zer 20 re ais ho je pra ter o que co mer ama nhã.

Es se é o mo men to em que o es ta do pre ci sar ser mais
do que go ver no… pre ci sa ser PAI da que les que mais ne- 
ces si tam. Es se é o mo men to de to dos os re cur sos pos sí- 
veis, es pe ci al men te emen das par la men ta res, fun dos
elei to rais etc se rem ca na li za dos pa ra pro ver a as sis tên- 
cia à saú de e so cor rer aque les que pas sam fo me e não
tem de on de ti rar o seu sus ten to du ran te es sa gra ve cri- 
se. Es se é o mo men to tam bém da so li da ri e da de… da
aju da mú tua de to da so ci e da de… e tam bém dos em pre- 
sá ri os que pu de rem con su mir al gu ma re ser va pa ra so- 
cor rer seus fun ci o ná ri os e evi tar de mis sões.

De paí ses co mo Itá lia, Es pa nha e Es ta dos Uni dos nos
vem re la tos alar man tes e de ses pe ra do res que es tão se
re pe tin do e que não que re mos pa ra as nos sas fa mí li as.
Por tan to, ape sar das di fi cul da des, tu do o que ti ver ao
nos so al can ce de ve ser fei to pa ra evi tar, em nos so país, a
mes ma ca la mi da de. Ba se a do nes se exem plos de ou tros
paí ses, a con clu são ra ci o nal é de que pre ci sa mos ain da
man ter, ao má xi mo, o iso la men to do mi ci li ar de to dos os
que não es ti ve rem en vol vi dos em ati vi da des es sen ci ais,
ava li an do es sa me di da se ma na após se ma na, pen san- 
do, em pri mei ro lu gar, na vi da das pes so as.

É cla ro que a ma nu ten ção das ou tras me di das é mui- 
to im por tan te e ne ces sá ria, co mo os cui da dos ex tre mos
de hi gi e ne e o uso de más ca ras por to da a po pu la ção,
mas, o iso la men to do mi ci li ar com pul só rio e pro lon ga- 
do tem se mos tra do o meio mais efi caz de di mi nuir con- 
tá gio en tre as pes so as e di fi cul tar a pro pa ga ção rá pi da
da do en ça em um cur to es pa ço de tem po.

A eco no mia aca ba se re cu pe ran do com o tem po, os
em pre go se rão re pos tos gra da ti va men te mas, vi das per- 
di das não po de rão re tor nar.
Fa ça mos um es for ço que du ra rá por al gum tem po, mas
que nos aju da rá a atra ves sar as pró xi mas se ma nas com
mais se gu ran ça e que, aci ma de tu do, nos aju da rá a sal- 
var mui tas e mui tas vi das.
Que Deus ilu mi ne nos sos go ver nan tes e guar de a ca da
um de nos sas fa mí li as!

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio

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


oimparcial.com.br OPINIÃO Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 5

OS MAR GO MES DOS SAN TOS,
Juiz de Di rei to da Co mar ca da Iha de
São Luís. Mem bro das Aca de mi as Lu do -
vi cen se de Le tras; Ma ra nhen se de Le tras
Ju rí di cas e Ma ti nhen se de Ci ên ci as, Ar -
tes e Le tras

BRU NO AN TO NIO BAR ROS SAN TOS
De fen sor Pú bli co

Segundo domingo de maio

Noi te de sá ba do, 09 de maio. Exaus- 
to, dei to pa ra des can sar um pou co,
cor po e men te. A jor na da se ma nal foi
pe sa da.

Pen so em mi nha mãe. Pa la vra tão
co mum ao nos so vo ca bu lá rio. Na ten- 
ra ida de, foi uma das pri mei ras pa la- 
vras que bal bu ci ei, ain da que com
uma pro nún cia in cor re ta, car re ga da
de sig ni fi ca do. Apren di a ca mi nhar e
nas pri mei ras que das lá es tá sua mão
es ten di da a me am pa rar.

Cres cia con tem plan do seu sor ri so
e sua fé. Aque la es co lhi da por Deus
pa ra re a li zar o mi la gre Di vi no de ge rar
a vi da. Em seu ven tre me car re gou por
no ve me ses e por anos me pro te geu e
amou, e ain da ama, in con di ci o nal- 
men te.

Mas cres ci. Ve jo-me mo ço, na riz
em pi na do, mai o ri da de ba ten do à
por ta. Seus con se lhos, quan do os es- 
cu to, já não são bem-vin dos. Su as la- 
mú ri as são ape nas “exa ge ros”, coi sa
de tem pos pas sa dos. O mun do mu- 
dou mãe!

Dou pre fe rên cia às ba la das, sair
com ami gos, cur tir uma “vi be” di fe- 
ren te a ca da fim de se ma na. O na mo- 
ro e as ami za des pas sa ram a ter lu gar
ca ti vo na mi nha ro ti na. Era bem mais
des co la do. Vou dei xan do mi nha mãe
re le ga da, es que ci da nou tro pla no, se- 
cun dá rio, sem im por tân cia.

Já sou in de pen den te. Saí de ca sa e
cons ti tuí mi nha pró pria fa mí lia. O
tem po de me ni no se foi. Per co-me nas
pe sa das ho ras de uma ro ti na ago ra
de di ca da ao tra ba lho cons tan te. Pas- 
sei a mo rar lon ge e mi nha mãe já não
en con tro com tan ta frequên cia.

É um “cal ma aí” pra cá, “tô sem

tem po pra lá”, “quan do pu der dou
uma pas sa di nha” e a re la ção fi cou
ain da mais dis tan te. O te le fo ne subs- 
ti tuiu o abra ço, as re des so ci ais apo- 
sen ta ram os ál buns de fo tos e a reu- 
nião da fa mí lia ago ra acon te ce nos
apli ca ti vos de men sa gem.

Sou mui to ocu pa do e sem tem po.
Se na ju ven tu de era na mo ro, vi a gens,
pa po no bar e vol ti nha com os ami gos;
ago ra, es tou pre so em meus afa ze res,
amar ra do às mi nhas ga nân ci as mun- 
da nas. Pa ra mi nha au sên cia, ca da vez
mai or, en con tro des cul pas das mais
es far ra pa das, que na ver da de ape nas
re fle tem o meu ego cen tris mo.

E as sim acu mu lan do fal ta de tem- 
po pa ra quem tan to tem po de di cou a
mim, veio-me um pe so na cons ci ên- 
cia. En ten di que de ve ria me de di car
mais e dar mais aten ção a mi nha mãe.
De re pen te, che ga uma men sa gem
que ras ga mi nha al ma e me faz en ten- 
der que já não mais se rá pos sí vel: a
mãe se foi, não es tá mais en tre nós,
man da re mos no tí ci as do se pul ta- 
men to.

O te le fo ne to ca in sis ten te men te.
Acor do. Já é do min go de ma nhã, o se- 
gun do de maio, pre ci sa men te se te ho- 
ras, o alar me in sis tiu em me des per- 
tar. Foi ape nas um so nho. Lo go pas so
a mão no apa re lho e fa ço uma li ga ção.
Alô, mãe? Só que ro te di zer o quan to
te amo!

Em tem pos de pan de mia, com me- 
di das de iso la men to e lock- 
down anun ci a das, lem brei do fa to de
que es te ano, pa ra mui tos, ex cep ci o- 
nal men te, nes ta ma nhã de do min go
não es ta rão ao la do de su as mães.

Eis aí um gran de mo ti vo pa ra re fle- 
tir o ta ma nho de la em sua vi da. Quan- 
tas não fo ram as ve zes que he si tou em
li gar, em dar uma pas sa da, ain da que
bre ve, pa ra dar um abra ço aper ta do,
olhar nos olhos e ex pres sar o sen ti- 
men to?

Não dei xe que o tra ba lho te con su- 

ma, que a ga nan cia te ce gue, que a
vai da de te enal te ça. Es se sta tus é a úl- 
ti ma pa ra da do trem ba la an tes que o
mun do te nha lhe rou ba do as me lho- 
res lem bran ças que po de ria ter da qui
a al guns anos.

E aque la vi si ta sem pre im pos sí vel,
por di ver sos pre tex tos, pa ra a mãe
que mo ra lon ge? Iro ni ca men te, vo cê
ar ru ma rá tem po pa ra quan do ela es ti- 
ver do en te em um lei to de hos pi tal.
Da mes ma for ma, con se gui rá le van tar
al gum di nhei ro pa ra com pa re cer ao
seu se pul ta men to. Tar de de mais!

Co mo bem diz a le tra da mú si ca
sor ria e abra ce teus pais en quan to es- 
tão aqui, que a vi da é trem-ba la, par-
cei ro, e a gen te é só pas sa gei ro pres tes
a par tir. Não dei xe sua vi da des car ri- 
lhar.

Ho je é o dia da sua mãe. Da que la
que te en tre gou par te da vi da, do tem-
po, da aten ção, do amor e po de ria en- 
tre gar a pró pria vi da. Não im por ta co-
mo a ma ter ni da de foi con ce bi da, se
por fer ti li za ção na tu ral ou re pro du- 
ção as sis ti da. Ou ain da por uma “fer ti-
li za ção não con ven ci o nal”, que, ao in- 
vés do úte ro, ger mi nou e aflo rou no
co ra ção, por ato de amor que cul mi-
nou na ado ção.

O iso la men to so ci al que vi ve mos
em meio à cri se sa ni tá ria po de afas tar,
mas ja mais en fra que cer o la ço de
amor ma ter no cri a do en tre ela e vo cê.
Por for ça do des ti no es ta mos em iso- 
la men to. Mas pe gue o te le fo ne, li gue,
con ver se, fa ça cha ma da de ví deo. E
quan do tu do is so pas sar, quan do pu-
der sair às ru as es co lha os bra ços de la
co mo o pri mei ro pa ra o qual cor rer.

Es se dis tan ci a men to tal vez sir va
pa ra te mos trar al gu mas ver da des, da- 
que las que ma chu cam no fun do da
al ma. Ser ve pa ra per ce ber o quão im- 
por tan te e sig ni fi can te é a mãe em
nos sas vi das. Lá pi des não têm ou vi- 
dos. Não dei xe pa ra di zer eu te amo
quan do for tar de.

O dilema da visita no Dia das Mães

Os di le mas atra ves sam nos sa vi da.
Vi ver é se de pa rar com di le mas e en- 
fren tá-los. Nas en cru zi lha das que en- 
vol vem o di le ma, a fi lo so fia po de ser
com pa ra da a uma bús so la nu ma na- 
ve ga ção di fí cil e com ple xa. O di le ma
tra ba lha com ques tões di ver sas, tais
co mo es co lhas, in tui ções mo rais, cál- 
cu los mo rais, éti ca uti li ta ris ta etc.

Na par te re fe ren te à ex pli ca ção do
di le ma de Eu tí fron (um dos diá lo gos
de Pla tão), o Di ci o ná rio Ox ford de Fi- 
lo so fia afir ma que “o di le ma sur ge se ja
qual for a fon te de au to ri da de que se
acei te”, co lo can do a se guin te per gun- 
ta: “Pre o cu pa mo-nos com o que é
bom por que é bom, ou nos li mi ta mos
a cha mar de bo as aque las coi sas com
que nos pre o cu pa mos?”.

Além des se, há vá ri os di le mas fi lo- 
só fi cos fa mo sos na his tó ria. Um de les
é o di le ma do bon de, cu jo ex pe ri men- 
to mo ral foi cri a do com um bon de fo- 
ra de con tro le, em que, no seu ca mi- 
nho, têm cin co pes so as amar ra das
aos tri lhos; en tre tan to, exis te a pos si- 
bi li da de de aci o nar uma cha ve pa ra
des vi ar o bon de pa ra ou tros tri lhos,
po rém, nes ses ou tros tri lhos, há uma
pes soa que se rá mor ta com es sa ação.
E, pa ra com ple xi fi car mais ain da es se
di le ma, a fi ló so fa, Ju dith Jar vis Thom- 
son, acres cen ta uma va ri a ção em que
vo cê es tá ao la do de uma pes soa nu- 
ma pon te e, pa ra fa zer com que o bon- 
de pa re, a al ter na ti va é em pur rar es sa
pes soa em di re ção aos tri lhos, a fim de
sal var as cin co pes so as amar ra das aos
tri lhos, ci ta das an tes. O que fa zer?

E, quan do se re fe re aos di le mas
mo rais, o Di ci o ná rio Ox ford de Fi lo- 
so fia diz que o con fli to, no in te ri or de
um di le ma, tam bém po de ser des cri to
de ma nei ra com que o di le ma “sig ni fi- 
que que, da das as cir cuns tân ci as, a
pes soa agiu de for ma cor re ta ou, pe lo

me nos, tão cor re ta men te quan to
qual quer ou tra al ter na ti va.”. O fa mo- 
so di le ma da es co lha de So fia é um
for te di le ma mo ral, em que a mãe tem
que sa cri fi car um dos fi lhos.

Por tan to, nes te pe río do de pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus (Co vid-19),
mui tos di le mas pas sa ram a nos in qui- 
e tar, so bre tu do num con tex to de mui- 
tas ci da des em que a ta xa de ocu pa- 
ção dos lei tos de UTIs che gou ao li mi- 
te, le van do os mé di cos a de ci di rem
quais pa ci en tes, em es ta do gra vís si- 
mo, irão ocu par ou não es ses lei tos.
Em ou tras pa la vras, é a de ci são de
quem de ve vi ver ou mor rer.

Já, no âm bi to fa mi li ar, mui tos fi- 
lhos es tão en fren tan do o di le ma da vi- 
si ta em re la ção às mães ido sas ou com
co mor bi da des (hi per ten são, car di o- 
pa tia, di a be tes etc.), pois a mai o ria
das mor tes de Co vid-19 é de pes so as
des ses gru pos de ris co.

Es tou com 35 anos de ida de e, du- 
ran te 34 anos, sem pre pas sei o Dia das
Mães gru da do à mi nha mãe. Exa ta- 
men te por is so, nes te ano de 2020, en- 
fren to o di le ma da vi si ta no Dia das
Mães. Is so por que, mi nha mãe, uma
ido sa de 69 anos, é hi per ten sa e car di- 
o pa ta, faz par te do gru po de ris co, em
re la ção à pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus. Ela não sai do apar ta men to de la
pa ra lu gar al gum. 

Quan do vou le var as com pras de
su per mer ca do e de far má cia em seu
apar ta men to, não en tro, dei xo a mer- 
ca do ria e re mé di os na por ta do apar- 
ta men to, e me man te nho à dis tân cia
de 2 me tros, fa lan do com ela so men te
do cor re dor. É mui to do lo ro so pen sar
nes sa sub tra ção re pen ti na de afe tos.

Com o Dia das Mães se apro xi man- 
do, o di le ma da vi si ta foi me in va din- 
do. Por mais que o Dia das Mães, mui- 
tas ve zes, aten da a uma pers pec ti va
co mer ci al e con su mis ta, em mo men- 
tos de pan de mia tem uma res sig ni fi- 

ca ção. A com pra do pre sen te se tor na
com ple ta men te se cun dá ria. Acre di to
que to das as pes so as es te jam de se jo- 
sas de, pe lo me nos, po der abra çar,
bei jar e fa zer um ca ri nho em su as
mães.

Re al men te, nun ca pen sei que che- 
gas se o dia em que o não con ta to com
mi nha mãe tam bém fos se um ato de
amor. Mas é de ses pe ra dor. E fa ço uso
da pa la vra “tam bém” por que, ca so eu
não re sis ta à me di da do não con ta to e
re sol va ir dar um abra ço em mi nha
mãe, não po de ria, ja mais, sen tir e di- 
zer que não se ria um ato de amor. A
am bi va lên cia e a com ple xi da de des- 
sas es co lhas e pos tu ras nos dão sen ti-
men tos per tur ba do res. O que fa zer,
en tão? Não sei.

São ine vi tá veis al gu mas per gun tas
nes se di le ma. Por um la do, e se eu es- 
ti ver con ta mi na do com o no vo co ro- 
na ví rus, num qua dro as sin to má ti co, e
não sou ber da con ta mi na ção, e for vi-
si tar mi nha mãe e con ta mi ná-la, es ta- 
rei pre pa ra do pa ra en ca rar as con- 
sequên ci as da mi nha es co lha? Por ou- 
tro la do, e se eu não for vi si tar mi nha
mãe – com um con ta to que inun da o
co ra ção de ale gria e fe li ci da de de uma
mãe ao ver seu fi lho e que re a cen de
ain da mais a cha ma for te da von ta de
de vi ver – e ela aca be par tin do des sa
vi da sem es sa úl ti ma lem bran ça, em
ple no Dia das Mães?

Pul sam na al ma o pe so mo ral da es-
co lha, o cál cu lo de pro ba bi li da des e,
aci ma de tu do, o amor que im pul si o-
na es co lhas e ações.

Por is so, é mui to di fí cil ins tau rar
um jul ga men to de cons ci ên cia nes se
di le ma da vi si ta. E mais te me rá rio,
ain da, é ou tras pes so as apon ta rem o
de do acu sa dor pa ra al guém que em- 
bar que nes se di fí cil di le ma ao fa zer
qual quer das es co lhas. As sim, de se jo
um Fe liz Dia das Mães, in de pen den-
te men te de qual es co lha am bi va len te
e com ple xa do ver bo “Amar”.

MAR CO RO DRI GUES
Fi ló so fo e es cri tor

Um Vam pi ro no
Go ver no

Re la tos acer ca de cri a tu ras san gues su gas não são ra ros ao lon- 
go da his tó ria. Na mi to lo gia gre ga, por exem plo, Λάμια (Lâ mia) é
uma re pre sen ta ção sig ni fi ca ti va. Ela era des cri ta co mo uma be lís- 
si ma rai nha que, ao se en vol ver amo ro sa men te com o gran de
Zeus, fo ra pu ni da pe la ciu men ta e vi o len tís si ma deu sa He ra, ten- 
do co mo des fe cho seus fi lhos mor tos lo go ao nas cer. Con ta-se,
que a par tir de en tão, tor na ra-se uma cri a tu ra vil e ator men ta da,
de vo ra do ra in sa ciá vel do san gue de cri an ças e jo vens. De mo do
aná lo go é Li lith, na mi to lo gia ju dai ca, as so ci a da a mor tes inex pli- 
cá veis de re cém-nas ci dos.

Em ou tras tra di ções, po de-se des ta car as se guin tes fi gu ras: o
Tlahu el pu chi (Mé xi co), pro vá vel ins pi ra ção pa ra os vam pi ros da
sé rie de TV “Um drink no In fer no”; o Na cht zeh rer (Ale ma nha), cu- 
jo no me po de se tra du zir por “de vo ra dor da noi te”; o Yara-ma-
yha-who (Aus trá lia), ha bi tam as fon tes d’água, per ma ne cen do à
es trei ta de su as ví ti mas. Há mui tos ou tros exem plos. Po rém, a re- 
pre sen ta ção mais po pu lar men te co nhe ci da, de ri va das ex pres- 
sões es la vas upir e vam pir, per so na gens oriun dos das len das dos
paí ses do Les te Eu ro peu.

O que im por ta com pre en der, no fim das con tas, em re la ção às
pers pec ti vas ima gi ná ri as do vam pi ris mo, é a fas ci na ção que a
mor te ex pec to ra atra vés do sim bo lis mo do san gue. San gue é vi da,
tan to pa ra Je sus quan to pa ra Drá cu la, res pec ti va men te: “Es te cá- 
li ce é a no va Ali an ça no meu san gue”; “Só no san gue des co bri mos
a ver da de”. Mas na na tu re za vam pí ri ca vi das pre ci sam ser cei fa- 
das pa ra con fe rir o pra zer vi tal. Não sen do pos sí vel mor rer a vi da
per de o sig ni fi ca do. Uma pro fun da cri se ine xis ten ci al os aco me te,
mar ca da por an gús tia e pro fun do res sen ti men to.

No ima gi ná rio cul tu ral bra si lei ro, o pri mei ro vam pi ro de ve ter
si do Ben to Car nei ro, um dos mais fa mo sos per so na gens do hu- 
mo ris ta Chi co Anysio, que sem pre era mal su ce di do em su as em- 
prei ta das em bus ca de san gue. Não con se guia as sus tar nin guém,
além de me dro so, em com pa nhia de Ca lun ga. Por ou tro la do, há
re la tos que su ge rem ata ques ve rí di cos de vam pi ros no Bra sil.
Den tre eles, des ta ca-se uma re por ta gem de 1973, cu ja his tó ria foi
re me mo ra da pe la Fo lha de São Pau lo em ma té ria de 27 de fe ve rei- 
ro de 2018, com o tí tu lo “Há 45 anos, ta xis ta dis se ter si do ata ca do
por vam pi ro em São Pau lo”. 

O tal vam pi ro, que se apre sen ta ra com o no me Ba ron Franks,
se gun do ta xis ta, con fes sou ser mé di co, em bo ra não mais exer ces- 
se a pro fis são. Por ter con fes sa do pro ble mas no car ro, pre ci san do
che gar ao Pa ra ná, o ta xis ta ofe re ce uma ca ro na até uma ci da de
pró xi ma. Ao che gar ao lo cal, con ta ter si do ata ca do pe lo vam pi ro,
e so men te foi sal vo por ter re za do ao Pa dre Cí ce ro.

Não se ria qual quer sur pre sa se des co brís se mos, de re pen te,
que Ba ron Franks se ria Nel son Tei ch, o atu al mi nis tro da saú de, ou
al guém pró xi mo de le, pro ve ni en te de uma pos sí vel di nas tia vam- 
pí ri ca ra di ca da no Bra sil. A di fe ren ça é que não é ino fen si vo, co mo
Ben to Car nei ro. Sua fal ta de afin co di an te de su as ur gen tes atri- 
bui ções lan ça tre vas so bre um ce ná rio de mor te.

Na prá ti ca, não há nin guém no mi nis té rio. Foi es co lhi do pa ra
con du zir mo ro sa men te a gra ve cri se pan dê mi ca.. Sem pre eva si- 
vo, im pre ci so, sem qual quer pro pos ta ob je ti va en dos sa a po si ção
ho mi ci da de Bol so na ro. Es tu dou “ne gó ci os” em Har vard, mas de- 
mons trou im pe rí cia com o uso da más ca ra, co mo se ates tou em
ví deo vi ra li za do. Tal vez is so de mons tre seu vam pi ris mo, dei xan do
os den tes a mos tra. E quan to san gue de bra si lei ros, mais do que
nun ca, po der-se-á es tá à al tu ra de sua lín gua sá di ca: “Co mo vo cê
tem di nhei ro li mi ta do,

vo cê vai ter que fa zer es co lhas, vai ter que de fi nir on de vo cê vai
in ves tir” (…) “O mes mo di nhei ro, só que es sa pes soa é um ado les- 
cen te que tem a vi da in tei ra pe la fren te e a ou tra pes soa ido sa” Sua
iso no mia é fi nan cei ra, fria co mo fri go rí fi co. In ves tir é o que im- 
por ta. Quan to aos ven ti la do res, ele con jec tu rou: “(…) de re pen te
vo cê do bra a sua quan ti da de de ven ti la dor me câ ni co. O que vo cê
vai fa zer com is so de pois?”… Al gu ma se me lhan ça com o “E daí?”

Es sa ab so lu ta in sen si bi li da de fler ta com a mor te se du to ra do
se nhor das tre vas. Mas co mo po de ria ser di fe ren te? Ora, em al- 
gum mo men to a ca te go ria mé di ca, em sua mai o ria es ma ga do ra
bol so na ris ta, te rá que res pon der a is so. Quan ta fal ta de in te li gên- 
cia po lí ti ca, pa ra uma clas se que se acha eli te, e que se di zem dou- 
to res, mes mo quan do são des pro vi dos de dou to ra do. Não obs- 
tan te, Mau ro Luiz de Bri to Ri bei ro, pre si den te do Con se lho Fe de- 
ral de Me di ci na (CFM), uma es pé cie de sub-vam pi ro de Tei ch, fez
ques tão de fa zer cor po ra ti vis mo ba ra to e mes qui nho, em ple na
pan de mia, em ví deo nu ma re de so ci al ofi ci al do CFM, em ne ga ti- 
va di an te da pro pos ta de fle xi bi li za ção do re va li da, o que per mi ti- 
ria a mé di cos es tran gei ros atu a rem no com ba te à co vid-19, co mo
se o Bra sil fos se as sim tão bem ser vi do de mé di cos, pa ra se dá ao
lu xo de re cu sar tal me di da ca so se ins tau re um co lap so ab so lu to
no sis te ma de saú de. Is so é sem dú vi da de uma ar ro gân cia des co- 
mu nal, pois, além do bai xo con tin gen te de mé di cos, tal pre si den- 
te de con se lho faz po se de al tís si mo pi ca-da-ga lá xia, co mo se as
me lho res fa cul da des de me di ci na do mun do fos sem bra si lei ras.

Sen do as sim con si de ra do, co mo on co lo gis ta, Nel son Tei ch na- 
ve ga so bre a me tás ta se da ig no rân cia do Go ver no Bol so na ro, cu ja
na tu re za cor ro bo ra per fei ta men te às ex pec ta ti vas de de gus ta do- 
res de san gue. Res ta-nos, en tão, afi ar as nos sas es ta cas, re co lher
os den tes de alho, cru ci fi xos, mes mo na au sên cia de al gum Van
Hel sing. Fi que mos em qua ren te na, a fim de pre ser var o san gue vi- 
tal da ame a ça não de vam pi ros, mas de ver mes que têm si do mais
da no sos que o ví rus.

Cal ma, ca rís si mos lei to res, não jul guem que es te fi ló so fo sur- 
tou, não se tra ta de uma apo lo gia à exis tên cia de vam pi ros, dei xe- 
mos as te o ri as da cons pi ra ção pa ra ter ra pla nis tas, ola vis tas e de- 
mais de li ran tes des qua li fi ca dos. A ques tão aqui é de ma si a da sé- 
ria, ape sar da iro nia…

Sem in te li gên cia, não há sal va ção!

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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Planalto recebeu a visita do tenente-coronel da reserva Sebastião Curió Rodrigues de
Moura, um dos agentes da ditadura militar no Brasil

Fi las me no res

DIREITOS HUMANOS

Governo é denunciado
na Corte Interamericana

O
Ins ti tu to Vla di mir Her zog, o 
Nú cleo de Pre ser va ção da 
Me mó ria Po lí ti ca e o PSOL 
de nun ci a ram o go ver no Jair 

Bol so na ro à Cor te In te ra me ri ca na de 
Di rei tos Hu ma nos após o Pla nal to re- 
ce ber o te nen te-co ro nel da re ser va 
Se bas tião Cu rió Ro dri gues de Mou ra, 
o Ma jor Cu rió, de 85 anos. Ele foi um 
dos agen tes de re pres são da di ta du ra 
mi li tar que atu ou no com ba te à Guer- 
ri lha do Ara guaia, no su do es te pa ra- 
en se, nos anos 1970.

O go ver no foi de nun ci a do por des- 
cum prir sen ten ça unâ ni me da Cor te 
que con de nou o Bra sil pe lo de sa pa re- 
ci men to for ça do e mor te de de ze nas 
de pes so as du ran te o pe río do da di ta- 
du ra.

Se gun do as en ti da des e o par ti do, o 
Pla nal to tem pro mo vi do no vas vi o la- 
ções ao di rei to à ver da de ao di fun dir 
in for ma ções fal sas so bre o ocor ri do 
nas ope ra ções con tra a Guer ri lha do 
Ara guaia e a di ta du ra em ge ral.

Após a vi si ta, o per fil ofi ci al da Se- 
cre ta ria Es pe ci al de Co mu ni ca ção 
(Se com) sau dou Cu rió co mo um he- 
rói. O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral emi- 
tiu re pre sen ta ção afir man do que a 
pu bli ca ção é uma ofen sa di re ta e ob- 
je ti va ao prin cí pio cons ti tu ci o nal da 
mo ra li da de ad mi nis tra ti va, por re pre- 
sen tar uma apo lo gia à prá ti ca, por au- 
to ri da des bra si lei ras, de cri mes con tra 
a hu ma ni da de e gra ves vi o la ções aos 
di rei tos hu ma nos.

Re la tó rio fi nal da Co mis são Na ci o- 
nal da Ver da de, de 2014, lis tou Cu rió 
co mo um dos 377 agen tes do Es ta do

O GOVERNO FOI DENUNCIADO POR DESCUMPRIR SENTENÇA UNÂNIME DA CORTE

bra si lei ro que pra ti ca ram cri mes con- 
tra os di rei tos hu ma nos.

O mi li tar es te ve no co man do de 
ope ra ções em que guer ri lhei ros do 
Ara guaia fo ram cap tu ra dos, con du zi- 
dos a cen tros clan des ti nos de tor tu ra, 
exe cu ta dos e de sa pa re ce ram.

Cu rió re ve lou de ta lhes , in cluin do 
do cu men tos e de poi men tos, so bre as 
tor tu ras e as sas si na tos pra ti ca dos 
con tra de ze nas de pes so as na re gião 
do Ara guaia. As ví ti mas fo ram tan to 
mi li tan tes do Par ti do Co mu nis ta 
quan to sim pa ti zan tes lo cais.

O ma jor Cu rió foi um dos pri mei ros 

agen tes a se rem de nun ci a dos no Bra- 
sil por cri mes co me ti dos du ran te a di- 
ta du ra, ain da em 2012.

De lá pa ra cá, fo ram ou tras cin co 
de nún ci as. To das por cri mes co mo se- 
ques tro, as sas si na to e ocul ta ção de 
ca dá ver. As úl ti mas três fo ram apre- 
sen ta das con tra ele em de zem bro de 
2019, quan do o MPF fez um ba lan ço 
so bre as ações re la ci o na das à guer ri- 
lha.

Ele e os ou tros mi li ta res ten tam en-
qua drar as acu sa ções na Lei da Anis-
tia, que ga ran te o ar qui va men to des te 
ti po de de nún cia.

DINHEIRO

Cerca de 20 milhões sem conta  sacaram auxílio 

CAIXA NÃO ANUNCIOU CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASI

Um to tal de 20,02 mi lhões de bra si- 
lei ros sem con ta ban cá ria re ce beu a
pri mei ra par ce la do au xí lio emer gen- 
ci al de R$ 600 (R$ 1,2 mil pa ra mães
sol tei ras). O nú me ro su pe ra a es ti ma- 
ti va de 18,5 mi lhões de pes so as apre- 
sen ta da no iní cio da se ma na. A in for- 
ma ção foi da da ho je (8) pe lo vi ce-pre- 
si den te de Va re jo da Cai xa Econô mi ca
Fe de ral, Pau lo Hen ri que An ge lo.

O vi ce-pre si den te da Cai xa con ce- 
deu en tre vis ta co le ti va trans mi ti da
pe la in ter net di re ta men te de uma
agên cia no cen tro de Ma naus. Ape sar
da ex pec ta ti va de que o ban co anun- 
ci as se ho je o ca len dá rio de pa ga men- 
to da se gun da par ce la do be ne fí cio,
ne nhu ma da ta foi in for ma da.

A mai or par te dos “des ban ca ri za- 
dos” que fi ze ram o res ga te op tou por
trans fe rir o di nhei ro pa ra con tas da
Cai xa em no me de pa ren tes ou de
ami gos. Se gun do An ge lo, 8,22 mi- 
lhões fi ze ram es sa op ção, que, con for- 
me ex pli cou, equi va le à re ti ra da do
au xí lio. Uma hi pó te se pa ra es sa op ção
é de que a con ta pou pan ça di gi tal per- 
mi te trans fe rên ci as ili mi ta das e sem
cus to pa ra ou tras con tas da pró pria
Cai xa.

Em se gun do lu gar, fi cou o sa que

em di nhei ro nas agên ci as da Cai xa,
nos cai xas ele trô ni cos ou em ca sas lo- 
té ri cas, com 6,78 mi lhões de re ti ra das
re a li za das até as 14h de ho je. O nú me- 
ro re pre sen ta o con tin gen te que tem
ido aos pon tos de aten di men to nos
úl ti mos di as, fa zen do lon gas fi las.
Des de ter ça-fei ra (5), o sa que em es- 
pé cie da pri mei ra par ce la es tá li be ra- 
do pa ra to dos os be ne fi ciá ri os, in de- 
pen den te men te do mês de nas ci men- 
to.

Um to tal de 4,03 mi lhões de bra si- 
lei ros trans fe riu o di nhei ro da con ta
di gi tal pa ra con tas de ou tros ban cos
por meio da Trans fe rên cia Ele trô ni ca
Dis po ní vel (TED) ou do Do cu men to
de Or dem de Cré di to (DOC). A con ta
pou pan ça di gi tal per mi te até três
ope ra ções do ti po por mês. Por 90 di- 
as, elas se rão gra tui tas.

Se gun do a Cai xa, 461,1 mil pes so as
usa ram a con ta di gi tal pa ra pa gar
con tas do més ti cas (água, luz, te le fo ne
e gás), 451,99 mil pa ga ram bo le tos por
meio do apli ca ti vo Cai xa Tem e ape- 
nas 47,5 mil op ta ram por re ce ber o
be ne fí cio em car tões de dé bi to da
ban dei ra ELO.

Em en tre vis ta co le ti va pa ra fa zer
um ba lan ço do au xí lio emer gen ci al, o
vi ce-pre si den te da Cai xa res sal tou
que não há ne ces si da de de as pes so as
fa ze rem fi las na ma dru ga da nas por- 
tas das agên ci as do ban co. Se gun do
An ge lo, o mo vi men to caiu bas tan te
des de quar ta-fei ra (6), de pois que a
mai o ria dos be ne fi ciá ri os con se guiu
sa car em di nhei ro o au xí lio emer gen-
ci al.

Na se gun da-fei ra (4), 1,13 mi lhão
de pes so as re ti ra ram o be ne fí cio nas
agên ci as da Cai xa, nos cai xas ele trô ni- 
cos ou nas lo té ri cas e nos cor res pon-
den tes ban cá ri os (on de eles es ti va- 
vam aber tos). Na ter ça-fei ra, 1,08 mi-
lhão fi ze ram o sa que. O nú me ro caiu
pa ra 651,5 mil na quar ta (6), 399,5 mil
on tem (7) e 346,8 mil até as 14h de ho- 
je.

An ge lo des ta cou que to das as pes-
so as que es tão che gan do até as 14h
es tão sen do aten di das, mes mo que as
agên ci as te nham de fe char mais tar- 
de. Se gun do ele, na mai o ria das agên- 
ci as, as fi las es tão aca ban do an tes das
9h por que vi gi lan tes ex ter nos e re cep- 
ci o nis tas têm aju da do a po pu la ção a
ge rar o có di go pa ra sa que no cai xa
ele trô ni co.

POLÍCIA FEDERAL

STF arquiva processo
sobre Ramagem

ALEXANDRE DE MORAES ARQUIVOU A AÇÃO QUE DISCUTIA

O mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral, ar qui vou on tem (8) a ação que dis cu tia a
no me a ção de Ale xan dre Ra ma gem co mo di re tor-ge ral
da Po lí cia Fe de ral.

Mo ra es re jei tou o pe di do de re con si de ra ção fei to pe la
Ad vo ca cia-Ge ral da União (AGU), que ten ta va re ver ter a
de ci são de 29 de abril que im pe diu a pos se de Ra ma- 
gem. Na que la sen ten ça, o mi nis tro do STF dis se ver in- 
dí ci os de “des vio de fi na li da de” na in di ca ção do de le ga- 
do, ami go da fa mí lia Bol so na ro, pa ra o pos to má xi mo da
PF.

Em se gui da à de ci são do fim de abril, o go ver no Jair
Bol so na ro tor nou a no me a ção de Ra ma gem sem efei to
no “Diá rio Ofi ci al da União”. Por is so, nes ta sex ta, Mo ra- 
es de fi niu que o ato ques ti o na do na ação ju di ci al já não
exis tia mais.

Se gun do o mi nis tro, há um en ten di men to pa ci fi ca do
no STF de que a per da do ob je to da ação – ou se ja, a ex- 
tin ção da qui lo que es ta va sen do ques ti o na do – re sul ta
no ar qui va men to do pro ces so.

“O pre sen te man da do de se gu ran ça, por tan to, es tá
pre ju di ca do em vir tu de da edi ção de no vo de cre to pre- 
si den ci al tor nan do sem efei to a no me a ção im pug na da,
de ven do ser ex tin to por per da su per ve ni en te do ob je to
di an te da in sub sis tên cia do ato co a tor”, es cre veu o mi- 
nis tro.

A AGU ti nha ten ta do ar gu men tar em sen ti do con trá- 
rio, afir man do que o pre si den te Jair Bol so na ro ain da de- 
se ja va no me ar Ra ma gem pa ra o pos to – e, por is so, ha via
mo ti vo pa ra man ter o pro ces so. O ar gu men to foi re jei ta- 
do por Mo ra es.

MUNICÍPIOS

Governo propõe acolher
78 mil moradores de rua

GOVERNO FEDERAL REPASSA RECURSOS ÀS PREFEITURAS

O go ver no fe de ral de ta lhou o pla no de con tin gên cia
que tem co mo me ta aco lher 78,1 mil mo ra do res de ru as
em mu ni cí pi os de to do o país. O pro gra ma foi anun ci a- 
do na se ma na pas sa da e, des de en tão, cer ca de 1,6 mil
mu ni cí pi os já fi ze ram a ade são.

Ao to do, se rão re pas sa dos pou co mais de R$ 1 bi lhão
pa ra es ta dos e mu ni cí pi os, com o ob je ti vo de aten der
es sa po pu la ção du ran te seis me ses. De acor do com Ser- 
gio Au gus to de Quei roz, se cre tá rio es pe ci al de de sen vol- 
vi men to so ci al do Mi nis té rio da Ci da da nia, as pre fei tu- 
ras po de rão usar os re cur sos pa ra pro vi men to de aco- 
mo da ções in di vi du ais em pou sa das ou ho teis, no ca so
de mo ra dor de rua di ag nos ti ca dos com co vid-19 e tam- 
bém pa ra adap ta ção de abri gos pú bli cos pa ra am pli a- 
ção e re a de qua ção de va gas. O di nhei ro tam bém se rá
usa do pa ra for ne ci men to de ali men ta ção e ou tros itens
bá si cos.

“Há mui tos mu ni cí pi os que fe cha ram o seu aten di- 
men to. Por is so, um ape lo aos ges to res e à po pu la ção de
ca da mu ni cí pio, que co brem que o ser vi ço de as sis tên- 
cia so ci al mu ni ci pal se ja aber to, se não o re cur so que nós
es ta mos en vi an do não se rá apli ca do da ma nei ra ide al,
que é aten der o pú bli co mais vul ne rá vel”, afir mou o se- 
cre tá rio, du ran te co le ti va de im pren sa no Pa lá cio do Pla- 
nal to.

Os re cur sos se rão re pas sa dos aos mu ni cí pi os via Fun- 
do Na ci o nal de As sis tên cia So ci al (FNAS). Pa ra se rem
ele gí veis a re ce ber os equi pa men tos de pro te ção, os es- 
ta dos, os mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral pre ci sam ter
em sua es tru tu ra uni da des do  Sis te ma Úni co de As sis- 
tên cia So ci al (Su as), co mo cen tros de Re fe rên cia de As- 
sis tên cia So ci al (CRAS), cen tros de Re fe rên cia Es pe ci a li- 
za do de As sis tên cia So ci al (CRE AS), Cen tro-Dia, Cen tro-
Pop, Cen tros de Con vi vên cia e Uni da des de Aco lhi men- 
to.

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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Indicação do parlamentar visa gerar economia de recursos para a compra de EPIs

Abu sos

COMBATE

Duarte Jr propõe energia
gratuita a hospitais 

O de pu ta do es ta du al Du ar te Jr (Re- 
pu bli ca nos) anun ci ou in di ca ção à 
Equa to ri al Ener gia Ma ra nhão, su ge- 
rin do a isen ção do pa ga men to de 
ener gia elé tri ca pa ra os hos pi tais de 
cam pa nha que es tão sen do ins ta la- 
dos no Ma ra nhão, em São Luís e Açai- 
lân dia.

Pa ra o par la men tar, o apoio aos 
hos pi tais de cam pa nha de ve ser pri o- 
ri za do, já que re pre sen tam um gran de 
es for ço do go ver na dor Flá vio Di no, 
em par ce ria com a ini ci a ti va pri va da, 
no com ba te à pan de mia no Es ta do.

Du ar te ex pli ca que a ideia sur giu 
em diá lo go com o pre si den te da 
Equa to ri al, Au gus to Dan tas.

Obras da ins ta la ção do Hos pi tal de Cam- 
pa nha

REGISTRO DE DIÁLOGO COM O PRESIDENTE DA EQUATORIAL ANTES DA PANDEMIA

“So li ci tei que ado tas sem 

es sa me di da pa ra uma 

con tri bui ção efe ti va 

nes se mo men to di fí cil 

que es ta mos vi ven do”.

Sa be mos tam bém que são ne ces sá- 

ri os mui tos re cur sos pa ra o en fren ta- 
men to des sa gra ve cri se e, des sa for- 
ma, a con ces si o ná ria es ta rá con tri- 
buin do pa ra su a vi zar gas tos, ge ran do 
uma eco no mia de re cur sos que po de-
rão ser in ves ti dos, por exem plo, na 
com pra de EPIs pa ra os pro fis si o nais 
da saú de”, des ta cou. Em Açai lân dia, o 
hos pi tal de cam pa nha con ta rá com 60 
lei tos, sen do 53 de en fer ma ria e se te 
de UTI. Já em São Luís, a es tru tu ra 
con ta rá com 200 lei tos, sen do 186 clí-
ni cos e mais 14 de UTI.

ABUSO

Boletim online para registrar violência contra mulher

PROJETO DE OTHELINO NETO PROPÕE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ON LINE DE VIOLÊNCIA CONTRA  MULHER

Foi apro va do pe la Co mis são de
Cons ti tui ção, Jus ti ça e Ci da da nia
(CCJ), o Pro je to de Lei  n° 126/2020, de
au to ria do pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do
Othe li no Ne to (PC do B), que dis põe
so bre o re gis tro de Bo le tim de Ocor- 
rên cia, na De le ga cia On Li ne, dos cri- 
mes de vi o lên cia do més ti ca e fa mi li ar
con tra a mu lher, du ran te o pe río do de
du ra ção da pan de mia da co vid-19, no
es ta do.

A apro va ção da ma té ria na CCJ
acon te ceu du ran te reu nião por vi de o- 
con fe rên cia en tre os mem bros da co- 
mis são e de ve rá ser apre ci a da na pró- 
xi ma Ses são Ex tra or di ná ria com Vo ta- 
ção Re mo ta.

O pro je to es ta be le ce que o Bo le tim
de Ocor rên cia de cri mes de vi o lên cia
do més ti ca po de rá ser fei to por meio
do si te da De le ga cia On Li ne, dis po ni- 
bi li za do pe la Se cre ta ria Es ta du al de
Se gu ran ça Pú bli ca (SSP).

A pro po si tu ra des ta ca, ain da, que
no bo le tim de ocor rên cia de ve rá
cons tar a op ção da mu lher ma ni fes tar

o in te res se em re que rer a me di da pro- 
te ti va de ur gên cia, pre vis ta na Lei Fe- 
de ral nº 11.340/2006. Art. 3º.

De acor do com Othe li no Ne to, a
pan de mia do no vo co ro na ví rus te rá
um “im pac to ca tas tró fi co” na vi da das
mu lhe res, con for me es tu do re a li za do
pe la Or ga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU).

 
O par la men tar afir ma que, de acor- 

do com a pes qui sa con du zi da pe las
uni ver si da des Johns Hop kins (EUA),
Vic to ria (Aus trá lia) e a Or ga ni za ção
Ave nir He alth, o fa tor agra van te des ta
si tu a ção é o iso la men to so ci al tão ne- 
ces sá rio pa ra con ter o avan ço da Co- 
vid-19, mas que co lo ca as mu lhe res ao
la do do agres sor por mais tem po, o
que po de pro vo car au men to de pe lo
me nos 20% em ca sos de vi o lên cia do- 
més ti ca em to do o mun do.

 
O es tu do apon ta pa ra o ris co de

que, a ca da três me ses de qua ren te na,

po de ria re sul tar em 15 mi lhões de ca-
sos a mais de abu so do més ti co do que
se ria nor mal men te es pe ra do, se gun- 
do o UNF PA, a agên cia de saú de se xu- 
al e re pro du ti va da ONU que li de rou a
pes qui sa.

Othe li no Ne to res sal ta que o es tu do
tam bém re la ta pi cos nas li ga ções pa ra
li nhas de aten di men to a ca sos de vi o- 
lên cia do més ti ca. Afir ma ain da que,
no Bra sil, da dos da Ou vi do ria Na ci o- 
nal de Di rei tos Hu ma nos, do Mi nis té-
rio da Mu lher, Fa mí lia e Di rei tos Hu- 
ma nos (MMFDH) apon tam pa ra um
au men to de 18% de de nún ci as for ma-
li za das e de 9% no au men to de li ga- 
ções des de que o pe río do de qua ren-
te na foi de ter mi na do. Ao mes mo tem-
po, o iso la men to es tá tor nan do mais
di fí cil pa ra os ser vi ços e as ins ti tui ções
al can ça rem mu lhe res que es tão ao la-
do dos agres so res.

“Es ses e ou tros fa to res nos le vam a
bus car al ter na ti vas aqui no Ma ra- 
nhão, co mo for ma de evi tar que as
mu lhe res fi quem à mer cê de par cei- 
ros vi o len tos”, afir mou Othe li no Ne to.

1

2

3

Co ro na val cher (1)

Co ro na val cher (2)

Vin gan ça ma lig na

“Ali an ça de Bol so na ro com Cen trão é de -
ses pe ro”.

Con tro le rí gi do (1)

Con tro le rí gi do (2)

Cen trão re vi go ra do
O Cen trão re sol veu mos trar os mús cu los ao pre si den- 

te Jair Bol so na ro, que vi ve acu a do em meio à pan de mia
da co vid-19, mas mes mo as sim ati ran do na di re ção do
Con gres so Na ci o nal, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, dos
go ver na do res e quem mais vir à ja ne la ba ter pa ne la con- 
tra o Pla nal to. Des de a sua for ma ção em ple na Cons ti- 
tuin te de 198788, no go ver no Jo sé Sarney, o Cen trão,
aglo me ra do de par la men ta res de le gen des de cen tro-di- 
rei ta, tem si do a pe dra an gu lar usa da pe lo Pa lá cio do
Pla nal to pa ra cons truir mai o ri as par la men tar em vo ta- 
ção de te mas im po pu la res, ci men ta da na tro ca de car- 
gos e na li be ra ção de ver bas que sus ten tam os man da tos
dos “cen tris tas”. Na Cons ti tuin te, o gru pão par la men tar,
fer men ta do no bai xo cle ro, de ci diu apoi ar o en tão pre si- 
den te Jo sé Sarney, con tra as pro pos tas mais pro gres sis- 
tas na re da ção da no va Cons ti tui ção. O gru po era co- 
man da do pe lo PFL e pe lo PMDB de Sarney. In te gra va
ain da o blo co, o PL, fu tu ro PR; o PDS, su ces sor da le gen- 
da da di ta du ra ARE NA, o PTB e o PDC. Nos go ver nos pe- 
tis tas, o ter mo “Cen trão”, que de fi nia o blo co de víeis fi- 
si o ló gi co, não foi usa do com tan ta frequên cia co mo atu- 
al men te. Mas ga ran tiu apoio a Lu la e a Dil ma, mes mo
sen do, de pois, o res pon sá vel pe la der ru ba da de la em
2016. O pre si den te Bol so na ro, com sa be a for ça do Cen- 
trão, blo co em que, ob vi a men te, o in te grou em de ter mi- 
na dos mo men tos, nos se te man da tos de de pu ta do fe de- 
ral. O pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia tem um ca- 
lha ma ço de 30 pe di dos de im pe a ch ment em “em aná li- 
se”. Bol so na ro con ta ain da com inqué ri to con tra ele, pe- 
di do pe lo STF, cor ri da por apoio a CPIs, e a po pu la ri da de
em que da. Te ve que abrir a tor nei ra de car gos ao Cen- 
trão. Afi nal, tra ta-se de um exér ci to de 221 de pu ta dos,
mis tu ra dos no PDT, PSC, PSL, PP, PROS, MDB, PTB, PR e
So li da ri e da de – 47% dos 513 da Câ ma ra.

Na mi ra do Cen trão es tão di re to ri as de ban cos pú bli- 
cos e de es ta tais, se cre ta ri as de mi nis té ri os, fun da ções e
ou tras es tru tu ras es tra té gi cas. De vem ocor rer mu dan- 
ças, por exem plo, no FN DE, Ban co do Nor des te, Dnit,
Co de vasf e na Fu na sa. Ou até na Es pla na da, no Mi nis té- 
rio dos Trans por tes. As sim, com ape nas 17 me ses no
Pla nal to, Bol so na ro po der cair nos bra ços do Cen trão,
gru po que ele tan to hos ti li zou e su bes ti mou, co mo res- 
pon sá vel pe la “ve lha po lí ti ca, do to ma lá dá cá”.

De pu ta dos de opo si ção es tão dis cu tin do a ne ces si da- 
de de pror ro ga ção do pa ga men to do au xí lio emer gen ci- 
al de R$ 600, o cha ma do “co ro na vou cher”. A pro pos ta
atu al pre vê o pa ga men to de três par ce las até ju nho.

Po rém, com as pers pec ti vas de per ma nên cia do co ro- 
na ví rus e das me di das de dis tan ci a men to so ci al que afe- 
tam a eco no mia, três par ti dos já têm pro pos tas pa ra es- 
ten der o be ne fí cio por mais tem po, Ci da da nia, PSOL e
PT – até o fim do ano.

“Há 15 di as, eu es cu ta va es sas pa la vras ‘fi que em ca sa’
e até che guei a zom bar. Na mi nha lo ja e fiz um ví deo di- 
zen do ‘fi que em ca sa, mas quem vai pa gar nos sas con tas
no fi nal do mês?’”. Con tou a co mer ci an te Sil va na Cu- 
nha, que per deu o ma ri do pa ra a co vid. “Ho je eu di go,
‘fi que em ca sa’”.

Do de pu ta do Jú ni or Boz zel la (PSL-SP), pa ra quem o
pre si den te se sen te acu a do e “num ato de úl ti mo es tá gio
de de ses pe ro”.

Pa ra Flá vio Di no, Jair Bol so na ro “de se ja águas
tur vas por que, se pos sí vel, não há dú vi da que
ten ta rá al gum em pre en di men to de fa ce gol- 
pis ta”, en fa ti zou o go ver na dor ma ra nhen se,

em de cla ra ção ao por tal Va lor Econô mi co.
Deus quei ra que es sa no tí cia não acon te ça. Mas

es tu do da Uni ver si da de de Har vard con clui
que sem me di ca men tos de cu ra, sem va ci nas
e sem o de sen vol vi men to de imu ni da de na tu- 

ral nas pes so as, as me di das con tra a Co vid-19, co- 
mo dis tan ci a men to so ci al po dem du rar até 2022.

Os pes qui sa do res de Har vard usa ram dois co- 
ro na ví rus que cau sam res fri a dos co muns,
cha ma dos OC43 e HKU1. Es ses pa tó ge nos
têm um pa drão sa zo nal. Se o SARS-CoV-2 se

com por tas se co mo seus “pri mos”, a pro gres são
da CO VID-19 no he mis fé rio nor te po de ria di mi nuir com
o ve rão, mas não o su fi ci en te pa ra ex tin guir a ca deia de
con tá gi os.

Nes te fim de se ma na, a pre fei tu ra e go ver no do Es ta- 
do vão re for çar o con tro le de pes so as nas fei ras de bair- 
ros, on de têm ocor ri do aglo me ra ções. O lock down es tá
va len do e a par tir de se gun da ha ve rá ro dí zio de car ros
pe las pla cas. Um dia é par e nou tro, ím par.

Na sex ta-fei ra, o con tro le foi re for ça do nas fei ras da
Ci da de Ope rá ria e do Co ro a di nho, as sim co mo na do
bair ro do João Pau lo. O pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni- 
or, no en tan to, ga ran tiu que a po pu la ção em ge ral ade- 
riu ao lock down na ca pi tal.

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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O equipamento já obteve aprovação de emergência do FDA e pode impedir a escassez
em uma segunda onda de casos do novo coronavírus

Uni ver si da de de Ox ford e os avan ços
nas pes qui sas

Es ta dos Uni dos e cor ri da pa ra en con -
trar a cu ra

PROJETO

NASA desenvolve
ventilador barato
LISIANE MARTINS

O
s en ge nhei ros da NA SA pro- 
je ta ram um ven ti la dor de 
bai xo cus to e de pro du ção 
em mas sa, ade qua do pa ra 

pa ci en tes com co ro na ví rus. A Fo od 
and Drug Ad mi nis tra ti on con ce deu 
apro va ção de emer gên cia na quin ta-
fei ra (7).

O equi pa men to foi pro je ta do e 
cons truí do em ape nas 37 di as por 
uma equi pe de en ge nhei ros do Jet 
Pro pul si on Laboratory (JPL) em Pa sa- 
de na, Ca li fór nia. O dis po si ti vo é cha- 
ma do VI TAL – um acrô ni mo pa ra Ven- 
ti la tor In ter ven ti on Technology Ac- 
ces si ble Locally. Ele usa 1/7 do nú me- 
ro de pe ças ne ces sá ri as pa ra um ven- 
ti la dor con ven ci o nal, o que fa ci li ta a 
pro du ção em mas sa ra pi da men te.

Os ad mi nis tra do res da NA SA dis se- 
ram que ofe re ce ram uma li cen ça gra- 
tui ta pa ra aju dar a co lo car o dis po si ti- 
vo nos hos pi tais mais ra pi da men te. 
Is so po de ria aju dar os de par ta men tos 
de res pos ta a emer gên ci as a se pre pa- 
ra rem pa ra uma on da de no vos ca sos 
de pa ci en tes com co ro na ví rus.

“As uni da des de te ra pia in ten si va 
es tão aten den do pa ci en tes com Co- 
vid-19 que pre ci sam de ven ti la do res 
al ta men te di nâ mi cos. A in ten ção do 
VI TAL é di mi nuir a pro ba bi li da de de 
os pa ci en tes che ga rem a es se es tá gio 
avan ça do da do en ça e exi gir as sis tên- 
cia mais avan ça da do ven ti la dor”, dis- 
se o Dr. JD Polk, che fe de saú de e me-

Im pro vi so pa ra não atin gir mer ca do

Co ro na ví rus

ENGENHEIROS ENVOLVIDOS NA CRIAÇÃO NO LABORATÓRIO DE PROPULSÃO A JATO 

di ci na da NA SA.
A Au to ri za ção de Uso de Emer gên- 

cia per mi te o uso do dis po si ti vo es pe- 
ci fi ca men te pa ra pa ci en tes com Co- 
vid-19, com o ob je ti vo de aten der à 
de man da agu da de ven ti la do res du- 
ran te a pan de mia de co ro na ví rus. Co- 
mo to dos os ven ti la do res, o VI TAL exi- 
ge que os pa ci en tes se jam se da dos e 
te nham um tu bo de oxi gê nio in se ri do 
nas vi as aé re as pa ra res pi rar.

Pa ra evi tar a in ter rup ção da ca deia 
de su pri men tos de ven ti la do res con- 
ven ci o nais, que já es tão em fal ta, os 
en ge nhei ros da NA SA op ta ram por 
um pro je to que re quer me nos pe ças 
que um ven ti la dor con ven ci o nal e de- 
pen de de má qui nas di fe ren tes. São 
cer ca de 700 pe ças a me nos do que os 
equi pa men tos con ven ci o nais.

“Eles são re al men te par tes de ou- 

tros se to res que po dem ser usa dos   
com es se apli ca ti vo”, dis se Da ve Gal-
lagher, di re tor as so ci a do do JPL que 
tra ba lhou com a equi pe.

A es pe ran ça é que os fa bri can tes 
pos sam pro du zir o dis po si ti vo sem 
pre ju di car a pro du ção de ven ti la do res 
con ven ci o nais.

A au to ri za ção de uso de emer gên-
cia da FDA veio uma se ma na de pois 
que es pe ci a lis tas tes ta ram um pro tó- 
ti po do ven ti la dor na Es co la de Me di- 
ci na Icahn, no Mon te Si nai, em No va 
York, on de o La bo ra tó rio de Si mu la-
ção Hu ma na da es co la si mu lou uma 
sé rie de con di ções do pa ci en te.

Em bo ra as au to ri da des não te- 
nham ofe re ci do um cus to exa to pa ra a 
pro du ção do ven ti la dor, Gal lagher es-
ti mou que se ria de apro xi ma da men te 
US $ 2.000 a US $ 3.000. Pa ra com pa-
ra ção, a Ge ne ral Mo tors es tá pro du- 
zin do ven ti la do res con ven ci o nais de 
bai xo cus to pa ra o es to que na ci o nal, 
com mais de US $ 16.000 ca da.

CORONAVÍRUS

Mais de 90 vacinas estão em desenvolvimento

VACINA DESENVOLVIDA PELA UNIVERSIDADE DE OXFORD É A QUE DEVE ENTRAR NO MERCADO MAIS CEDO

Em to do o mun do la bo ra tó ri os não
me dem es for ços pa ra ten tar en con- 
trar uma so lu ção pa ra con ter o no vo
co ro na ví rus. A no tí cia boa no meio do
ca os cau sa do pe la pan de mia é que
mais de 90 va ci nas di fe ren tes pa ra Co- 
vid-19 es tão em de sen vol vi men to em
la bo ra tó ri os em to do o mun do e pe lo
me nos seis fo ram sub me ti das a tes tes
em hu ma nos.

Quan to mais va ci nas fo rem tes ta- 
das, mai o res se rão as chan ces de que
uma ou mais, fun ci o ne. Nes se pon to,
as va ci nas pro va vel men te se ri am da- 
das pri mei ro a pes so as es pe ci al men te
vul ne rá veis   a fi car gra ve men te do en- 
tes com a in fec ção, in cluin do ido sos e
pes so as que en tram no gru po de ris- 
co.

En quan to ci en tis tas de to do o
mun do cor rem pa ra de sen vol ver uma
va ci na pa ra o co ro na ví rus, pes qui sa- 
do res da Uni ver si da de de Ox ford ago- 
ra as su mi ram a li de ran ça. A equi pe
co me çou re cen te men te a tes tar a va- 
ci na em pes so as que, se efi ca zes, po- 

de ri am se tor nar dis po ní veis a par tir
de se tem bro, in for mou o New York Ti- 
mes em 27 de abril. Is so se ria mui to
an tes de qual quer ou tro es for ço de va- 
ci na atu al men te em an da men to che- 
gar ao fim li nha.

Os pes qui sa do res con se gui ram
avan çar ra pi da men te por que já ha vi- 
am de sen vol vi do uma va ci na can di- 
da ta à Sín dro me Res pi ra tó ria do Ori- 
en te Mé dio (MERS), uma do en ça res- 
pi ra tó ria vi ru len ta cau sa da por ou tro
mem bro da fa mí lia do co ro na ví rus.
No ano pas sa do, eles mos tra ram que a
va ci na era se gu ra nas pes so as e tem
uma res pos ta imu ne que du ra pe lo
me nos um ano. Em ja nei ro, o gru po
co me çou a adap tar a téc ni ca pa ra cri- 
ar uma va ci na pa ra o SARS-CoV-2, o
ví rus res pon sá vel pe lo Co vid-19.

Até o fi nal de maio, os ci en tis tas ini- 
ci a rão um es tu do mai or com 5.000 vo- 
lun tá ri os e os se gui rão ao lon go do
tem po pa ra ve ri fi car se a va ci na re al- 
men te im pe de as pes so as de pe gar a
in fec ção. Quan to tem po le va pa ra
mos trar que a va ci na é efi caz de pen- 
de rá do de sem pe nho da pan de mia.
Se o sur to no Rei no Uni do for con tro- 

la do e me nos pes so as fo rem in fec ta- 
das du ran te o ve rão, se rá mais di fí cil
di zer quan ta pro te ção a va ci na ofe re- 
ce.

Em 16 de mar ço, o dia em que o pri- 
mei ro par ti ci pan te foi ins cri to no es-
tu do pa ra tes tar a va ci na Mo der na, o
NIH afir mou em um co mu ni ca do:
“Um es tu do clí ni co de fa se 1 ava li an-
do uma va ci na ex pe ri men tal pro je ta- 
da pa ra pro te ger con tra a do en ça de
co ro na ví rus co me çou no Kai ser Per- 
ma nen te Washing ton He alth Re se ar- 
ch Ins ti tu te (KPWH RI) em Se at tle. O
Ins ti tu to Na ci o nal de Aler gia e Do en- 
ças In fec ci o sas (NI AID), par te dos Ins-
ti tu tos Na ci o nais de Saú de, es tá fi- 
nan ci an do o es tu do, que in clui rá 45
vo lun tá ri os adul tos sau dá veis, com
ida des en tre 18 e 55 anos, du ran te
apro xi ma da men te 6 se ma nas. O pri- 
mei ro par ti ci pan te re ce beu a va ci na
ex pe ri men tal es sa se ma na.”  O es tu do
es tá ana li san do a se gu ran ça da va ci na
e sua efi ci ên cia na ge ra ção de uma
res pos ta imu ne. (LM)

Co mo fun ci o nam as va ci nas?

IMPACTO

Coronavírus em
pacientes com câncer

CORONAVÍRUS PODE TER UM EFEITO PESADO EM PACIENTES

A pan de mia do no vo co ro na ví rus tem au men ta do a
pre o cu pa ção com os pa ci en tes com do en ças pré-exis- 
ten tes. Um gru po cha ma ain da mai or aten ção, que são
das pes so as com di ag nós ti co de cân cer. In de pen den te- 
men te do ti po de tu mor que afe ta es ses pa ci en tes, há
uma po pu la ção que tem uma gran de al te ra ção imu no- 
ló gi ca, au men tan do os ris cos pa ra ou tras do en ças.

Um tra ba lho re cen te de um gru po de clí ni cos do De- 
par ta men to de Me di ci na da Icahn Scho ol of Me di ci ne
em Mount Si nai, Mount Si nai Beth Is ra el de No va Ior- 
que, nos Es ta dos Uni dos, pro cu rou de ter mi nar se os pa- 
ci en tes com cân cer e com a Co vid-19 na que la lo ca li da- 
de têm um prog nós ti co pi or. Em um ar ti go pu bli ca do no
An nals Of Oncology, os au to res es cre ve ram que, sem
ajus tar pa ra fai xas etá ri as, os pa ci en tes com cân cer fo- 
ram in tu ba dos com mai or frequên cia. Po rém, a ta xa de
mor te não foi sig ni fi ca ti va men te di fe ren te.

O le van ta men to re a li za do pe los es pe ci a lis tas dos
EUA apon ta ain da um ris co mai or de in tu ba ção em pa- 
ci en tes com cân cer com ida des en tre 66 e 80 anos. O es- 
tu do não en con trou di fe ren ça ex pres si va no ris co de in- 
tu ba ção em ou tros gru pos etá ri os. Po rém, os pa ci en tes
com cân cer com me nos de 50 anos apre sen ta ram uma
ta xa de mor ta li da de mai or. No en tan to, no gru po de pa- 
ci en tes com fai xa etá ria aci ma de 50 anos, as ta xas de
mor ta li da de pe lo no vo co ro na ví rus em pa ci en tes com
cân cer fo ram me no res do que na que les pa ci en tes sem
cân cer, ape sar de não se rem es ta tis ti ca men te sig ni fi ca- 
ti vas. Is to po de re fle tir uma ten dên cia no efei to do im- 
pac to dos cui da dos re do bra dos re ce bi dos pe los pa ci en- 
tes on co ló gi cos em vir tu de da do en ça de ba se.

Ape sar de ser um pe que no pa no ra ma do ce ná rio atu- 
al, o le van ta men to re a li za do nos EUA nos apon ta pa ra o
for te im pac to da Co vid-19 nos pa ci en tes, prin ci pal men- 
te na que les com cân cer. O mo men to re quer aten ção re- 
do bra da e não po de mos dei xar de acom pa nhar es sa po- 
pu la ção com a de vi da aten ção que ela exi ge.

Hong Kong segue na
fase de testes

OS RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE NÃO FORAM DIVULGADOS

Ou tra va ci na can di da ta es tá sen do tes ta da pe la em- 
pre sa de bi o tec no lo gia lis ta da em Hong Kong, Can Si no
Bi o lo gics. Ten do ini ci a do após os en sai os do NIH, a em- 
pre sa anun ci ou que os en sai os da fa se I fo ram can ce la- 
dos e a va ci na es tá en tran do na fa se II do es tu do “com
ba se nos da dos pre li mi na res de se gu ran ça do en saio clí- 
ni co da Fa se I”. Os re sul ta dos da pri mei ra fa se não fo ram
di vul ga dos.

De acor do com um re la tó rio atu al ar qui va do pe la
Mo der na com a US Se cu ri ti es and Ex chan ge Com mis si- 
on, uma “… va ci na co mer ci al men te dis po ní vel pro va- 
vel men te não es ta rá no mer ca do por pe lo me nos 12 a 18
me ses, é pos sí vel que, em uso emer gen ci al, uma va ci na
es te ja dis po ní vel pa ra al gu mas pes so as, pos si vel men te
in cluin do pro fis si o nais de saú de, no ou to no de 2020. ”

Es tes são pro du tos bi o ló gi cos que, quan do in tro du zi- 
dos no cor po, en si nam o sis te ma imu no ló gi co a iden ti fi- 
car um pa tó ge no cau sa dor de do en ça e a ar ma ze nar na
me mó ria quais op ções de re a ção são as mais efi ca zes.
Al gu mas va ci nas são pa tó ge nos vi vos, cu ja ca pa ci da de
de cau sar da nos foi si len ci a da, mas cu jas ca rac te rís ti cas
es sen ci ais de iden ti fi ca ção fo ram man ti das pa ra que o
cor po pos sa apren der a re co nhe cê-lo.

Por exem plo, a va ci na con tra a fe bre ama re la é um ví- 
rus vi vo e en fra que ci do da fe bre ama re la; a va ci na BCG
tam bém é uma ce pa vi va ate nu a da de ri va da de um iso- 
la do de Mycobacterium bo vis am pla men te uti li za do co- 
mo va ci na pa ra tu ber cu lo se. A va ci na con tra a po li o mi e- 
li te tem o ví rus mor to. Ou tras va ci nas ain da en si nam o
cor po a iden ti fi car as to xi nas li be ra das pe lo pa tó ge no e
agir. (LM)

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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EAD obrigatório: a pandemia 
revolucionará métodos 
de ensino e de trabalho?

MARCELO PIMENTA

É jornalista, especialista em 
invocação e criatividade, professor, 
consultor e palestrante

INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

 

A 
pandemia do Covid-19, coronavírus, que 
atinge todo o mundo, obrigou negócios, em-
presas e profissionais a repensarem a mo-
dalidade de alternativas à distância. Tanto 

o home-office ou teletrabalho, quanto os cursos à 
distância, são as saídas para um mundo globalizado 
e que não pode parar.

Há 20 anos, imaginar um curso totalmente a dis-
tância poderia ser algo impensável para algumas pes-
soas. Talvez um curso de graduação e pós-graduação 
pudesse ser algo impossível.

No entanto, hoje é uma necessidade. Se por um 
lado muitas instituições de ensino foram pressiona-
das a rever seus conceitos sobre utilização das plata-
formas digitais, por outro, elas já são a solução para 
quem não pode perder tempo.

Vemos uma grande evolução das plataformas digi-
tais e dos meios de transmissão de dados, bem como 
nos processos de ensino-aprendizagem. Nunca fala-

mos tanto sobre metodologias ativas de ensino e apren-
dizagem, o quanto elas beneficiam quem quer estudar 
podendo programar os melhores horários.

O EAD - Educação a Distância não se tornou apenas 
uma alternativa, mas obrigatório para empresas e esco-
las, bem como profissionais, que precisam se reinventar.

Estamos enfrentando um momento delicado, e que 
exige de nós disposição e criatividade. Por outro lado, 
o mundo está extremamente globalizado. Tudo o que 
acontece ficamos sabendo de maneira veloz. As fronteiras 
estão mais curtas, tanto por uma necessidade social de 
estarmos mais próximos das pessoas, das informações, 
quando por uma necessidade do mercado de trabalho.

E quais são as vantagens de se estudar à distância? 
Simplesmente possibilidades a todos e também quali-
dade de conteúdo para os profissionais.

Não se pode perder tempo. O mundo que estamos 
vivendo não voltará a ser o que era antes. Após a crise 
não viveremos da mesma maneira, não consumiremos 
da mesma maneira, não socializaremos da mesma ma-
neira. Muito menos, não aprenderemos da mesma ma-
neira. Não há tempo a perder.

O fato do aluno ter a possibilidade de estudar na hora 
que puder, e quantas vezes for necessário, possibilita a 
melhor fixação do conhecimento e entendimento das 
principais dúvidas a serem sanadas pelo tutor. Àque-
les que ainda não tinham experimentado a “novidade” 
estão, obrigatoriamente, se adequando.

Não é a toa que o EAD já crescia, mesmo antes da 
crise, no Brasil inteiro. O aluno consegue se conectar 
com pessoas e profissional de todo o país, fortalecen-
do o seu networking e possibilitando novas maneiras 
de se inserir no mercado de trabalho.

Modalidade que 
cresce e aparece: 
Brasil tem 9 milhões 
de estudantes em EAD

Uma pesquisa divulgada pela ABED 
- Associação Brasileira de Educação a 
Distância no final do ano passado mostra 
que o setor teve crescimento de 17% no 
número de matrículas em um ano.

Os dados ainda apontam que, 
atualmente, 9 milhões de estudantes optam 
por essa modalidade de ensino. Dentro 
desse total, 43% das instituições estão 
concentradas na região Sudeste do Brasil.

Nesse sentido, as metodologias ativas 
colocam o estudante/ participante/ aluno 
como parte integrante do projeto de 
aprendizagem. Ou seja, ele não assiste, 
ele faz e coloca na prática do seu dia-a-
dia, tendo a possibilidade de exercitar o 
conhecimento adquirido.

É preciso enfatizar que: o novo EAD 
vai na contramão das tradicionais aulas 
a distância, que cansam, o aluno e ao 
encontro das necessidades do mundo 
atual.

Acesse vídeos, podcasts e outros artigos 
em http://marcelo.pimenta.com.b
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Prefeitura de São Luís atua para ampliar 
o isolamento social e o número de leitos

COMBATE AO CORONAVIRUS

OPrefeito Edivaldo diz que esforço para reduzir Covid-19 continua em duas frentes: ampliar o isolamento social e o número de leitos
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PA TRÍ CIA CU NHA

Cui da do nun ca é de mais

O so nho de ge rar uma vi da

Sai ba Mais

Dia das Mães

Gravidez: momento
é de se resguardar

D
ar a luz a um be bê é um mo men to má gi co que
cos tu ma ser com par ti lha do em fa mí lia, e com
ami gos pró xi mos. A tão es pe ra da vin da de um
be bê ao mun do é uma das mai o res sen sa ções

que uma mu lher po de ter, e di vi dir es se mo men to de
ale gria com quem se ama é nor mal. Mas ago ra não. Ago- 
ra o mo men to é de se res guar dar, de se pro te ger e pro te- 
ger a quem se ama. É o mo men to de cur tir o be bê em se- 
gu ran ça.

Mas não foi des se jei to que a ad mi nis tra do ra Ja ci o ne
Abreu ima gi nou cur tir a sua pri mei ra gra vi dez, a gra vi- 
dez de Yasmin, cu ja vin da es tá pre vis ta pa ra o dia 15 de
maio.  Ela que tan to ten tou e de se jou ge rar uma cri an ça,
pre ci sa se iso lar pa ra pro te ger a si e ao be bê. “Meu so nho
sem pre foi po der ge rar um fi lho e jus ta men te ago ra,
Deus me per mi tiu. E es te es tá sen do o mo men to mais
de li ca do da mi nha vi da, uma mis to de emo ções, ale gria,
tris te za, an si e da de, me do, en fim, uma con fu são sem ta- 
ma nho”, dis se Ja ci o ne.

Com a pan de mia do no vo co ro na ví rus, to do cui da do
é pou co. Se gun do a Or ga ni za ção Mun di al de Saú de es- 
tão sen do de sen vol vi das pes qui sas pa ra en ten der os im- 
pac tos da in fec ção da Co vid-19 em ges tan tes. Os da dos
ain da são li mi ta dos, mas no mo men to não há ne nhu ma
evi dên cia de que elas cor ram mais ris cos de de sen vol ve- 
rem uma do en ça mais gra ve do que a po pu la ção em ge- 
ral.

Po rém, de vi do às mu dan ças nos cor pos e nos sis te- 
mas imu no ló gi cos, as ges tan tes po dem ser se ve ra men te
afe ta das por al gu mas in fec ções res pi ra tó ri as. Por is so, é
im por tan te que elas to mem pre cau ções pa ra se pro te- 
ge rem con tra a do en ça, e re la ta rem pos sí veis sin to mas
(in cluin do fe bre, tos se ou di fi cul da des pa ra res pi rar) pa- 
ra seus pro ve do res de cui da dos de saú de.

A OMS re co men da que as ges tan tes de vem ter os
mes mos cui da dos pa ra evi tar a in fec ção pe la co vid-19
que as ou tras pes so as. E que as ges tan tes e as puér pe ras
– in cluin do as afe ta das pe la Co vid-19 – de vem se guir
com su as ro ti nas de acom pa nha men to mé di cos. Nas di- 
re tri zes do Mi nis té rio da Saú de, a si tu a ção das grá vi das é
ana li sa da na ca te go ria de “Ca sos es pe ci ais”, a mes ma
que ava lia co mo de ve ser o aten di men to de car día cos e
ou tros pa ci en tes vul ne rá veis.

A mé di ca gi ne co lo gis ta e obs te tra dra. Lí cia Kér cia
aler ta pa ra al gu mas mu dan ças no aten di men to e par to
da ges tan te pa ra ga ran tir a se gu ran ça e a saú de de to dos.
“Du ran te es se pe río do de pan de mia, mui ta coi sa mu da
pa ra quem es tá es pe ran do um be bê. An tes as con sul tas
de pré-na tal eram men sais, de pois di mi nuía-se pa ra 15
di as quan do se apro xi ma va o par to e de pois, to da se ma- 
na. Quan do a mu lher es ta va se or ga ni zan do pa ra ter o
be bê na ma ter ni da de, ti nha fes ta, de co ra ção, lem bran- 
ci nha, es pe ra va-se to da fa mí lia na que le mo men to de
ale gria. Só que ho je, de vi do ao que es ta mos vi ven do,
mui ta coi sa a gen te pre ci sa adap tar pa ra que a gen te
pos sa ter o pro ces so de par to com se gu ran ça. Por que a
mãe já é vul ne rá vel por con ta da imu ni da de bai xa que a
pró pria gra vi dez faz pa ra mu lher, e o be bê que vai nas- 
cer na que le mo men to não tem imu ni da de ne nhu ma
en tão se ele ti ver con ta to com o Sars-CoV-2, cau sa dor da
pan de mia de Co vid-19, po de ser que es se be bê ve nha a
ser in fec ta do. En tão, a gen te es tá ten do que to mar al- 
guns cui da dos des de a ges ta ção, até o mo men to do par- 
to, pa ra mi ni mi zar o pro ces so de in fec ção da mãe e do
be bê”, dis se a mé di ca.

A ges tan te, as sim co mo to da a po pu la ção, pre ci sa evi- 
tar ao má xi mo sair de ca sa e se sair, que se ja re al men te
pa ra al go ex tre ma men te es sen ci al. In clu si ve, a me di ca

ori en ta que al guns exa mes po dem ser co le ta dos em ca sa
pe los la bo ra tó ri os, e que a te le me di ci na es tá fun ci o nan- 
do pa ra que se evi te a saí da des se gru po de ris co de su as
ca sas de for ma des ne ces sá ria. “Ela de ve lem brar que ela
é faz par te do gru po de ris co e que ela de ve fi car em ca sa,
pro te gi da, dar pre fe rên cia pa ra ou tra pes soa da fa mí lia
fa zer com pras, ir ao mer ca do, fei ra, ela pre ci sa fi car mais
em ca sa, dei xar as saí das so men te pa ra con sul tas de
pré-na tal e pa ra fa zer os exa mes ul tras so no grá fi cos.
Dei xar as saí das pa ra aque las con sul tas que a gen te não
po de adi ar, prin ci pal men te al gu mas ges ta ções que são
de ris co”, aler ta.

Nos par tos ago ra, na da de aglo me ra ção. A re co men- 
da ção é que fi que na sa la ape nas a pa ci en te e um acom- 
pa nhan te. A equi pe mé di ca tam bém di mi nuiu na sa la.
“Du ran te o pro ces so de in ter na ção em que a mu lher fi ca
na ma ter ni da de só vai fi car um acom pa nhan te, que vai
aju dar nos cui da dos da mãe e do be bê. Na ques tão do
par to nor mal que an tes era per mi ti do a equi pe de par to,
to da a equi pe que fi ca ali por trás no hos pi tal do cen tro
no cen tro ci rúr gi co, ti ve mos que di mi nuir por que são
mui tas pes so as cir cu lan do. En tão pa ra um par to nor mal
fi cam ape nas o obs te tra e o acom pa nhan te da pa ci en te,
por que qual quer pes soa po de ser por ta do ra as sin to má- 
ti ca, e a gen te fa zen do es sas me di das a gen te di mi nui o
ris co de con tá gio do be bê e da mãe”, dis se dra. Lí cia Kér- 
cia.

A me di ca fi na li za dan do uma di ca pa ra to das as mu- 
lhe res que es te jam es pe ran do um be bê. “Evi tem aglo- 
me ra ções. A   gen te sa be que ho je is so es tá proi bi do, mas
mes mo as sim mui tas pes so as ain da não obe de cem, ain- 
da fa zem reu niões fa mi li a res com mais de 5, 6 pes so- 
as…. Evi tem is so, prin ci pal men te se vo cê, fa mí lia, tem
uma ges tan te em ca sa. Va mos cui dar das nos sas fa mí li- 
as, va mos cui dar de nos sos be bês, va mos cui dar das
nos sas ges tan tes”.

Ja ci o ne sa be bem de to dos es ses cui da dos que pre ci sa
ter ago ra e de pois que o be bê nas cer, com pre vi são pa ra
o dia 15 pró xi mo, mas não es con de a frus tra ção de não
po der pu bli ci zar is so, em bo ra re co nhe ça que o mo men- 
to ins pi ra cui da dos. “Es tou iso la da. Só saio mes mo pa ra
as con sul tas e es tou ci en te que te rei so men te um acom- 
pa nhan te pa ra o par to e um pa ra fi car no apar ta men to
de vi si tas. Sem fes ti nha, na da de fo tó gra fo, de de co ra- 
ção… É hor rí vel, ain da mais eu que sem pre so nhei com
is so, e mi nha fa mí lia e ami gos sa bem des se so nho e têm
me acom pa nha do des de sem pre”, la men ta.

Só saio mes mo pa ra as con sul tas e

es tou ci en te que te rei so men te um

acom pa nhan te pa ra o par to e um

pa ra fi car no apar ta men to de

vi si tas. Sem fes ti nha, na da de

fo tó gra fo, de de co ra ção

Ela, que já é mãe do co ra ção de Sophia Mikaelly, de 10
anos, sa be tam bém que se rá um Dia das Mães bem di fe- 
ren te, mas que ela vê com oti mis mo. “Meu Dia das Mães

vai ser o me lhor de to dos, pois te nho a Sophia e tam bém
es ta rei re a li zan do meu so nho de ser mãe bi o ló gi ca.
Tam bém ter a mi nha mãe bem nes se mo men to, já é tu- 
do. Deus es tá no co man do e já, já, tu do vai pas sar e nos- 
sas vi das vol ta rão ao nor mal. O que de se jo Yasmin é to da
a fe li ci da de do mun do. Só em nas cer em meio a tan ta
tur bu lên cia ela já é uma guer rei ra, e que Deus es te ja no
con tro le da sua vi da sem pre”, pe de Ja ci o ne.

Trans mis são
Ain da não se sa be se uma ges tan te com Co vid-19 po- 

de trans mi tir o ví rus pa ra seu fe to ou be bê du ran te a gra- 
vi dez ou o par to.

Até o mo men to, o ví rus não foi en con tra do em amos- 
tras do lí qui do am nió ti co ou lei te ma ter no.

Cui da dos
To das as ges tan tes, in cluin do aque las com con fir ma- 

ção ou sus pei ta de in fec ção pe la Co vid-19, têm o di rei to
a cui da dos de al ta qua li da de an tes, du ran te e após o
par to. Is so in clui cui da dos pré-na tal, ne o na tal, pós-na- 
tal e men tal.

Ama men ta ção
As mu lhe res com Co vid-19 po dem ama men tar se as- 

sim o de se jem. Elas de vem: pra ti car a eti que ta res pi ra tó- 
ria du ran te a ama men ta ção, usan do más ca ra quan do
dis po ní vel; La var as mãos an tes e após to car o be bê; Ro- 
ti nei ra men te lim par e de sin fe tar su per fí ci es que te- 
nham to ca do.

Pro te ção
As me di das são as mes mas que de vem ser to ma das

pe la po pu la ção em ge ral: La var as mãos com frequên cia
e/ou usar ál co ol gel; Dis tan ci a men to so ci al de pe lo me- 
nos 2 me tros; Evi tar aglo me ra ções; Evi tar to car os olhos,
o na riz e a bo ca; Co brir a bo ca e o na riz com o co to ve lo
ao tos sir e es pir rar e, de pois, des car tar o te ci do usa do;
Usar más ca ra; Em ca so de fe bre per sis ten te ou di fi cul- 
da de de res pi rar, pro cu rar o aten di men to mé di co o mais
rá pi do pos sí vel.

Sim pli fi que
Fi que ape nas com sua fa mí lia e não per mi ta vi si tas

ago ra. Ve ri fi que tam bém se ou tros mem bros da fa mí lia
não es tão em con ta to com ou tras pes so as. Fa ça com que
to dos de sua fa mí lia la vem as mãos com água e sa bão e
se cui dem bem.

Apro vei te
Ten te ver o la do po si ti vo de ter es se tem po pa ra se re- 

la ci o nar em fa mí lia. Apre cie o tem po jun tos. É mui to es- 
pe ci al po der se re la ci o nar ape nas com seu be bê, des co- 
brir es se no vo ser hu ma no e apro vei tar is so.

Aju da da fa mí lia
O apoio da fa mí lia e a par ti ci pa ção do com pa nhei ro

ou com pa nhei ra são es sen ci ais pa ra que a mu lher se
sin ta se gu ra nes se pe río do.

Os pais pre ci sam, mais do que nun ca, as su mir seus
pa péis na cri a ção dos fi lhos por meio da li cen ça-pa ter- 
ni da de, fé ri as e par ti ci pa ção nas ati vi da des do més ti cas,
nos cui da dos com o be bê e com a mãe.

Meu Dia das Mães vai ser o me lhor

de to dos, pois te nho a Sophia e

tam bém es ta rei re a li zan do meu

so nho de ser mãe bi o ló gi ca

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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Para não deixar a data passar em branco, filhos e filhas criam alternativas para se fazer
presente e homenagear as mães, ainda que haja distância imposta pelo lockdown

PA TRÍ CIA CU NHA

Pre sen ça com cri a ti vi da de

Co me mo ra ção vir tu al

Ma ra to na de li ga ções

Gra van do ví de os

Pre sen teie por delivery

Ce ná rio com fo tos

DIA DAS MÃES

Filhos e filhas
distantes, porém perto

“É
um mis to de sen ti men- 
tos, o co ra ção aper ta do.
Na ver da de, o que es ta- 
mos vi ven do era al go di- 

fí cil de ima gi nar há al guns me ses… A
von ta de era de es tar per to, abra çar,
bei jar, afa gar, co mo sem pre fa ço
quan do es ta mos jun tas. Mas, en ten- 
der que o me lhor pa ra ca da um de nós
é es tar mos dis tan tes fi si ca men te, me
con for ta, me alen ta, por jus ta men te
pri mar pe lo bem mai or que te mos: a
VI DA! Es sa é a mai or pro va de amor
que de mons tra mos”. O de poi men to é
da ad vo ga da Thayse Quei ro ga so bre
não po der es tar com a mãe, El ba Dan- 
tas Pe rei ra de Quei ro ga, no do min go,
Dia das Mães. Além de Thayse, do na
El ba é mãe de Ro dol fo e Ta mi res, e avó
de João Ro dol fo e de mais um ir mão- 
zi nho(a) de le que es tá vin do.

Thayse, as sim co mo mi lha res de
ou tros ma ra nhen ses que não mo ram
com os pais (e que es tão res pei tan do
as me di das de iso la men to), irão pas- 
sar pe la mes ma si tu a ção es te ano. O
de não po de rem dar um abra ço em
su as mães.

No atu al tem po que vi ve mos, de
uma cri se sa ni tá ria cau sa da pe lo no vo
co ro na ví rus que mu dou a vi da e o
com por ta men to das pes so as, pen sar
em uma da ta co mo o Dia das Mães é
se per gun tar: co mo vai ser a co me mo- 
ra ção nes se pe río do de dis tan ci a men- 
to e iso la men to so ci al, de lock down? 
Quan do pais e fi lhos mo ram na mes- 
ma ca sa, po de até não ha ver uma
gran de co me mo ra ção, mas to dos es- 

ta rão no mes mo es pa ço. E quan do os
fi lhos não mo ram mais com os pais?
Co mo vai ser? O que fa zer pa ra es tar
jun to da mãe?

O iso la men to so ci al de vi do a pan- 
de mia do Co vid-19 in di ca evi tar aglo- 
me ra ções pa ra, as sim, bar rar a pro pa- 
ga ção do ví rus. En tão, to dos os even- 
tos e vi a gens mar ca das fo ram adi a dos
ou can ce la dos. Com is so, o fa to de ce- 
le brar da tas co me mo ra ti vas co mo o
Dia das Mães tam bém foi afe ta do,
mas não can ce la do. 

E não im por ta co mo, nem on de, o
im por tan te é es tar “pre sen te”, é não
dei xar a da ta pas sar em bran co. A
pan de mia do no vo co ro na ví rus es ta- 
be le ceu uma no va for ma de co me mo- 
rar es se dia e as pla ta for mas di gi tais
tem si do um ali a do pa ra di mi nuir as
dis tân ci as e ame ni zar a sau da de.
“Gra ças à tec no lo gia va mos sim nos
en con trar vir tu al men te pa ra co me- 
mo rar e agra de cer a Deus pe la mãe
que ele nos pre sen te ou: ami ga, con se- 
lhei ra, cris tã, ho nes ta, guer rei ra, so li- 

dá ria, pro te to ra… acre di to que ela de- 
ve es tar tam bém com o co ra ção aper-
ta do, por não nos en con trar mos pes- 
so al men te, o que fa zía mos com bas-
tan te frequên cia… a sau da de é gran- 
de de mais, mas ela pas sou pe la Co vid
-19, en tão é de fen so ra do dis tan ci a-
men to fí si co, pa ra que mui to em bre-
ve não pre ci se mos mais nos se pa rar. E
a mi nha ir mã ca çu la, Ta mi res, mo ra
com ela, en tão já ame ni za a sau da de”,
dis se Thayse.

Gra ças à tec no lo gia

va mos sim nos

en con trar vir tu al men te

pa ra co me mo rar e

agra de cer a Deus pe la

mãe que Ele nos

pre sen te ou

E quem dis se que não dá pa ra fa zer
sur pre sa? As “li ves”, que na da mais
são do que trans mis são ao vi vo, se po- 
pu la ri zam nes ta épo ca de qua ren te- 
na.

 As sim, ani ver sá ri os, reu niões de
tra ba lho, en con tros, ba te-pa pos têm
si do fei tos atra vés de apli ca ti vos de
men sa gens, ou mes mo es pe cí fi cos
pa ra chats e ba te-pa pos, vi de o cha ma-
das. Os ir mãos da fa mí lia Dan tas de
Quei ro ga pro me tem sur pre en der na

Amor não se mede pela distância
Fe liz men te, as sim co mo a fa mí lia

Dan tas de Quei ro ga, mui tos ou tros fi- 
lhos e fi lhas po de rão di mi nuir a dis- 
tân cia en tre su as mães, es pe ci al men- 
te nes se pe río do, se ja pe lo te le fo ne,
ou pe la in ter net. Na fa mí lia So a res, o
tra di ci o nal e fes ti vo en con tro do Dia
das Mães vai fi car pa ra de pois. Em bo- 
ra com tris te za, to dos en ten dem a ne- 
ces si da de do dis tan ci a men to so ci al e
do lock down que vi go ra até o dia 14 de
maio. “O Dia das Mães é mui to es pe- 
ra do pe la mi nha mãe pois to dos os
anos reu ni mos to das as mães e os fi- 
lhos da fa mí lia (é mui ta gen te) e pas- 
sa mos o dia to dos jun tos, al mo ça mos,
fa ze mos sor tei os e brin ca dei ras. Mas
es te ano não va mos po der fa zer na da
dis so. Es ta mos mui tos tris tes com es- 
se mo men to em que te re mos que es- 
tar afas ta dos no do min go, mas sa be- 
mos que o iso la men to é ne ces sá rio
pa ra nos sa saú de”, dis se a ser vi do ra
pú bli ca Sa mia Gar ces. Do na Ro si le ne
So a res, co nhe ci da co mo do na Ro sa, 
ain da é mãe de Fran ci le ne, Ma ria  e 
Eli as.

Eles es tão se or ga ni zan do pa ra fa- 
zer uma vi de o cha ma da no do min go.
“Va mos es tar per to, mes mo dis tan tes,
e di zer o quan to a ama mos. Ain da es- 
ta mos nos or ga ni za do quan to ao pre- 
sen te, ela é mui to exi gen te, brin ca dei- 
ra (ri sos), gos ta de ga nhar mui tos pre- 
sen tes. O mo men to ago ra é de res pei- 

tar o iso la men to, o lock down, pa ra
po der co me mo rar mos mui tos ou tros
di as das mães pe la fren te”, acre di ta
Sa mia.

Va mos es tar per to,

mes mo dis tan tes, e di zer

o quan to a ama mos.

Ain da es ta mos nos

or ga ni za do quan to ao

pre sen te, ela é mui to

exi gen te

Pa ra am bas as fa mí li as des ta re por- 
ta gem, o sen ti men to é de tris te za, mas
de con for mis mo pe lo atu al mo men to
que to dos es ta mos pas san do. “Mas
aci ma de tu do, de gra ti dão a Deus pe- 
la exis tên cia da mi nha mãe, es pe ci al- 
men te nes se úl ti mo mês, no qual ela
cui dou do meu pai (in fec ta do pe lo
Co vid), de la ape sar de ser do gru po de
ris co (as má ti ca) ter con traí do o ví rus,
ter se re cu pe ra do e po der ce le brar o
Dia das Mães. A dis tân cia é fí si ca. Po- 
rém, a pre sen ça sen ti men tal é cons- 
tan te!!!!”, dis se Thayse.

Pa ra Sa mia, a dis tân cia não di mi- 
nui o amor, pe lo con trá rio, só au men- 
ta. “Es ta mos lon ge, com sau da de, mas
sa be mos que is so vai pas sar e po de re- 
mos co me mo rar mui tas ou tras da- 
tas”, fi na li za.

Se vo cê, as sim co mo as per so na- 
gens des ta ma té ria que rem se fa zer
pre sen te pa ra su as mães mes mo sem
sair de ca sa, con fi ra es sas di cas.

Com a aju da da tec no lo gia vo cê po- 
de or ga ni zar uma co me mo ra ção on li- 

ne, in for man do a fa mí lia so bre o dia e
ho rá rio que de vem es tar co nec ta dos
pa ra can ta rem os pa ra béns e fe li ci ta- 
rem a mãe que ri da.

Vo cês tam bém po dem com bi nar li- 
ga ções se quen ci ais de te le fo ne, agen- 
dan do um ho rá rio pa ra ca da pes soa
te le fo nar. Além de man ter as co ne- 
xões, ain da se rá uma for ma cri a ti va de
dar e re ce ber fe li ci ta ções.

Ou tra ideia é pe dir pa ra ami gos e
fa mi li a res gra va rem pe que nos ví de os
pa ra, de pois, edi tá-los jun tos num só
ar qui vo e pre sen te ar a ma mãe com
es sa sur pre sa.

Os ser vi ços por apli ca ti vo po dem
aju dar bas tan te a agra dar à dis tân cia
as pes so as que ama mos. 

Al gu mas op ções de pre sen te por
delivery são: co mi di nhas do seu res- 
tau ran te fa vo ri to; flo res ou ou tras
plan tas pa ra o am bi en te; ces tas de ca- 
fé da ma nhã, en tre ou tros. Vo cê tam- 
bém po de apro vei tar pa ra apoi ar os
pe que nos co mer ci an tes do bair ro
que, pro va vel men te, fa rão a en tre ga
com me nor cus to.

No dia da ce le bra ção, co le te fo tos
de sua mãe e as co lo que no fun do da
sua cha ma da. Fa ça um mu ral com
elas.  

Vo cê tam bém po de fa zer uma
mon ta gem de su as fo tos pre fe ri das no
ce lu lar e apre sen tá-las no Dia das
Mães.

A dis tân cia é fí si ca.

Po rém, a pre sen ça

sen ti men tal é cons tan te

Enem di gi tal

Isen ção de ta xa

Aces si bi li da de

EXA ME NA CI O NAL

Ins cri ções pa ra o
Enem 2020 co me çam
na se gun da-fei ra

As ins cri ções pa ra o Exa me Na ci o nal do En si no Mé- 
dio (Enem) 2020 co me çam ama nhã, se gun da-fei ra (11),
e vão até o dia 22 de maio. Elas po de rão ser fei tas por
meio da pá gi na do Enem na in ter net.

A par tir des te ano o Enem te rá du as mo da li da des de
pro vas, as im pres sas, com apli ca ção pre vis ta pa ra os di- 
as 1º e 8 de no vem bro, e as di gi tais, pa ra os di as 22 e 29
de no vem bro. O par ti ci pan te que op tar por fa zer o
Enem im pres so não po de rá se ins cre ver na edi ção di gi- 
tal e, após con cluir o pro ces so, não po de rá al te rar sua
op ção.

A es tru tu ra dos dois exa mes se rá a mes ma. Se rão apli- 
ca das qua tro pro vas ob je ti vas, cons ti tuí das por 45 ques- 
tões ca da, e uma re da ção em lín gua por tu gue sa. Du ran- 
te o pro ces so de ins cri ção, o par ti ci pan te de ve rá se le ci o- 
nar uma op ção de lín gua es tran gei ra – in glês ou es pa- 
nhol.

Nes te ano, se rá obri ga tó ria a in clu são de uma fo to
atu al do par ti ci pan te no sis te ma de ins cri ção, que de ve- 
rá ser uti li za da pa ra pro ce di men to de iden ti fi ca ção no
mo men to da pro va. O va lor da ta xa de ins cri ção é de R$
85 e de ve rá ser pa go até 28 de maio.

De acor do com o Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e Pes- 
qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep), to dos os par- 
ti ci pan tes que se en qua dra rem nos per fis es pe ci fi ca dos
nos edi tais, mes mo sem o pe di do for mal, te rão isen ção
da ta xa. A re gra va le tan to pa ra os par ti ci pan tes que op- 
ta rem pe lo Enem im pres so quan to pa ra os que es co lhe- 
rem o Enem di gi tal e se apli ca, in clu si ve, aos isen tos em
2019 que fal ta ram aos dois di as de pro va e não te nham
jus ti fi ca do au sên cia.

Por tan to, no ato da ins cri ção pa ra o Enem 2020, te rão
isen ção de ta xa os can di da tos que es te jam cur san do a
úl ti ma sé rie do en si no mé dio es te ano, em qual quer mo- 
da li da de de en si no, em es co la da re de pú bli ca de cla ra da
ao Cen so da Edu ca ção Bá si ca; te nham fei to to do o en si- 
no mé dio em es co las da re de pú bli ca ou co mo bol sis tas
in te grais na re de pri va da e te nham ren da per ca pi ta fa- 
mi li ar igual ou in fe ri or a um sa lá rio mí ni mo e meio; ou
de cla rem es tar em si tu a ção de vul ne ra bi li da de so ci o e- 
conô mi ca, por se rem mem bros de fa mí lia de bai xa ren- 
da e que es te jam ins cri tos no Ca das tro Úni co pa ra Pro- 
gra mas So ci ais do Go ver no Fe de ral (Ca dÚ ni co), que re- 
quer ren da fa mi li ar per ca pi ta de até meio sa lá rio mí ni- 
mo ou ren da fa mi li ar men sal de até três sa lá ri os mí ni- 
mos.

A Po lí ti ca de Aces si bi li da de e In clu são do Inep vi sa
dar aten di men to es pe ci a li za do aos par ti ci pan tes que
ne ces si ta rem. Pa ra fa ci li tar a com pre en são no mo men- 
to da ins cri ção, os aten di men tos es pe cí fi cos (ges tan tes,
lac tan tes, ido sos e es tu dan tes em clas se hos pi ta lar) fo- 
ram in cluí dos na de no mi na ção “es pe ci a li za do”.

As so li ci ta ções pa ra es ses aten di men tos tam bém de- 
ve rão ser fei tas en tre 11 e 22 de maio. Os re sul ta dos se- 
rão di vul ga dos em 29 de maio. Pa ra os pe di dos que fo- 
rem ne ga dos, es tá pre vis ta uma fa se pa ra apre sen ta ção
de re cur sos. O re sul ta do fi nal es ta rá dis po ní vel no dia 10
de ju nho.

Os pe di dos de tra ta men to por no me so ci al se rão fei- 
tos en tre 25 e 29 de maio, com pre vi são de di vul ga ção
dos re sul ta dos em 5 de ju nho. O pe río do pa ra apre sen ta- 
ção de re cur sos se rá en tre 8 e 12 de ju nho e a dis po ni bi li- 
za ção dos re sul ta dos fi nais em 18 de ju nho.

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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Vendedores que ficavam no entorno da feira terão barracas no estacionamento do
hortomercado do bairro foram transferidos para outro local estruturado

CIDADE OPERÁRIA

Novo espaço para
feirantes na capital

A
Pre fei tu ra de São Luís ini ci ou 
o re ma ne ja men to de ven de- 
do res de fru tas, ver du ras e ali- 
men tos di ver sos que fi ca vam 

dis pos tos na ave ni da prin ci pal do 
bair ro Ci da de Ope rá ria, pa ra o es ta ci- 
o na men to do hor to mer ca do do bair- 
ro. 

A ação, co or de na da pe la Se cre ta ria 
Mu ni ci pal da Agri cul tu ra, Pes ca e 
Abas te ci men to (Se ma pa), tem co mo 
ob je ti vo di mi nuir o flu xo de pes so as 
no es pa ço da fei ra, es pe ci al men te du- 
ran te o pe río do de vi gên cia do lock- 
down. A me di da se jun ta a uma sé rie 
de ou tras im ple men ta das pe la ges tão 
do pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or, 
co mo a fis ca li za ção do fe cha men to de 
co mér cio não es sen ci al du ran te o blo- 
queio to tal, ne ces sá rio no com ba te ao 
no vo co ro na ví rus (Co vid-19).

De acor do com o ti tu lar da Se ma pa, 
Emer son Ma ce do, a ação, que se gue 
ori en ta ção do pre fei to Edi val do, vi sa 
di mi nuir a quan ti da de de pes so as 
tran si tan do na re gião du ran te a pan- 
de mia. “Es ta mos con vi dan do os fei- 
ran tes a se mu dar pa ra o no vo es pa ço. 
Ape sar das ações que já re a li za mos no 
lo cal on de ain da fun ci o na a fei ra, co- 
mo a de li mi ta ção dos es pa ços, co lo- 
can do bar rei ras pa ra o dis tan ci a men- 
to dos con su mi do res às bar ra cas, per- 
ce be mos que is so não era o su fi ci en te, 
en tão cri a mos me di das efi ca zes pa ra 
di mi nuir a aglo me ra ção de pes so as 
na que la área”, ex pli cou o se cre tá rio.

Em par ce ria com o Co mi tê Ges tor 
de Lim pe za Ur ba na, foi re a li za da a hi- 
gi e ni za ção do es ta ci o na men to do 
hor to mer ca do pa ra re ce ber até 50 
bar ra cas. Ca da fei ran te re ce be rá a sua

VENDEDORES FORAM REMANEJADOS PARA ESTACIONAMENTO DO HORTOMERCADO 

bar ra ca, que te rá a pa dro na gem da 
Pre fei tu ra. Mas em ca sos es pe cí fi cos, 
a Se ma pa au to ri za a uti li za ção de bar- 
ra cas pró pri as.

Pa ra se ca das trar e ocu par o no vo 
es pa ço, os fei ran tes de ve rão en trar 
em con ta to com a ge rên cia do hor to- 
mer ca do e so li ci tar a mu dan ça de lo- 
cal. Após a so li ci ta ção, a di re ção do 
mer ca do fa rá a aná li se do es pa ço que 
os fei ran tes já ocu pam pa ra au to ri zar 
a al te ra ção pa ra o no vo es pa ço que 
da rá aos pro fis si o nais a pos si bi li da de 
da co mer ci a li za ção de seus pro du tos 
com se gu ran ça, res pei tan do o iso la- 
men to e evi tan do a aglo me ra ção de 
pes so as.

Por en quan to, a Se ma pa pre vê que 
os fei ran tes ocu pa rão o no vo es pa ço 
pe lo pe río do de vi gên cia do lock- 
down, mas de vi do à pan de mia, a 
equi pe da Se cre ta ria es tu da a pos si bi- 
li da de de per ma nên cia dos pro fis si o- 
nais por mais tem po. Nes se ín te rim, a 

fis ca li za ção ocor re rá nor mal men te.
As nor mas do de cre to que re gu la-

men ta o lock down, per ma ne cem va- 
len do no no vo es pa ço, as sim, os con- 
su mi do res, fun ci o ná ri os e co mer ci- 
an tes de ve rão uti li zar más ca ras de 
pro te ção, as sim co mo man ter a hi gi e- 
ni za ção de su per fí ci es e dis po ni bi li- 
za ção de ál co ol em gel ou água e sa- 
bão pa ra uso dos cli en tes.

AV. DANIEL DE LA TOUCHE

Obra de travessia de tubulação não-destrutiva

A INTERVENÇÃO OCORRERÁ PELO MÉTODO NÃO-DESTRUTIVO, OU SEJA, AS CANALIZAÇÕES E DOS DUTOS SERÁ SUBTERRÂNEA

DIVULGAÇÃO

O Go ver no do Es ta do, por meio da
Com pa nhia de Sa ne a men to Am bi en- 
tal do Ma ra nhão (CA E MA), deu iní cio
à obra de tra ves sia pa ra im ple men ta- 
ção do in ter cep tor de es go to das Ba ci- 
as dos Ri os Pi men ta e Cla ro, na Ave ni- 
da Da ni el de La Tou che, lo ca li za da no
bair ro da Coha ma, em São Luís. 

A in ter ven ção ocor re rá pe lo mé to- 
do não-des tru ti vo, ou se ja, a ins ta la- 
ção das ca na li za ções e dos du tos se rá
sub ter râ nea, evi tan do es ca va ções e
rom pi men to de cal ça das, ru as e es tra- 
das.

Du ran te a obra se rá in se ri da tu bu- 
la ção de po li e ti le no (PE AD), com 42
me tros e de 350 mi lí me tros de di â me- 
tro. Os tu bos de PE AD pos su em va ri e- 
da de de di â me tros e clas ses de pres- 
são, sen do que, além da re sis tên cia a
pro du tos quí mi cos, abra são e im pac- 

tos, tam bém é imu ne à cor ro são.
O di re tor de En ge nha ria e Meio

Am bi en te da Com pa nhia, Le o nar do
Li ma de Me dei ros, pon tu ou que o mé- 
to do não-des tru ti vo de re a li za ção da
obra con tri bui rá pa ra cau sar me nos
im pac to no trá fe go. “A obra em si vai
me lho rar a bal ne a bi li da de das prai as
da ilha. O mé to do não-des tru ti vo faz
com que não se que bre o as fal to, tor- 
nan do a obra mais lim pa e or ga ni za- 
da”, dis se.

O co or de na dor de Pro je tos e Obras
Es pe ci ais (EPRE), Antô nio Pe rei ra Sa- 
les Jú ni or, re for çou que, den tre os mé- 
to dos não-des tru ti vos, se rá uti li za do
o Fu ro Uni di re ci o nal, nos quais três
des sas tra ves si as ocor re rão em tre- 
chos sob ave ni das e um de les se rá
exe cu ta do em uma rua cu ja lar gu ra é
mui to es trei ta. “A pro fun di da de da re- 

de é re la ti va men te gran de e pos sui ga- 
le ria de água plu vi al, o que oca si o na- 
ria ris cos às re si dên ci as e aos mo ra do-
res se fos se exe cu ta da por mé to do tra-
di ci o nal, co mo es ca va ção e uti li za ção
de má qui nas pe sa das”, con cluiu.

A pro fun di da de da re de

é re la ti va men te gran de e

pos sui ga le ria de água

plu vi al, o que

oca si o na ria ris cos às

re si dên ci as

DE TRAN /PR AU TO RI ZA
AU LA TEÓ RI CA RE MO TA,
MAS SEM PRA ZO PA RA
INÍ CIO DA MO DA LI DA DE 

Por Ma ri a na Czerwon ka.

O De par ta men to Es ta du al de Trân si to do Pa ra ná (De- 
tran/PR) pu bli cou no va Por ta ria ho je (06), no Diá rio Ofi- 
ci al do Es ta do, que au to ri za a re a li za ção das au las teó ri- 
cas do Cur so de For ma ção de Con du to res na mo da li da- 
de de en si no re mo to. De acor do com o ór gão, a Por ta ria
fi ca rá em vi gor en quan to du rar a emer gên cia de saú de
pú bli ca de cor ren te da pan de mia de CO VID-19. Ape sar
da au to ri za ção, o ór gão não de fi ne pra zos pa ra que as
au las co me cem a acon te cer.

A me di da, se gun do o De tran/PR, é ne ces sá ria pois
mui tos con du to res e fu tu ros con du to res uti li zam-se da
CNH co mo úni co meio de sus ten to, bem co mo atu am
em ser vi ços de na tu re za es sen ci al, co mo o trans por te de
car gas de ali men tos, me di ca men tos e equi pa men tos de
saú de. A nor ma dei xa cla ro que os sis te mas a se rem uti- 
li za dos pe los Cen tros de For ma ção de Con du to res
(CFCs) de ve rão aten der re qui si tos de se gu ran ça cons- 
tan tes na De li be ra ção nº 189/20 do Con tran, e ain da os
que fo rem adi ci o na dos atra vés da Ins tru ção Nor ma ti va
a ser edi ta da pe la Di re to ria de Tec no lo gia e De sen vol vi- 
men to – DTD do De tran/PR, de for ma que a pla ta for ma
re a li ze a va li da ção bi o mé tri ca fa ci al do ins tru tor de
trân si to e dos can di da tos, na aber tu ra e no tér mi no da
au la, bem co mo mo ni to re a per ma nên cia do ins tru tor e
can di da tos na sa la vir tu al, du ran te a re a li za ção das au- 
las. Ain da con for me a Por ta ria, os CFCs so men te po de- 
rão uti li zar as pla ta for mas de en si no re mo to que es te- 
jam de vi da men te ho mo lo ga das pe lo De tran/PR.

Con for me a re gu la men ta ção, a qual quer mo men to, o
De tran/PR po de rá so li ci tar aos CFCs a com pro va ção
das au las mi nis tra das re mo ta men te atra vés de re la tó ri- 
os ou mei os di gi tais (ima gens, gra va ções, etc.) que a
pró pria pla ta for ma de en si no re mo to ho mo lo ga da pe lo
DE TRAN/PR, e es co lhi da pe lo CFC, de ve rá emi tir.

Fon te: https://por tal do tran si to.com.br
MON TA DO RAS DE VEM HI GI E NI ZAR O CAR RO AN- 

TES DA EN TRE GA
No va me di da é por cau sa do co ro na ví rus.

A pri mei ra fa se da hi gi e ni za ção do car ro an tes da en- 
tre ga pa ra o no vo pro pri e tá rio é a sa ni ti za ção por ozô- 
nio, que é ca paz de li vrar a ca bi ne de fun gos e bac té ri as.
Uma má qui na de ge ra dor de ozô nio é co lo ca da den tro
do veí cu lo co mo for ma de pre pa rá-lo pa ra a hi gi e ni za- 
ção in ter na. To do o pro ces so é re a li za do em 20 mi nu tos,
pe río do no qual o veí cu lo fi ca com as por tas fe cha das e o
ar-con di ci o na do li ga do na po tên cia má xi ma. Na
sequên cia, um pro fis si o nal de vi da men te pro te gi do com
más ca ra e lu vas re a li za a hi gi e ni za ção de su per fí cie, no
qual par tes co mo vo lan te, bo tões, ma no pla do câm bio,
ma ça ne tas in ter nas e ban cos são con tem pla das.

Fon te: www.ces vi bra sil.com.br
CAM PA NHA DI GI TAL DO MAIO AMA RE LO 2020

CON TA COM O APOIO DO MI NIS TÉ RIO DA IN FRA ES- 
TRU TU RA
O Mi nis té rio da In fra es tru tu ra, por meio da Se cre ta ria
Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres e do De par ta men to
Na ci o nal de Trân si to (De na tran), es tá apoi an do a cam- 
pa nha do Maio Ama re lo des te ano. Com o apoio do OB- 
SER VA TÓ RIO Na ci o nal de Se gu ran ça Viá ria, o te ma:
“Per ce ba o ris co. Pro te ja a vi da”, é vol ta da tam bém pa ra
os pro fis si o nais que pres tam ser vi ços es sen ci ais pa ra o
país e, se rá to tal men te di gi tal no mês de maio.

Fon te: www.onsv.org.br
CÓ DI GO DE TRÂN SI TO BRA SI LEI RO-CTB(Lei nº

9.503/97)
Art. 1º O trân si to de qual quer na tu re za nas vi as ter res- 

tres do ter ri tó rio na ci o nal, aber tas à cir cu la ção, re ge-se
por es te Có di go.

§ 3º Os ór gãos e en ti da des com po nen tes do Sis te ma
Na ci o nal de Trân si to res pon dem, no âm bi to das res pec- 
ti vas com pe tên ci as, ob je ti va men te, por da nos cau sa dos
aos ci da dãos em vir tu de de ação, omis são ou er ro na
exe cu ção e ma nu ten ção de pro gra mas, pro je tos e ser vi- 
ços que ga ran tam o exer cí cio do di rei to do trân si to se- 
gu ro.

FA ÇA A SUA PAR TE PE LO TRÂN SI TO SE GU RO: SE JA
OBE DI EN TE ÀS LEIS DO TRÂN SI TO.

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA
Twit ter:@va lo ri za ca o vi da E-mail:va lo ri za ca o a a vi- 

da@gmail.com                            Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-
What sapp)

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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O serviço de manutenção e conservação de rodovias estaduais segue em andamento
no interior do Maranhão de acordo com o cronograma da Sinfra

ESTRADAS NO MARANHÃO

Obras de manutenção 
segue em execução

In te ri or do Ma ra nhão

A
Se cre ta ria de Es ta do da In fra- 
es tru tu ra (Sin fra) pros se gue 
nas obras de ma nu ten ção e 
con ser va ção de ro do vi as es- 

ta du ais no in te ri or do es ta do. As equi- 
pes exe cu tam ser vi ços de res tau ra ção, 
ta pa bu ra co, dre na gem pro fun da e 
su per fi ci al, re cu pe ra ção, re com po si- 
ção e pa vi men ta ção.

Os tra ba lhos de ma nu ten ção e con- 
ser va ção de ro do vi as es ta du ais nos 
mu ni cí pi os da Gran de Ilha pa ra ram 
des de que en trou em vi gor o De cre to 
35.784, de 3 de maio de 2020, ex pe di- 
do pe lo Go ver no do Es ta do do Ma ra- 
nhão, que es ta be le ce as me di das pre- 
ven ti vas e res tri ti vas a se rem apli ca- 
das no mu ni cí pi os de São Luis, São Jo- 
sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra- 
po sa em vir tu de da pan de mia do co- 
ro na ví rus (Co vid-19).

O blo queio vi sa re du zir a cir cu la- 
ção de pes so as com o ob je ti vo de di- 
mi nuir a dis se mi na ção do co ro na ví- 
rus e re du zir a cur va de con tá gio cu jos 
ca sos es tão con cen tra dos na Re gião 
Me tro po li ta na de São Luís. Des ta for- 
ma, por con ta do De cre to Es ta du al, 
ape nas obras de in fra es tru tu ra re la ci- 
o na das à área da saú de na Gran de Ilha 
per ma ne cem sen do re a li za das. Os 
ser vi ços de ma nu ten ção, con ser va ção 
e cons tru ção de ro do vi as na Gran de 
Ilha es tão sus pen sos por dez di as.

O ser vi ço ma nu ten ção e con ser va- 
ção de ro do vi as es ta du ais se gue em 
an da men to no in te ri or do Ma ra nhão, 
de acor do com o cro no gra ma. Na Re- 
gi o nal da Sin fra de Ba ca bal, por exem- 
plo, con ti nu am as obras na MA-008, 
no tre cho en tre o po vo a do Zé Chi cão 
a se de do mu ni cí pio de Vi to ri no Frei- 
re, on de as equi pes es tão em pe nha-

EQUIPES DA SINFRA SEGUEM TRABALHANDO EM RODOVIAS DO INTERIOR DO ESTADO

DIVULGAÇÃO

das tra ba lhan do em to da a via.
Na MA-009, en tre La go da Pe dra e o 

po vo a do No va Olin da, os pro fis si o- 
nais re a li zam ações de me lho ra men to 
da ro do via. O mes mo acon te ce na 
MA-119, en tre La go da Pe dra e Pe drei- 
ras, em que a Sin fra ga ran te a con ti- 
nui da de dos ser vi ços.

Pa ra o se cre tá rio de Es ta do da In- 
fra es tru tu ra, Clayton No le to, as obras 
no in te ri or ma ra nhen se não irão pa- 
rar, ten do em vis ta que a ma nu ten ção 
das vi as ga ran te, en tre os ou tros be ne- 
fí ci os, a che ga da de in su mos e ali- 
men tos, atra vés do trans por te de car- 
ga. “Es ta mos tra ba lhan do, con ti nu a- 
men te, pa ra ga ran tir que as es tra das 
ma ra nhen ses es te jam em bo as con di- 

ções de tra fe ga bi li da de e pos sam as- 
se gu rar a se gu ran ça e mo bi li da de de 
quem pre ci sa pas sar pe lo lo cal. Na 
Gran de Ilha, sus pen de mos os ser vi-
ços, por de ter mi na ção da Jus ti ça, mas 
re to ma re mos as sim que for pos sí vel. 
Já no in te ri or do Ma ra nhão, os ser vi- 
ços con ti nu am sen do exe cu ta dos”, 
afir ma. Na Bai xa da Ma ra nhen se, es-
tão sen do re a li za das obras co mo os 
ser vi ços de res tau ra ção da MA-014, 
no tre cho en tre o mu ni cí pio de Vi tó ria 
do Me a rim e o po vo a do de Três Ma ri-
as; na MA-106, que li ga o po vo a do de 
Cu ju pe, em Al cân ta ra, a se de do mu- 
ni cí pio de Pi nhei ro; e no tre cho en tre 
os mu ni cí pi os de San ta He le na e Go- 
ver na dor Nu nes Frei re.

AUXÍLIO

Cidades beneficiadas com entrega de alimentos

NA GRANDE ILHA DE SÃO LUÍS, MORADORES DE 48 BAIRROS RECEBERAM O AUXÍLIO DE ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDOS PELO GOVERNO

Fa mí li as ma ra nhen ses da ca pi tal e
in te ri o res es tão re ce ben do im por tan- 
te au xí lio nes te mo men to de pan de- 
mia do co ro na ví rus, com a ação de
dis tri bui ção de ali men tos, re a li za da
pe lo Go ver no do Es ta do. Po pu la ção
de mais de 30 mu ni cí pi os e na ca pi tal,
em mais de 40 bair ros vem sen do con- 
tem pla da com o be ne fí cio. 

O pú bli co são fa mí li as em vul ne ra- 
bi li da de so ci al, mo ra do res de ru as e
afe ta dos pe las chu vas. So mam mi lha- 
res de en tre gas en tre ces tas bá si cas e
re fei ções.

Equi pes do Cor po de Bom bei ros
Mi li tar do Ma ra nhão (CBM MA) re a li- 
zam a dis tri bui ção des de o iní cio de
abril e já ul tra pas sa ram as 62 mil ces- 
tas de ali men tos en tre gues em di ver- 
sos mu ni cí pi os, de abril até ago ra.
Além das ci da des da Re gião Me tro po- 
li ta na de São Luís, são con tem pla dos
ain da mu ni cí pi os das re giões To can ti- 

na, Bai xa da, Len çóis Ma ra nhen ses.
Na Gran de Ilha, mo ra do res de 48 bair- 
ros re ce be ram o au xí lio. En tre as ci da- 
des do in te ri or, es tão Im pe ra triz, Tri- 
zi de la do Va le, Cha pa di nha, Ba ca bal,
San ta Inês, Bar rei ri nhas, Pi nhei ro e
Açai lân dia. “To das as co mu ni da des
aten di das se sen tem agra de ci das com
es te apoio, em um mo men to de gran- 
de pre o cu pa ção e que re quer to do o
cui da do. Te mos se gui do os pro to co los
pa ra que es tes ali men tos che guem a
quem pre ci sa e sem qual quer ris co a
saú de dos be ne fi ci a dos e das nos sas
equi pes. O Go ver no do Es ta do é o par- 
cei ro fir me nes ta ba ta lha e te mos a sa- 
tis fa ção em di zer do êxi to nes te apoio
à po pu la ção do nos so Es ta do”, re for ça
o co man dan te ge ral do CBM MA, co- 
ro nel Cé lio Ro ber to de Araú jo.

As ces tas bá si cas são ad qui ri das em
par ce ria Go ver no, via Em pre sa Ma ra- 
nhen se de Ad mi nis tra ção Por tuá ria

(Emap), As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão (Ale ma) e ini ci a ti va pri va-
da. As re fei ções são dis po ni bi li za das
pe lo pro gra ma Res tau ran te Po pu lar,
co or de na do pe la Se cre ta ria de Es ta do
do De sen vol vi men to So ci al (Se des) e
ações de de mais ór gãos es ta du ais co-
mo as se cre ta ri as de Di rei tos Hu ma- 
nos e Par ti ci pa ção Po pu lar (Se dih- 
pop), Agri cul tu ra Fa mi li ar (SAF), Fun-
da ção de Am pa ro à Pes qui sa e ao De- 
sen vol vi men to Ci en ti fi co e Tec no ló gi- 
co do Ma ra nhão (Fa pe ma) e ou tras.

A SAF, em par ce ria com a Se cre ta ria
de Es ta do de Go ver no (Se gov), dis tri- 
bui 12 mil ces tas com itens da agri cul- 
tu ra fa mi li ar. 

A Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo
(Se tur) con tem plou ar te sãos, gui as de
tu ris mo, con du to res de lan chas e veí- 
cu los nos po los São Luís, Ra po sa e
Len çóis, com a dis tri bui ção de 800
ces tas de ali men tos.

SAU LO DU AI LI BE

Tra ba lho

Es tu do

STELLAR BANNER

Operação retira 40 mil
toneladas de minério

AINDA VÃO SER RETIRADAS 100 MIL TONELADAS DE MINÉRIO

THAYANE MARAMALDO

En ca lha do des de fe ve rei ro des te ano, o na vio Mer- 
can te Stel lar Ban ner es tá pres tes a ini ci ar a ope ra ção de
re flu tu a ção, pois já fo ram re ti ra dos o com bus tí vel, e até
a úl ti ma sex ta-fei ra (8), cer ca de 40 mil to ne la das de mi- 
né rio de fer ro.

Os Ba te lões Le euw e Jan Blan ken es tão ope ran do em
re ve za men to pa ra re ti rar e des car tar o ma te ri al na área
de des pe jo de for ma se gu ra. Ain da es tá pre vis ta a re mo- 
ção de 100 mil to ne la das de mi né rio de fer ro pa ra dar
iní cio a ba se de re flu tu a ção da em bar ca ção.

Es ta ope ra ção ocor re sob a su per vi são do Na vio de
Apoio Oceâ ni co Igua te mi da Ma ri nha do Bra sil, cum- 
prin do o Pla no de Re flu tu a ção e Sal va ta gem, apro va do
pe lo Co man do do 4º Dis tri to Na val e fis ca li za do pe la Ca- 
pi ta nia dos Por tos do Ma ra nhão e pe las au to ri da des
am bi en tais do Es ta do do Ma ra nhão, Ins ti tu to Bra si lei ro
do Meio Am bi en te e dos Re cur sos Na tu rais Re no vá veis
(Iba ma) e Se cre ta ria de Es ta do do Meio am bi en te e Re- 
cur sos Na tu rais (Se ma).

Os ór gãos e em pre sas en vol vi das per ma ne cem em
es trei ta co or de na ção com a au to ri da de ma rí ti ma, no in- 
tui to de so lu ci o nar o ocor ri do com bre vi da de pos sí vel,
obe de cen do nor mas e pro ce di men tos de se gu ran ça,
pri o ri zan do a mi ti ga ção dos ris cos à po lui ção e a na ve- 
ga ção.

SISTEMA PENITENCIÁRIO

Estado dobra número de
presos que trabalham

VÁRIOS PRESOS TRABALHAM NA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS 

CARLOS PEREIRA

O Ma ra nhão mais do que do brou o nú me ro de de ten- 
tos en vol vi dos em al gu ma ati vi da de de tra ba lho den tro
dos pre sí di os en tre 2017 e 2019. Foi o Es ta do que mais
au men tou es se ín di ce no mes mo pe río do.

Além dis so, a re de pri si o nal ma ra nhen se au men tou
em qua se se te ve zes o nú me ro de in ter nos que es tu dam.
É o Es ta do com a mai or ta xa de pre sos nes sa ca te go ria.

Os nú me ros são do De par ta men to Pe ni ten ciá rio Na- 
ci o nal (De pen).

Em 2017, o nú me ro de pre sos que tra ba lha vam era de
1.818 no Ma ra nhão. Dois anos de pois, em 2019, a quan- 
tia era de 4.378, um au men to de 140%.

Em 2017, eram 19% os in ter nos que tra ba lha vam.
Ago ra, são 35,5%. Ne nhum ou tro Es ta do te ve um cres ci- 
men to per cen tu al co mo o do Ma ra nhão.

Em re la ção ao nú me ro de pre sos en vol vi do em ati vi- 
da des edu ca ci o nais, o to tal pas sou de 1.004 pa ra 6.895
en tre 2017 e 2018. A ex pan são foi de 587%.

Do to tal de pre sos, 56% tra ba lham. É o mai or por cen- 
tu al en tre to dos os Es ta dos bra si lei ros. Em 2017, a fa tia
era de 10,5%.

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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Fifa oficializa permissão para que torneios implementem cinco substituições por time
até o fim do ano. Trocas precisam ser feitas em três janelas por equipe

MAIS MEXIDAS

Fifa autoriza cinco
alterações por jogo

A Fi fa ofi ci a li zou a per mis são pa ra
que cam pe o na tos ini ci a dos ou que
ain da vão co me çar im ple men tem
uma re gra de cin co subs ti tui ções por
equi pe a ca da par ti da.

A In ter na ti o nal Bo ard (IFAB) deu
seu aval pa ra a mu dan ça tem po rá ria,
que se rá vá li da pa ra com pe ti ções que
che guem ao fim até de zem bro des te
ano. Ca be aos or ga ni za do res ado tá-la
ou não. A al te ra ção au to ri za da pe la
IFAB se rá uma emen da às Re gras do
Jo go e tem co mo ob je ti vo, se gun do a
Fi fa, “pro te ger o bem-es tar dos jo ga- 
do res”. A en ti da de má xi ma do fu te bol
mun di al propôs a mu dan ça pre o cu- 

pa da com o im pac to que a pa ra li sa- 
ção do fu te bol mun do afo ra pos sa ter
na pre pa ra ção fí si ca dos atle tas. Mais
subs ti tui ções per mi ti ri am uma me- 
lhor ges tão do des gas te dos atle tas.

Pa ra evi tar que as subs ti tui ções ex- 
tra te nham um im pac to no tem po de
bo la ro lan do ou se jam usa das por
trei na do res em uma for ma de “ce ra”,
as cin co tro cas pre ci sam ser fei tas em,
no má xi mo, três ja ne las por equi pe.
Ou se ja, se rão ne ces sá ri as ao me nos
du as subs ti tui ções du plas por ti me
pa ra o uso to tal das cin co tro cas.

As com pe ti ções que pre ve em em
seus re gu la men tos uma subs ti tui ção

ex tra em ca so de pror ro ga ção de vem
man ter sua re gra. Des ta for ma, nes te
ca so, o nú me ro de tro cas po de ria che- 
gar a seis por equi pe – e as subs ti tui-
ções não usa das no tem po re gu la- 
men tar po de ria ser ado ta das no tem- 
po ex tra.

O co mu ni ca do da Fi fa ain da apon- 
ta que os tor nei os que se en cer ram
nes te ano, te nham eles já ini ci a do ou
não, po dem in ter rom per o uso do Ár- 
bi tro As sis ten te de Ví deo (VAR), ca so
jul guem ne ces sá rio. Se o VAR for man- 
ti do, en tre tan to, se rá ne ces sá rio se- 
guir os pro to co los ado ta dos pe la en ti- 
da de.

FÓRMULA 1

Pistas sem calendário podem receber corridas
Em uma vi de o con fe rên cia pa ra 

dis cu tir os re sul ta dos fi nan cei ros da 
F1, o CEO da ca te go ria, Cha se Carey, 
con fir mou a pos si bi li da de de pis tas 
que es ta vam fo ra do ca len dá rio ori gi- 
nal de 2020 re ce be rem cor ri das em 
fun ção da pan de mia de co ro na ví rus. 
“Te mos tra ba lha do de ma nei ra in can- 
sá vel des de a Aus trá lia e es ta mos em 
con ta to cons tan te com nos so pro mo- 
to res pa ra cri ar um ca len dá rio em po- 
ten ci al pa ra 2020. Te mos dois de sa fi os 
prin ci pais: iden ti fi car lo cais on de po- 
de mos ter uma cor ri da e de ter mi nar 
co mo se ria fei to o trans por te de tu do 
que é ne ces sá rio pa ra fa zer is so acon- 
te cer. Te mos man ti do con ver sas não 
só com os pro mo to res, mas tam bém 
com al gu mas pis tas que não es ta vam 
no ca len dá rio 2020, pa ra que pos sa- 
mos ex plo rar to das as op ções. Es ta- 
mos po si ti vos com re la ção ao nú me ro 
de lo cais que po de rão, e que que rem, 
re a li zar cor ri das nes te ano”, afir mou 
Cha se Carey.

Uma das op ções atu ais se ria Hoc- 
ke nheim, pal co do ele tri zan te GP da 
Ale ma nha de 2019, mas que saiu do 
ca len dá rio des te ano por não ter pa-

UMA DAS OPÇÕES ATUAIS SERIA HOCKENHEIM, PALCO DO GP DA ALEMANHA DE 2019

CHARLES COATES/GETTY IMAGES

tro cí nio pa ra ar car com os al tos cus- 
tos pa ra re a li za ção da cor ri da (no ano 
pas sa do, a Mer ce des foi quem ban cou 
a pro va).

Carey tam bém afir mou que a pos- 
si bi li da de de re a li zar du as cor ri das se- 
gui das na Áus tria, pal co da pri mei ra 
eta pa, em 5 de ju lho, tem ga nha do 
for ça. “Nos so ob je ti vo é co me çar a 
tem po ra da no fim de se ma na de 4 e 5 
de ju lho. É pro vá vel que te nha mos 
ou tra cor ri da na Áus tria no fim de se- 
ma na se guin te. Es ta mos em es tá gio 

avan ça do de cri ar um ca len dá rio de 
cor ri das adi ci o nais na Eu ro pa du ran- 
te o pe río do de agos to e de se tem bro”.

Ain da que se ja pra ti ca men te cer to 
da re a li za ção das pri mei ras cor ri das 
de 2020 com es que ma de por tões fe- 
cha dos, sem a pre sen ça dos fãs, o di ri- 
gen te crê que es se ce ná rio po de rá ser 
re ver ti do na se gun da par te da tem po- 
ra da, mais pa ra o fim do ano.

A Fór mu la 1 con fir mou as in for ma- 
ções de que pre ten de re a li zar en tre 15 
e 18 cor ri das na tem po ra da 2020.

DO ATLÉTICO DE MADRID

Renan Lodi testa positivo para coronavírus
GETTY IMAGES

O la te ral-es quer do Re nan Lo di, do
Atlé ti co de Ma drid e da se le ção bra si- 
lei ra, tes tou po si ti vo pa ra co ro na ví- 
rus. O Atlé ti co de Ma drid re a li zou os
tes tes no elen co, an tes da vol ta gra da- 
ti va aos trei nos. O clu be de ve ofi ci a li- 
zar a atu al si tu a ção mé di ca do elen co,
com o re sul ta do de to dos os exa mes
dos jo ga do res. Ex-Ath le ti co, o bra si-
lei ro te ve pou cos sin to mas do Co vid-
19 e es tá bem. Ele es tá em iso la men to
vo lun tá rio em ca sa, na ca pi tal es pa- 
nho la, e se gue sen do mo ni to ra do pe- 
los mé di cos do clu be es pa nhol.

CO RINTHI ANS

Ve ja on de es tão
os cam peões da
Li ber ta do res

Uma das mai o res ale gri as re cen tes do tor ce dor do
Co rinthi ans: a gran de fi nal da Li ber ta do res de 2012,
quan do o Ti mão ven ceu o Bo ca Ju ni ors por 2 a 0 e fa tu- 
rou o tí tu lo sul-ame ri ca no.

Com ape nas oi to anos de uma das mai o res con quis- 
tas do ti me, vo cê tor ce dor, sa be on de es tão os he róis do
tí tu lo: quem ain da es tá na ati va? Con fi ra!

Cás sio – 32 anos
De ci si vo na Li ber ta do res e no Mun di al, tor nou-se ído lo
da tor ci da e é, até ho je, ti tu lar. Acu mu la no ve tí tu los e
463 jo gos. É, as sim, o se gun do go lei ro com mais jo gos da
his tó ria, atrás ape nas de Ro nal do Gi o va nel li (602). Dis- 
pu tou mais cin co Li ber ta do res pe lo Ti mão, em 2013,
2015, 2016, 2018 e 2020.

Ales san dro – 41 anos
De pois de 258 par ti das, qua tro gols e oi to tí tu los, apo- 
sen tou-se no fim de 2013, mas se guiu no clu be. Ini ci al- 
men te co mo co or de na dor téc ni co, as su miu o pos to de
ge ren te de fu te bol em 2016. Co mo di ri gen te, fa tu rou
mais qua tro tí tu los. Dei xou o clu be no iní cio de 2019, re- 
cu sou pro pos tas e ho je vi ve em As sis Cha te au bri and, no
Pa ra ná.

Chi cão – 38 anos
Dei xou o Co rinthi ans em 2013 após 247 par ti das, 42 gols
e oi to tí tu los. Atu ou por Fla men go, Bahia e te ve uma
pas sa gem pe lo fu te bol da Ín dia an tes de se apo sen tar
em ju lho de 2016. Foi au xi li ar do téc ni co Da ni el Pau lis ta
no Boa Es por te em 2018. Es tá fo ra do fu te bol e mo ra em
São Pau lo.

Le an dro Cas tán – 33 anos
O tí tu lo da Li ber ta do res foi o úl ti mo ato de Cas tán no
Co rinthi ans. Ne go ci a do com a Ro ma, da Itá lia, não par- 
ti ci pou da con quis ta do Mun di al. Vi veu di as di fí ceis na
Eu ro pa por con ta de uma ci rur gia no cé re bro. Vol tou a
jo gar, pas sou por Samp do ria, To ri no e Ca gli a ri an tes de
vol tar ao Bra sil em 2018. Des de en tão, de fen de o Vas co
da Ga ma.

Fá bio San tos – 34 anos
Fi cou no Ti mão até o iní cio do Bra si lei rão de 2015, sen- 
do ven di do ao Cruz Azul, do Mé xi co, após 214 jo gos, 14
gols e cin co tí tu los. Acer tou com o Atlé ti co-MG um ano
de pois e se gue na equi pe mi nei ra.

Ralf – 35 anos
Ter mi nou 2019 no elen co co rin ti a no, mas foi afas ta do
pe lo téc ni co Ti a go Nu nes por ques tões tá ti cas. Ne go ci- 
ou sua res ci são con tra tu al e, an tes da pan de mia, bus ca- 
va um no vo clu be. Ain da não pen sa em apo sen ta do ria.
Pe lo Ti mão, fo ram 437 jo gos, dez gols e oi to tí tu los. Mo ra
em São Pau lo.

Pau li nho – 31 anos
Foi ven di do ao Tot te nham em 2013, após 167 jo gos, 34
gols e qua tro tí tu los. Jo gou as úl ti mas du as Co pas do
Mun do, de 2014 e 2018. Da In gla ter ra foi pa ra a Chi na,
no Guangzhou Ever gran de e, em 2017, pa ra o Bar ce lo na
nu ma ne go ci a ção mi li o ná ria. Um ano de pois, re tor nou
ao mes mo clu be chi nês por em prés ti mo. Foi re com pra- 
do em ja nei ro de 2019 em ou tra trans fe rên cia de ci fras
al tís si mas.

Da ni lo – 40 anos
En tre 2010 e 2018, acu mu lou 359 par ti das, 35 gols e oi to
tí tu los. So freu sé ria fra tu ra na per na di rei ta em 2016, fi- 
can do 472 sem jo gar uma par ti da ofi ci al. Apo sen tou-se
em 2019 após pas sa gem cur ta pe lo Vi la No va, de Goi â- 
nia, on de vi ve com a fa mí lia. Tem pla nos de ser trei na- 
dor.

Alex – 38 anos
Ou tro que não fi cou pa ra ven cer o Mun di al, sen do ne go- 
ci a do pa ra o fu te bol do Ca tar após a con quis ta. Fez seu
úl ti mo jo go ofi ci al em de zem bro de 2016, na par ti da que
de cre tou a que da do In ter na ci o nal pa ra a Sé rie B. Após
res cin dir com o clu be, so freu com de pres são e anun ci ou
sua apo sen ta do ria em 2019.

Jor ge Hen ri que – 38 anos
Mo tor zi nho da equi pe, dei xou o Ti mão em 2013 após
pro ble mas de in dis ci pli na. Acu mu lou 216 par ti das, 30
gols e seis tí tu los. Des de en tão pas sou por In ter na ci o- 
nal, Vas co da Ga ma, Fi guei ren se e, des de 2019, de fen de
o Náu ti co, clu be em que co me çou.

Emer son Sheik – 41 anos
Au tor dos dois gols da fi nal con tra o Bo ca, Sheik dei xou o
Co rinthi ans em 2014 por em prés ti mo pa ra o Bo ta fo go e,
em 2015, saiu em de fi ni ti vo ru mo ao Fla men go. Vol ta ria
em 2018 co mo uma das prin ci pais con tra ta ções de An- 
drés San chez em seu re tor no ao clu be. Apo sen tou-se ao
fim da que la tem po ra da e, em 2019, foi co or de na dor de
fu te bol por oi to me ses. Vi ve em Man ga ra ti ba, no Rio de
Ja nei ro.

Ti te – 58 anos
Foi o téc ni co da se le ção bra si lei ra na Co pa da Rús sia, em
2018, e pre pa ra a equi pe pa ra as Eli mi na tó ri as da Co pa
do Ca tar, em 2022. No ano pas sa do, foi cam peão da Co- 
pa Amé ri ca. Mo ra atu al men te no Rio de Ja nei ro.

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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Não existe nada mais  forte do que 

amor de mãe.  Ele  ultrapassa as  

barreiras da distância,  do tempo

e da saudade.  É  um sentimento

que nos acompanha em todos os 

momentos, principalmente naqueles 

em que precisamos soltar as  mãos.  

Seja  nos primeiros passos do bebê,  

no primeiro dia  de aula,  na primeira 

viagem sozinho ou na hora de sair 

de casa,  o  amor de mãe é o  que

nos dá força para continuar.  

Amor de mãe vence tudo.
E não seria  diferente em um momento 

como esse.  No Dia das Mães,  o  Hapvida faz 

uma homenagem ao amor que vence tudo.

www.hapvida.com.br@hapvidasaude@hapvidasaude /hapvida.saude
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Artistas maranhenses fazem tributo em homenagem ao Rei do Reggae por conta da
passagem da data de morte do cantor jamaicano que projetou o reggae para o mundo

TRIBUTO

Bob Marley por elas
em live especial na ilha
SAMARTONY MARTINS

U
ma ho me na gem ao le ga do 
mu si cal dei xa do Bob 
Marley o “Rei do Reg gae”. 
As sim se rá a li ve “Elas can- 

tam Bob” que se rá trans mi ti da no ho- 
je (9) a par tir das 17h30 que con ta rá 
com a par ti ci pa ção de Lu ci a na Bit ten- 
court, Mi le na Men do ça, Anas tá cia 
Lia, Ce lia Sam paio, Nú bia,  Ema nu el le 
Paz, Vi vi Car do so, Thaynara Oli vei ra, 
Lady Con cei ção e Re gi a ne Araú jo. A 
ce le bra ção é um tri bu to a Bob Marley, 
vis to que dia 11 de maio foi  da ta de fa- 
le ci men to do can tor.

Bob por elas é uma Edi ção es pe ci al 
do Web Fes ti val – Bum ba meu reg gae, 
que nas ceu lo go após as ori en ta ções 
da Or ga ni za ção Mun di al de Saú de 
(OMS). De vi do a pan de mia O Web 
Fes ti val acon te ceu nos di as 18 e 19 de 
abril,  em am bos os di as  uma sé rie de 
li ves que acon te ceu  uma atrás da ou- 
tra no ins ta gram dos pró pri os ar tis tas

Se gun do Rennya Taj ra ide a li za do ra 
da li ve o in tui to de le var en tre te ni- 
men to, aca len to e prin ci pal men te 
exal tar a cul tu ra do Ma ra nhão atra vés 
de dois gê ne ros mu si cais po pu la res 
no es ta do, o reg gae e o bum ba meu 
boi, rit mos que fa zem par te da in- 
fluên cia mu si cal de gran des ar tis tas 
da Mú si ca Po pu lar  ma ra nhen se. A 
pro du to ra cul tu ral ex pli cou que o 
even to mu si cal se gui rá os mol des 
Web Fes ti val – Bum ba meu reg gae que 
con tou com um ti me de pe so, ar tis tas 
ma ra nhen ses de to da par te do Bra sil 
par ti ci pa ram de li ves pe lo Ins ta gram, 
en tre eles  Fau zi Beydoun  (Tri bo de 
Jah), Cé sar Nas ci men to, Bet to Pe rei ra, 
Ge ru de, Cé lia Sam paio, Ade mar Da ni- 
lo, e com a no va ge ra ção da mos des ta-

A “DAMA DO REGGAE” CELIA SAMPAIO CANTARÁ SUCESSOS DE BOB E DE SUA TRAJETÓRIA

que as ban das Ce na Ro ots, Nú bia, Leo 
Wa die, DJ Adri a no Sound, Vi o li nis ta 
Thaynara Oli vei ra,Ma ra vis ta e Re gi a- 
ne Araú jo além de apre sen tar ar tis tas  
que pro me tem ser o fu tu ro do reg gae 
no país co mo a Raiz Tri bal, Pe dro 
Beydoun, Íka ro. O Web Fes ti val con- 
tou ain da com atra ções sur pre sa do 
DJ Le o nar do Scartey – Re si den te do 
Bar do Nel son e com a par ti ci pa ção 
dos ba ta lhões do Bum ba meu Boi da 
Flo res ta de Mes tre Apolô nio  e Boi da 
Pin do ba.

Rennya Taj ra ex pli cou, ain da, que 
as can to ras vão for ta le cer os ide ais de 
Bob Marley que fi ca ram co nhe ci dos 
por meio de su as com po si ções que fo- 
ram ins pi ra das em te mas co mo po si- 
ti vi da de, po lí ti ca, en gran de ci men to 
da ra ça ne gra são re cor ren tes em pra- 
ti ca men te to dos os ál buns do can tor, 
além de su as com po si ções au to rais. 
Pa ra os fãs do can tor as mú si cas de 
Bob mar leu so am tam bém co mo um 
gri to de li ber ta ção.

Pa ra a can to ra Cé lia Sam paio, co- 
nhe ci da tam bém co mo a “Da ma do 

Reg gae”, que fa rá às 20h30 a sua apre-
sen ta ção, a li ve em ho me na gem é de 
gran de im por tân cia pa ra dar vi si bi li- 
da de as mu lhe res can to ras do mo vi- 
men to reg gae em São Luís que es tão 
fir man do seu es pa ço den tro da ce na 
mu si cal. “É co me mo rar ce le brar o le- 
ga do do rei Bob Marley que atra vés da 
sua mú si ca que sim bo li za va pro tes to, 
igual da de so ci al e de di rei to, amor 
uni ver sal e a ir man da de pa ra to das as 
pes so as do mun do. Bob e o seu tra ba- 
lho foi mui to im por tan te pa ra a hu- 
ma ni da de e prin ci pal men te pa ra os 
des cen den tes de afri ca no.  E tam bém 
por nos in flu en ci ar e tam bém ser ar- 
tis ta atra vés da mú si ca que ele le vou 
pa ra o mun do in tei ro. Aqui nos mos-
tra mos a im por tân cia das mu lhe res se 
jun tar nes se mo men to de pan de mia 
le var a ca sas das pes so as vi bra ções 
po si ti vas do reg gae com a in fluên cia 
de Bob Marley. Es se mês se co me mo ra 
e de nún cia mui ta coi sa. Dia 10 Dia 
das Mães; 11 Dia Na ci o nal do Reg gae, 
13 Dia de De nún cia con tra o Ra cis- 
mo”, res sal tou Cé lia Sam paio.

INTERCÂMBIO ARTÍSTICO

Emanuele Paz destaca
a troca de experiência

EMANUELE PAZ  RESSALTA A IMPORTÃNCIA DA LIVE  PARA BOB

A can to ra Ema nu el le Paz que se apre sen ta às 18h30.
res sal tou que es te se rá um mo men to mui to es pe ci al pa- 
ra mú si ca reg gae ma ra nhen se on de as can to ras in ter- 
pre ta rão as can ções de Bob Marley e uma opor tu ni da de
pa ra mos trar seus tra ba lhos au to rais de uma ma nei ra
bem di ver si fi ca da. “Se rá meia ho ra de apre sen ta ção pa- 
ra ca da ar tis ta. Na mi nha opi nião a im por tân cia des se
even to é jus ta men te pa ra ex pan dir o aces so das pes so as
ao reg gae pro du zi do aqui no Ma ra nhão e tam bém de
cri ar uma re de en tre os ar tis tas pa ra que os mes mos co- 
nhe çam um o tra ba lho do ou tro e tro car ex pe ri ên ci as e
pen sa men tos so bre o reg gae”, dis se a can to ra.

O Im par ci al res sal ta que as com po si ções, os fei tos,
prê mi os e as men sa gens de pro tes to e po si ti vi da de, são
par te do le ga do que Bob Marley dei xou pa ra o mun do.
Além de ter mos tra do pa ra o mun do a sua Ja mai ca, tão
ri ca cul tu ral men te, Marley mos trou pa ra o mun do o
Ras ta fa ri e o reg gae. Dei xou pa ra Tren ch town, a fa mo sa
fa ve la sem es pe ran ça, um sus pi ro de es pe ran ça que
“Sim, é pos sí vel”. Os fei tos de Marley tam bém fo ram re- 
co nhe ci dos pe los prê mi os que ga nhou du ran te a vi da e
pós mor te. Des ta que pa ra o prê mio de ban da do ano de
1976, “One Lo ve” co mo mú si ca do mi le nio pe la BBC,
Exo dus co mo o ál bum do sé cu lo, grammy (pós-mor te)
pe las obras e a con tri bui ção pa ra o mun do da sua ar te,
or dem ao mé ri to ja mai ca no, hall da fa ma do rock e ou- 
tras hon ra ri as.. Se es ti ves se vi vo Bob Marley te ria 75
anos que fo ram co me mo ra dos no mun do in tei ro em fe- 
ve rei ro des te ano.

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio



10
Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com

São Luís, sábado e domingo 9 e 10 de maio de 2020
Elite

Natalino Salgado À 
fren

te
O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino 
Salgado Filho, falou a O Imparcial sobre os esforços que a 
instituição está fazendo para combater a covid-19

“ Instauramos, 
de forma inédita 

e inovadora, o 
lockdown”

 

PATRICIA CUNHA

A 
Universidade Federal do Maranhão foi a primei-
ra instituição de ensino superior a suspender 
o calendário acadêmico, diante da pandemia 
causada pelo novo coronavírus e declarada pela 

Organização Mundial de Saúde. Desde então, tem sido 
combativa tanto no que diz respeito aos cuidados com 
a comunidade acadêmica, quanto no enfrentamento e 
prevenção do contágio.

“A UFMA vem trabalhando dia e noite desde que a 
pandemia se iniciou e só vai parar quando ela deixar de 
ser um problema para nós. É nosso compromisso ofe-
recer um ambiente saudável para todos que integram 
a Universidade Federal do Maranhão porque, ao fazer 
isso, estamos beneficiando também a sociedade à nossa 
volta tanto na capital como no interior”, disse o médico 
e professor Natalino Salgado Filho, reitor da UFMA, em 
entrevista a O Imparcial.

Durante a entrevista o reitor também falou do Hospi-
tal Universitário (HU-UFMA), como integrante da rede 
de assistência aos pacientes da covid-19 no Maranhão. 
Inicialmente, o hospital ofertou para o atendimento à 
população, no dia 1º de abril, 20 leitos de terapia inten-
siva exclusivos para assistência de pacientes acometidos 
pela covid-19. Com o crescimento do número de casos, 
houve um esforço para ampliar o número de leitos, o que 
totaliza agora 40. Confira a entrevista.

O Imparcial – Reitor, como a UFMA está 
enfrentando a pandemia da covid-19?

Reitor Natalino Salgado – A UFMA, desde o início da 
pandemia, tomou a iniciativa de agir de maneira proati-
va e antecipada. Fomos a primeira instituição de ensino 
superior a suspender, por meio da Resolução Consepe 
1978, o calendário acadêmico, bem como toda e qualquer 
atividade que pudesse aglomerar pessoas, atendendo a 
um contexto de saúde pública que exigia a proteção da 
nossa comunidade com as devidas medidas de distan-
ciamento social.

Depois da UFMA, as demais instituições seguiram o 
mesmo exemplo. Também instituímos o trabalho remo-
to dos técnicos administrativos, mantendo de modo pre-
sencial apenas aquelas atividades que eram essenciais — 
como segurança, limpeza, folha de pagamento. Podemos 
dizer que instauramos, de forma inédita e inovadora, o 
lockdown, com isso, contribuímos para impedir o avan-
ço da doença.

À medida que as demandas surgiam, íamos proceden-
do a ações institucionais para sanar questões que se apre-
sentavam. Por exemplo: fizemos colações de grau virtuais, 
na capital e no interior do estado; expedimos resolução 
específica para o funcionamento da pós-graduação; cria-
mos campanhas de comunicação sobre o novo coronaví-
rus; efetivamos recursos técnicos e metodológicos para 
os docentes estabelecerem conteúdos remotos aos alu-
nos, por meio do DINTE e da STI e efetivamos ações de 
assistência estudantil. Em paralelo, demos todo o apoio 
ao HU-UFMA para que ele se tornasse um dos pontos do 
sistema hospitalar de atendimento às demandas da Co-
vid-19. Enfim, a UFMA vem trabalhando dia e noite des-
de que a pandemia se iniciou e só vai parar quando ela 
deixar de ser um problema para nós.

OI – Como tem sido a participação da 
comunidade acadêmica nesse combate?

NS - A comunidade da UFMA, desde o início desse pro-
blema, se mobilizou e reuniu todos os seus esforços para 
ajudar a população. Vale destacar o trabalho de profes-
sores, alunos e técnicos de laboratório do Departamento 
de Química para a produção do álcool glicerinado para 
atendimento ao HU-UFMA, e de professores e alunos do 
curso de Design para a produção de protetor facial hos-
pitalar também para o HU-UFMA. Na última segunda-
feira, fizemos a doação de álcool glicerinado para três 
instituições de assistência social. Lançamos um grande 
projeto de extensão intitulado Máscaras pela Vida, que 
apoia costureiras da área Itaqui-Bacanga. Também fa-
zemos ações de apoio na venda desse material para as 
empresas daquela região. Idealizamos e realizamos uma 
campanha para levantar recursos materiais e financeiros 
para o HU-UFMA e a produção de diversos informativos 
para alentar as pessoas que estão em casa. Mais recen-
te, já estamos articulando um grupo para a fabricação 
de respiradores. Nossa comunidade é de cerca de 40 mil 
pessoas, entre professores, técnicos e alunos. E estamos, 
neste momento, engajados nessa batalha atuando em 
várias frentes, da forma como podemos. Oferecemos as-
sistência aos alunos, ações de extensão e apoio à comu-

nidade, pesquisa, inovação tecnológica, infraestrutura, tec-
nologia da informação e comunicação. O Tribunal Regional 
do Trabalho tem ajudado efetivamente o HU.

OI- Sobre as verbas para investimento nas 
pesquisas, projetos, inovações, tecnologia... ?

NS - Os recursos para as universidades, cada vez menores, 
precisam ser empregados onde for, de fato, necessário. Inves-
timos, historicamente, muito pouco em inovação e tecnolo-
gia. Quando produzimos algo, nós o fazemos heroicamente 
devido à inacreditável burocracia e aos limitados recursos. 
Priorizar o essencial, o inadiável deve ser a meta daqui por 
diante. Para fazer frente aos desafios do novo mundo que nos 
aguarda, precisaremos de muito mais recursos para a edu-
cação em todos os níveis, ampliar a produção em ciência de 
ponta é o caminho para que as universidades possam estar 
cada vez mais preparadas diante de situações desafiadoras 
como a que estamos vivendo. Todos os países que deram 
saltos tecnológicos investiram durante décadas em educa-
ção e ciência. O Brasil precisa de investimento em ciência e 
inovação; é o passaporte para romper com as desigualdades.

OI - Qual a situação hoje do Hospital 
Universitário no tratamento de pacientes com 
covid-19?

NS - Inicialmente, o hospital ofertou para o atendimento 
à população, no dia 1º de abril, 20 leitos de terapia intensi-
va exclusivos para assistência de pacientes acometidos pela 
Covid-19. Com o crescimento do número de casos, houve um 
grande esforço para ampliar o número de leitos e assim aten-
der mais pessoas, de modo que o número de leitos ofertados 
foi dobrado, totalizando 40 leitos à disposição da sociedade. 
Além disso, iniciamos o atendimento de enfermaria com 91 
leitos, também exclusivo para pacientes com Covid-19, com 
o objetivo de ter uma retaguarda segura para acelerar a rota-
tividade dos leitos de UTI, mas ainda necessitam de atenção 
e cuidados especializados. No atual cenário, a aquisição de 
insumos e equipamentos de proteção individual tem tido 
uma atenção especial.

OI - Quanto aos profissionais de saúde, quantos 
estão afastados?

NS - Infelizmente, não há guerra sem vítimas. Temos con-
tabilizados, até o último dia 5 de maio, 159 colaboradores 
com suspeita e 62 com diagnóstico confirmado da

Covid-19. Desde os primeiros sintomas, os profissionais 
são afastados das atividades e acompanhados por telemo-
nitoramento. Até agora, todos estão se recuperando bem e 
muitos até já retornaram ao trabalho. Não houve nenhum 
óbito. No total são 400 servidores afastados, incluindo os 
acima de 60 anos e com comorbidades.

OI - Sobre as medidas de isolamento e 
distanciamento social para conter o contágio do 
vírus. Como o senhor avalia que está a capital 
nesse aspecto?

NS - Desde o início da pandemia e do registro do primei-
ro caso no Brasil, a Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, alerta-
va para a necessidade de isolamento social como principal 
medida para conter o avanço do contágio pelo novo corona-
vírus. A UFMA foi a primeira instituição de ensino no estado 
a suspender as atividades presenciais de modo a garantir a 
segurança da comunidade acadêmica. A comunidade cien-
tífica internacional é unânime na defesa do isolamento, pois 

ainda é a melhor maneira de garantir que não haja uma explosão 
de casos, o que levaria ao colapso do sistema de saúde. Todas as 
tentativas de desqualificar o que a ciência prega naufragaram. Os 
países que demoraram a compreender isso viram a situação fugir 
ao controle e atingir níveis alarmantes de óbitos. São Luís está em 
uma posição que beira o caos, justamente pela baixa adesão da 
população ao isolamento. Medidas mais drásticas a favor da vida 
nunca podem ser descartadas. Estamos presenciando o aumento 
do número de casos a cada dia. Não há sistema de saúde no mun-
do, nem nos países mais ricos, que suporte um estrangulamento 
da capacidade de atendimento médico com tamanha intensida-
de. Enquanto não houver o chamado achatamento da curva, vi-
veremos dias muito difíceis.

OI - O senhor é médico. Considera essa pandemia um 
desafio para a medicina? Em sua carreira, pensou que 
poderia presenciar algo desse tipo?

NS - A história da humanidade é marcada por pandemias, des-
de tempos remotos. A globalização que caracteriza os nossos dias 
proporciona que situações como essa de calamidade mundial nos 
torne mais solidários com o próximo e sensíveis à tragédia huma-
na. Nunca uma doença despertou tanto medo, incerteza e inse-
gurança. Mas somos as pessoas certas para este tempo. Irmano-
me com cada homem e cada mulher que sabe de sua vocação e 
chamado e enseja coragem e destemor diante de nosso inimigo. 
Como em outras vezes, temos certeza de que a ciência vai triun-
far e derrotar mais essa ameaça à vida dos nossos semelhantes. 
Por outro lado, eu penso que esta situação toda tem também algo 
de bom a nos ensinar.

OI – O que o senhor acha que fica após o covid-19?

NS - Não creio que saiamos os mesmos dessa pandemia. Acho 
que temos tudo para sairmos mais humanos, mais solidários, mais 
preocupados com o próximo. No nosso caso - falo aqui do ponto 
de vista da posição que ocupo como Reitor da Universidade Fe-
deral do Maranhão - o maior legado é a constatação de que, na 
hora em que a sociedade necessita, estamos a postos para auxiliar, 
com pesquisa, com assistência social, com inteligência e muito 
trabalho. Temos uma função social e, nesta situação, penso que 
pudemos dar a melhor prova da eficácia dela. Mas como médi-
co, professor e pesquisador, creio que a pandemia é um convite 
para o crescimento pessoal. Rubem Alves cunhou a expressão de 
que ostra feliz não produz pérola. Essas novas formas (ainda que 
forçadas pelas circunstâncias) de existir constituem um chama-
do para o crescimento. Como bem nos adverte Albert Camus, em 
sua obra chamada “A peste” – tão lembrada nestes últimos dias – 
o que nos interessa é viver e morrer pelo que amamos. Enquan-
to vivos, completo, que saibamos fazer  diferença. Encerro como 
alerta: A doença covid-19 é fatal, não escolhe sexo, raça, idade e 
classe social. O pior ainda está por vir. FIQUEM EM CASA. Não 
temos tratamento, nem vacina. Que Deus nos proteja!



Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 08/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual 

contratação de empresa que forneça pessoal qualificado em prestação de 
serviços continuados de motorista de veículos leves e pesados, com execução 

indireta mediante o regime de empreitada por preço global, em atendimento 

às necessidades da Universidade Federal do Maranhão – UFMA - Cidade 
Universitária São Luís e demais Campi do interior do Estado (Chapadinha, 
São Bernardo, Pinheiro, Bacabal, Codó, Grajaú, Balsas e Imperatriz).

Dia: 13/05/2020  Horário: 10h

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 3.367.781,68.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 

Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser consultado 

no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

São Luís, 30 de abril de 2020
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

AVISO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 06/2020 – UFMA.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
contínuo, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para instalação e 
manutenção da infraestrutura de rede de dados (cabeamento metálico, 
óptico e elétrico), visando a atualização e expansão de todas as unidades da 
UFMA no estado do Maranhão.

Dia: 14/05/2020  Horário: 14h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Valor estimado: R$ 11.932.189,25.

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

São Luís, 4 de maio de 2020
José Carlos Marques Aguiar Júnior

Pregoeiro

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

AVISO DE REABERTURA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições 
em recipiente térmico, fabricado em alumínio ou isopor, popularmente designada 
‘quentinha’ (nomenclatura doravante adotada neste documento), com respectivos 
talheres descartáveis (garfo, faca e colher) e guardanapo, nas instalações da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus Balsas.

Dia: 15/05/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 450.000,00

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

São Luís, 4 de Maio de 2020
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

contratação de empresa que forneça pessoal qualificado em prestação de 

iro Oficial

EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Patrícia Vasconcelos, conselheira do Grupo Mercúrio com os filhos Vinícius e Rafaela Braid.

Mães “heroínas do home office” que
representam a força da mulher

O Dia das Mães es se ano vai ser ain da mais es pe ci al! É que mui tos fi lhos não es ta rão ao la do de su as mães
de vi do à ne ces si da de de iso la men to to tal im pos ta pe la pan de mia e pe lo lock down em São Luís. Mas no lu gar

de pre sen tes e abra ços, en tra em ce na a cri a ti vi da de pa ra ga ran tir emo ção na me di da do amor dos fi lhos.
Ho je a co lu na pres ta uma ho me na gem a es sas mães que em co mum me re cem tam bém um ou tro tí tu lo, o de
He roí nas do Ho me Of fi ce. Es sas mu lhe res pro fis si o nais que es ta mos ho me na ge an do con ti nu am seus re le- 
van tes tra ba lhos à fren te de su as em pre sas, to das de ser vi ços es sen ci ais. E re pre sen tam a for ça da mu lher

que de sem pe nha di ver sos pa peis si mul tâ ne os co mo de pro fis si o nal, do na de ca sa, es po sa e o mais no bre de
to dos: o de Mãe.

Elizabeth Rodrigues com a filha Isabella Rodrigues Caracas
(Grupo Dom Bosco)

Fabíola Brasil (Grupo Potiguar) com as filhas Camila e
Natália Brasil

Karla Diniz (TVN) com a filha Júlia Diniz Juliana Motta (BRK Ambiental) com a filha Maria Júlia

Luana Furtado (Equatorial Energia) entre as filhas Luísa e Letícia

Mães heroínas do 
“home office” II

As fo tos de são de ar qui vo, mas a be le za, gar ra e ta len to des sas mães e
pro fis si o nais con ti nu am os mes mos, ou até mai o res nes ses tem pos nos

quais elas se rein ven tam co mo pro fis si o nais, apoi am su as fa mí li as e co la- 
bo ra do res e mos tram na prá ti ca a ver da dei ra for ça que bro ta de uma
mãe. A to das as mães, pro fis si o nais ou do nas de ca sa mas igual men te

exem pla res, a co lu na de se ja saú de e mui to amor, ho je e sem pre.

Rebeca Murad com os filhos Pedro e Sofia e a mãe Ceres Murad (Grupo Dom Bosco)

Raíssa Murad (Grupo Dom Bosco) com o marido Rodrigo Lauande e as filhas Anik,
Isadora e Catarina   

A assessora de comunicação Danielle Vieira (InterMídia Comunicação Integrada)
com o marido José Domingues Neto e os filhos Mateus e Fabrício Vieira Domingues.

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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EliteNedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Numa live, nesta segunda-feira, o empresário do mercado de Marketing e cerimonialista (RJ), Fabiano Niederauer, vai
debater com a maranhense Gisela Diniz o tema “Marketing e vendas no mercado de eventos”.

Mês das Noivas sem casamentos mas
com lives e homenagens

Com a proi bi ção de aglo me ra ções e o iso la men to so ci al im pos to pe la pan de mia do co ro na ví rus, noi vos
do mun do in tei ro vi ram os pla nos de su bir ao al tar so fre rem mu dan ças drás ti cas da noi te pa ra o dia. Além

dos noi vos, os ce ri mo ni a lis tas tam bém pe ga ram o ba que, com a cri se ins ta la da no se tor e mui tos ca sa men- 
tos adi a dos. Pen san do nis so, nes te mês de maio, con si de ra do Mês das Noi vas, a ce ri mo ni a lis ta Gi se la Di niz
vem re a li zan do vá ri as li ves pa ra dis cu tir a ques tão com ou tros pro fis si o nais de sua área. Uma das pró xi mas,

se rá nes ta se gun da-fei ra, 11, às 21h, no Ins ta gram de Gi se la (@ce ri mo ni al gi se la di niz) com o con sul tor e ce ri- 
mo nai lis ta Fa bi a no Ni e de rau er, com o te ma “Mar ke ting e ven das no mer ca do de even tos”. E co mo mui tos

ca sa men tos fo ram re mar ca dos pa ra o se gun do se mes tre e ou tros até pa ra 2021, va mos ma tar as sau da des de
al guns des ses even tos má gi cos, “um so nho que não vai aca bar nun ca”, co mo dis se Lu ci a no aqui pa ra a co lu- 
na. “Pas sa do es sa fa se eles se rão con si de ra dos mui to mais im por tan tes na vi da das fa mí li as e dos ca sais”. Se- 
guem as fo tos (com os cré di tos dos res pec ti vos fo tó gra fos) de al guns even tos ma tri mo ni ais or ga ni za dos por

Gi se la Di niz aqui em São Luís.

Angélica Figueiredo e Wanderson (Carol Paguassu) Bruna Heluy e David Farias (Carol Paraguassu)

Rafael e Leane Mordente (Filmar 44) Fernanda Barroqueiro e Nicholas Menezes (Miguel Viégas)

O consultor Rafael Sampaio vai dar dicas tão necessárias para essa nova realidade
que iremos enfrentar pós-pandemia 

Curso on-line visa preparar
para a empregabilidade

O con sul tor or ga ni za ci o nal, Ra fa el Sam paio, gra du a do em Psi co lo gia
UNI FOR-CE, com MBA em Mar ke ting pe la FGV-SP e mes tra do em Ges tão

de Va re jo pe la FGV-SP, vai ofe re cer gra tui ta men te, nes ta se gun da-fei ra,
11, o cur so “Em pre go Já”, com a fi na li da de de ge rar co nhe ci men to, por

meio de con teú do on-li ne, so bre o mun do da em pre ga bi li da de, com ên- 
fa se nos itens: cur rí cu lo, en tre vis ta e car rei ra. No cur so, Ra fa el e sua equi- 
pe vão ofe re cer con cei tos, di cas, mo de los de ar qui vos e cer ti fi ca do vir tu- 

al. Tu do is so por meio de vi de o con fe rên cia
pe lo apli ca ti vo ZO OM.

“Amor e sabor no Gift Box da Villa do Vinho”, é a sugestão do empresário Werther Bandeira como
presente para este Dia das Mães.

A propósito, Werther Bandeira tem mantido com muita criatividade o restaurante
Villa do Vinho Bistrô em funcionamento. 

Depois de implantar o serviço de delivery e um site próprio para facilitar a
experiência do cliente na hora de realizar os pedidos; o foco do empresário agora é
continuar a ser lembrado pelos clientes na data que sempre foi carro chefe do
restaurante quando estava aberto, o Dia das Mães.

Sensível e antenado com essa nova realidade, Werther investiu em novidades para
proporcionar emoção com economia e sabor.

São Luís, Sábado e domingo 9 e 10 de maio
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São Luís, sábado e domingo 9 e 10 de maio de 2020

FELICIDADE! NOSSA HOMENAGEM ÀS MÃES 

PARABÉNS COM MUITO 
CARINHO! FELIZ ANIVERSÁRIO, 

DR. APARECIDO VALADÃO 

Quem rasgou a folhinha dia 04 de maio, foi um dos mais 
conceituados médicos do país, Dr. Aparecido Valadão. As ho-
menagens, parabéns e mensagens, vieram de vários lugares 
de forma virtual, devido ao distanciamento social, que está 
sendo seguido rigorosamente, por toda a família do cirurgião.

Sempre alegre e atencioso com todos, Dr. Valadão é mui-
to querido pelos colegas de trabalho, clientes, amigos e em 
entrevista recente concedida ao Programa Nobre, falou dos 
avanços da medicina robótica no Maranhão, já implantada 
por ele e sua equipe de destacados profissionais. Os atendi-
mentos, são realizados em sua clínica instalada no HRO, ane-
xo do Hospital São Domingos.

Desejamos muita saúde, harmonia, conquistas, felicidade 
e muito mais sucesso ao amigo, Dr. Valadão e família.

DR. APARECIDO VALADÃO, SENDO HOMENAGEA-
DO NO PRÊMIO NOBRE 2019 - MÉDICO DESTAQUE.

Nesse momento tão especial que passamos, 
nós que somos mães, filhas, avós, continuamos 
com nossos olhares atentos a todos, que nos ro-
deiam. Acordamos mais cedo ainda e achamos 
que é pouco tempo, seja um ou mais filhos. Mãe 
que é pai, avó que é mãe, não importa. Cora-
ção de mãe bate diferente. É cozinha, é roupa, 

é carinho e temos a capacidade de ouvir, até 
no silêncio.

Mãe é amor, força, apoio, sentimento de por-
to seguro. Não tem distância, quando se quer 
confiança e abraço. É zelo, dedicação, é tudo 
junto e nunca separado. 

Mãe não é somente aquela que gera. Tem a 

mãe que adota, tem a mãe que cria. Tem mãe que 
compartilha, tem mãe que doa. Não importa .

Mãe é aquela pessoa, que ama antes de ser 
amada e se não é amada, ama do mesmo jeito. 
Mãe abraça antes de ser abraçada, beija antes 
de ser beijada e nunca se diz cansada.

Mãe é a nossa primeira referência de vida. 

Por muitos meses só vemos ela e mesmo de-
pois de adulto, nosso amor por ela, será sempre 
maior. Que nossa santa e virgem Maria, mãe de 
Jesus, olhe por nós. Que o Senhor proteja nos-
sas lares e nossas famílias.

Parabéns à todas as mãe!

 A MATRIARCA, D. JOSENITA (CENTRO) AO LADO FILHO, ANTONIO LUIS, 
SEU MACHADO (MARIDO) E A FILHA MÁRCIA. DO LADO ESQUERDO, JOÃO 
HENRIQUE, MARCOS DAVI E MARCELO.

MÃE QUE BRINCA JUNTO. DRA. GABRIELLA VALADÃO, 
COM OS FILHOS LUIS GABRIEL E MARIA EDUARDA

MÃES EMPREENDEDORAS. REGINA LUCENA, 
LEONICE AZEVEDO E REGINA BARROS

FAMÍLIA QUE TRABALHA UNIDA. DONA MIRTES COM O 
FILHO, JOSÉ AMÉRICO (RESIDENCIAL RECEPÇÕES)

MÃE QUE 
BATALHA 
POR DIAS 

MELHORES. 
ROSÂNGELA 

DIAS, COM 
O MARIDO, 

FRANCISCO 
NETO E FILHOS.

MÃE QUE 
SEMEIA 

A VIDA. A 
AGRÔNOMA E 

TRICOLISTA, 
CRIS 

TARGINO.

MÃE QUE ALEGRA. CLÁUDIA ROCHA, COM O MARIDO, 
FRANCISCO ROCHA E SUA LINDA FAMÍLIA

 MÃES QUE ENSINAM E APRENDEM. DRA. 
CRISTIANE MELO E DRA. ADALGISA MELO

MÃE QUE SE COMUNICA. DANIELLE VIEIRA,
 COM OS FILHOS MATHEUS E FABRÍCIO

 EMPRESÁRIA, FÁTIMA PARGA 
(MALHARIA VITÓRIA) É UMA MÃE, QUE 
TAMBÉM SE DESTACA NO TRABALHO.

MÃE QUE É COMPANHEIRA. LILIANE COM O MARIDO, DAGOBERTO 
SILVA E OS FILHOS, JOÃO VICTOR E VINÍCIUS.

 MADALENA NOBRE, COM OS FILHOS, MARCOS DAVI JR E 
MILENA E OS NETOS, LEONARDO E LARA NOBRE.

D. EDENIR BARROS, COM OS FILHOS, MADALENA NOBRE, 
JOAQUIM JR E LÚCIA NOBRE.
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