
Indíos Tremembé sofrem 
com efeitos da covid-19

Ano XCIV   Nº 36.061  |   SÃO LUÍS-MA, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2020   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232-0262@OImparcialMA

TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

APARTE       Transparentes         A PARTE
SEG 11/05/2020

04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Homem eleito sem deixar de mostrar sua brutalidade nas relações com a po-
pulação, mas mesmo assim, venceu levado pela rejeição dos eleitores pela 
corrupção deslavada do Partido dos Trabalhadores em sociedade com os par-
tidos do “Centrão”.

Belchior para Bolsonaro

PERIGO NAS ALDEIAS

Weverton Rocha  
contraria edital do 

INEP e solicita
suspensão do Enem 

O Líder do PDT no Senado  Federal 
protocolou representação no Tribunal 
de Contas da União (TCU) solicitando 
a suspensão das provas do  Exame 
Nacional do Ensino  Médio (Enem) 

2020. PÁGINA 5

Venda de carros usados cai 61,3% no Maranhão
O atual momento em que a economia brasileira está enfrentando causa 

grande impacto no comércio de varejo, principalmente de veículos seminovos 
e usados. Essa comparação com o mesmo período do ano anterior foi feito com 

base nas transações realizadas entre 3,2 mil concessionárias. PÁGINA 8

O povo indígena Tremembé, um dos mais antigos do Brasil e que atualmente residem no município de Raposa, Região Metropolitana 
de São Luís, está chamando a atenção das autoridades para vulnerabilidade de integrantes da etnia que estão sendo vítimas da covid-19. 

Pelo menos dez pessoas já contraíram sintomas fortes da doença e aguardam pela confirmação dos exames. PÁGINA 2

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

Cuidados que devemos 
tomar com a postura 
durante o trabalho 

em home office
Em tempos de isolamento social, o home 

office tornou-se a alternativa de muitas 
empresas. No entanto, alguns hábitos 
repetitivos afetam nossa saúde, mesmo em 
casa e podem gerar dores crônicas na coluna 

e articulações. PÁGINA 7

Hospital homenageia médico morto por covid-19
Previsto para inaugurar no próximo dia 15, o hospital de campanha de 

São Luís para tratamento de pessoas com Covid-19 leva o nome cirurgião 
pediátrico, Raimundo Alexandrino de Souza Lima, que faleceu aos 79 anos 

vítima de covid-19 após curta internação hospitalar.  PÁGINA 3

Indígenas da Amazônia pedem ajuda para combater o vírus
PÁGINA 2
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Cerca de dez integrantes da etnia já tiveram sintomas e foram medicados na unidade de
saúde do município. Indígenas temem óbitos e solicitam mais apoio das autoridades

RAPOSA

Índios Tremembé sofrem
com sintomas da covid
SAMARTONY MARTINS

O
po vo in dí ge na Tre mem bé, 
um dos mais an ti gos do Bra- 
sil e que atu al men te re si- 
dem no mu ni cí pio de Ra po- 

sa, Re gião Me tro po li ta na de São Luís 
es tá cha man do a aten ção das au to ri- 
da des pa ra vul ne ra bi li da de de in te- 
gran tes da et nia que es tão sen do ví ti- 
mas da co vid-19. Pe lo me nos dez pes- 
so as já con traí ram sin to mas for tes da 
do en ça e aguar dam pe la con fir ma ção 
dos exa mes. A co vid-19 tor nou-se 
mais uma ame a ça à co mu ni da de in- 
dí ge na, que fi ca lo ca li za da a 30 quilô- 
me tros da ca pi tal.

Se gun do Ro sa Tre mem bé, lí der in- 
dí ge na Tre mem bé, o en fren ta men to à 
do en ça es tá sen do gran de de sa fio pa- 
ra eles, pois além de es ta rem pas san- 
do por di fi cul da des fi nan cei ras e de 
ali men ta ção, eles te mem a fal ta de as- 
sis tên cia mé di ca. Ela afir ma que al- 
guns apre sen ta ram sin to mas da Co- 
vid-19. “Dez pa ren tes, in clu si ve eu, 
Ro sa Tre mem bé, a mi nha mãe e a mi- 
nha avó. Da fa mí lia ain da não hou ve 
óbi tos, con tu do, o na mo ra do da mi- 
nha so bri nha que não é Tre mem bé te- 
ve no no vo co ro na ví rus e veio a fa le- 
cer. A mi nha so bri nha foi a pri mei ra a 
apre sen tar os sin to mas. O aten di- 
men to mé di co foi fei to aqui mes mo 
em Ra po sa no hos pi tal do mu ni cí pio 
que nos dispôs de um car ro que nos 
le vou até a uni da de de saú de. Nem se 
quer des ce ram do car ro pa ra abrir e 
fe char a por ta do veí cu lo, dan do o en-

SEU ÍNDIO, DE TENDAL MIRIM (MOJO) PAÇO DO LUMIAR

ten der pa ra nós, que o aten di men to 
sim ples men te de ve ria ser fei to pe lo 
mu ni cí pio, omi tin do su as atri bui ções 
co mo ór gão que de ve ria aten der o po- 
vo in dí ge na aon de quer que ele es te- 
ja”, la men tou Ro sa Tre mem bé.

Ro sa Tre mem bé re ve lou a O Im par- 
ci al que não per ce beu ne nhu ma ação 
es pe cí fi ca da Pre fei tu ra de Ra po sa e 
nem de ór gãos de de fe sa e pro te ção à 
cau sa in dí ge na vol ta da pa ra a co mu- 
ni da de, ape sar de tam bém te rem um 
nú cleo  de aten di men to que de ve ria 
fun ci o nar de for ma mais efe ti va. “No 
mo men to fo mos aten di dos pe los mé- 
di cos do mu ni cí pio que es tão pa ra 
aten der qual quer pes soa. A Fu nai se 

dispôs a do ar ces tas bá si cas pa ra as 
fa mí li as de nos so po vo, bem co mo, 
pa ra o po vo Tre mem bé de São Jo sé de 
Ri ba mar e Akro a ga me la  em Vi a na. E 
te mos  um nú cleo que nos aten de 
aon de fi ca a an ti ga se de do In cra no 
bair ro do Cru zei ro do Anil, que no dia 
22 de mar ço en trou em con ta to co- 
nos co pa ra sa ber o nú me ro de fa mí li- 
as pa ra que pu des sem re ce ber as ces-
tas bá si cas. Mas até ho je es tas ces tas 
bá si cas não che ga ram até a nós. Nos 
dis se ram que es ta mos na lis ta da dis- 
tri bui ção nas al dei as do Ma ra nhão e 
que con ti nu e mos aguar dan do. Nós 
es ta mos es pe ran do quem sa be um 
dia che ga”, dis se ela es pe ran ço sa.

Em busca de respeito e reconhecimento

ÍNDIOS TREMEMBÉ DE RAPOSA E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR ESTÃO SOFRENDO COM SINTOMAS DO CORONAVÍRUS

A lí der in dí ge na ex pli cou que os
Tre mem bé fa zem par te da teia dos
po vos in dí ge nas e co mu ni da des tra- 
di ci o nais do Ma ra nhão, on de mu tu a- 
men te se ar ti cu lam em bus ca do for- 
ta le ci men to de sua iden ti da de en- 
quan to po vo que es tá so fren do com
os re fle xos do ca pi ta lis mo e de tu do
que po dem des truí-los. “Eu não po de- 
ria dei xar de ci tar es ta teia on de con- 
jun ta men te e es pi ri tu al men te es ta- 
mos em tem pos de fra gi li da de e pan- 
de mia, já que não po de mos es tar pre- 
sen te fi si ca men te, es ta mos na bus ca
des se for ta le ci men to. É uma re de de
ar ti cu la ção on de a gen te pro cu ra de- 
ba ter so bre nos sas di fi cul da des den- 
tro dos nos sos ter ri tó ri os e de nos sas
co mu ni da des so bre que for ma po de- 
mos nos aju dar. Além dis so, con ta mos
com o apoio do Con se lho In di ge nis ta
Mis si o ná rio (Ci mi) e a Co mis são de
Di rei tos Hu ma nos da OAB Ma ra nhão
que tem so li ci ta do a De fen so ria Pú- 
bli ca da União (DPU)uma aten ção de
nos sos di rei tos co mo po vo in dí ge na”,
res sal tou  Ro sa Tre mem bé

Ro sa Tre mem bé afir mou que tam- 

bém não há um cen so po pu la ci o nal
pa ra sa ber o nú me ro de pes so as per- 
ten cen tes à et nia. No sé cu lo XVI II fo- 
ram al de a dos pe los Je suí tas nas mis- 
sões de Tutoya (Tu tóia-Ma ra nhão),
Al deia do Ca ju ei ro (Al mo fa la) e Sou re
(Cau caia).”Atu al men te a mai o ria são
des cen den tes dos Tre mem bé vin dos
da re gião nor te do Ce a rá, co mo de
Aca raú e Al mo fa la, dis tri to do mu ni cí- 
pio de Ita rém, e da re gião do Del ta das
Amé ri cas, co mo Bar rei ri nhas, Pau li no
Ne ves e Tu tóia que faz par te da Ro ta
das Emo ções. “A mi nha fa mí lia da qui
de Ra po sa que se au to de cla rou des- 
cen den te da et nia, já são cer ca de 100
pes so as, mas há Tre mem bé em di ver- 
sas lo ca li da des do es ta do”, con tou a
lí der in dí ge na.

Ela afir ma ain da que os pri mei ros
re gis tros da exis tên cia dos Tre mem bé
na Gran de Ilha são bem mais an ti gos
do que os ín di os Tu pi nam bá, con si de- 
ra dos os pri mei ros ha bi tan tes de São
Luís, quan do ba ti za da por eles de
Upa on-Açu “Ain da es ta mos pre sen te
no mu ni cí pio de Ra po sa, na área do
Inhaú ma, Vi la Re vi ver, Vi la Lacy, além

de Pa ço do Lu mi ar, em Mo jó e em São
Jo sé de Ri ba mar na co mu ni da de do
En ge nho. Es ta mos pre sen te aqui na
Gran de Ilha e pa ra ser mos re co nhe ci- 
dos ti ve mos que le van tar a nos sa voz
pa ra di zer que es tá aqui exis ti mos e
re sis ti mos”

Va le res sal tar que os Tre mem bé fo- 
ram de cla ra dos co mo não exis ten tes
pe lo en tão go ver na dor da Pro vín cia
do Ce a rá (Jo sé Ben to da Cu nha Fi- 
guei re do Jú ni or), após de cre to de
1863. An tes dis to, em 1854, os ín di os
per de ram o di rei to da ter ra pe la re gu- 
la men ta ção da Lei da Ter ra. Es tes res-
sur gem no ce ná rio ce a ren se nas dé ca- 
das de 1980 e 1990, quan do são re co- 
nhe ci dos pe la Fun da ção Na ci o nal do
Ín dio. “Aqui em Ra po sa nós não te mos
um ter ri tó rio pa ra cha mar de nos so,
em bo ra a nos sa pre sen ça se ja de mui- 
tos sé cu los. So mos po vos do li to ral e
nos sa cul tu ra ori gi ná ria vem da pes ca
e da agri cul tu ra. Com a ex pan são dos
mo ra do res que vi e ram de pois de nós
fo mos per den do nos so es pa ço de vi- 
da. Es ta mos com pri mi dos, sem es pa- 
ço”.

SOS

Indígenas da Amazônia
pedem proteção

ENFERMEIRA INDÍGENA FOI UMA DAS VOLUNTÁRIAS 

Um ter ri tó rio vas to e de sel va, com uma po pu la ção
vul ne rá vel, es pa lha da e ma jo ri ta ri a men te in dí ge na, re- 
des hos pi ta la res de fi ci en tes e sob a ju ris di ção de vá ri os
paí ses. O co ro na ví rus, que ata ca com fe ro ci da de o sis te- 
ma res pi ra tó rio, tam bém põe em pe ri go os ha bi tan tes
do cha ma do pul mão do mun do. A Amazô nia, es se lu gar
re mo to e bi o di ver so on de as mer ca do ri as flu em pe los
ri os em vez de ro do vi as, acen deu os aler tas das au to ri- 
da des do Bra sil, Colôm bia e Pe ru an te o avan ço da pan- 
de mia.

A co vid-19 re pre sen ta uma ame a ça ain da mais gra ve
pa ra as co mu ni da des in dí ge nas, his to ri ca men te di zi- 
ma das por epi de mi as le va das a elas pe lo ho mem bran- 
co. Seus de fen so res aler tam pa ra o ris co de ge no cí dio se
ne nhu ma me di da for ado ta da. É por is so que os in dí ge- 
nas bra si lei ros pe dem que a Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de crie um fun do es pe ci al de emer gên cia pa ra pro te- 
gê-los.

Os si nais de alar me pro li fe ram no Bra sil, que acu mu la
qua se 8.000 mor tes e 115.000 con ta gi a dos. A do en ça
cau sou seis mor tes em al dei as de ín di os e che gou à ci da- 
de mais in dí ge na do país. Na se ma na pas sa da fo ram de- 
tec ta das as pri mei ras in fec ções em São Ga bri el da Ca- 
cho ei ra, na Amazô nia, ape sar de há um mês as au to ri da- 
des te rem sus pen di do o trans por te flu vi al e aé reo pa ra
es ta re mo ta lo ca li da de na fron tei ra com a Colôm bia e a
Ve ne zu e la. A ten ta ti va de iso lá-la fra cas sou. Es tes ca sos
são es pe ci al men te re le van tes por que 90% dos mo ra do- 
res des te mu ni cí pio, do ta ma nho da Bul gá ria, são in dí- 
ge nas, mais vul ne rá veis   à co vid-19 do que os de mais
bra si lei ros. Em bo ra te nha um hos pi tal ad mi nis tra do pe- 
lo Exér ci to, a UTI mais pró xi ma fi ca a 850 quilô me tros
de dis tân cia, em Ma naus, a ca pi tal do Es ta do, du ra men- 
te cas ti ga da pe la pan de mia. Os lei tos de UTI da ci da de
mais po pu lo sa da Amazô nia es tão sa tu ra dos há di as.

Apoio da população
é essencial

INDÍGENAS PRECISAM DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

O au men to das mor tes obri gou à aber tu ra de va las
co muns. “Fra cas sa mos”, ad mi tiu o pre fei to Arthur Vir gi- 
lio Ne to, re fe rin do-se ao fa to de a po pu la ção não es tar
cum prin do a qua ren te na, ig no ran do su as re co men da- 
ções e do go ver na dor.

O fo tó gra fo Se bas tião Sal ga do, imer so em um pro je to
mo nu men tal na Amazô nia, con se guiu o apoio de de ze- 
nas de per so na li da des da cul tu ra —de Ai Wei Wei a
Meryl Stre ep e Pe dro Al mo do var— pa ra exi gir das três
ins tân ci as de po der no Bra sil me di das ur gen tes de pro- 
te ção. A Co mis são Arns é uma en ti da de bra si lei ra que
pe de o en vio de for ças de se gu ran ça pa ra im pe dir a in- 
va são de ter ras in dí ge nas e ex pul sar aque les que já es tão
ne las. A ve te ra na an tro pó lo ga Ma nu e la Car nei ro da Cu- 
nha, da Co mis são Arns, ex pli ca em en tre vis ta por te le fo- 
ne que 23 po vos in dí ge nas vi vem na re gião de São Ga- 
bri el da Ca cho ei ra. Ob ser va que o pri mei ro yanomami a
mor rer de co vid-19 era um ado les cen te de 15 anos que
“con traiu o ví rus em ter ras in va di das por ga rim pei ros de
ou ro”, e que o ví rus po de ria fa cil men te di zi mar co mu ni- 
da des, co mo a ma lá ria le va da nos anos oi ten ta pe los ga- 
rim pei ros às ter ras yanomamis.

Cu nha cri ti ca o fa to de al guns gru pos re cen te men te
con ta ta dos que mo ram lon ge dos ri os te rem que ir até as
ci da des pa ra re ce ber a aju da do Bol sa Fa mí lia por que,
diz ela, “as po lí ti cas pú bli cas bra si lei ras nun ca fo ram
adap ta das às pes so as que vi vem de ma nei ra di fe ren te
(da mai o ria), co mo po vos in dí ge nas”.

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Hospital Dr. Raimundo Lima, está sendo construído ao lado do H. Nina Rodrigues e faz
parte da política de ampliação de leitos para tratamento de pacientes com covid-19

Car rei ra

Hos pi tal Dr. Rai mun do Li ma

HOMENAGEM

Hospital levará nome
de cirurgião pediátrico
PATRICIA CUNHA

P
re vis to pa ra inau gu rar no pró- 
xi mo dia 15, o hos pi tal de 
cam pa nha de São Luís pa ra 
tra ta men to de pes so as com 

Co vid-19 le va o no me ci rur gião pe diá- 
tri co, Rai mun do Ale xan dri no de Sou- 
za Li ma, que fa le ceu aos 79 anos, no 
dia 13 de abril, ví ti ma de co vid-19, 
após cur ta in ter na ção hos pi ta lar no 
hos pi tal UDI.

A ho me na gem ao Dr. Li ma, co mo 
era co nhe ci do, foi fei ta pe lo Go ver no 
do Es ta do em re co nhe ci men to aos 
ser vi ços pres ta dos pe lo mé di co no es- 
ta do. Dr. Li ma foi um dos pi o nei ros na 
ci rur gia pe diá tri ca no Ma ra nhão. Era 
pro fes sor apo sen ta do do De par ta- 
men to de Me di ci na III da Uni ver si da- 
de Fe de ral do Ma ra nhão e du ran te 35 
anos no ma gis té rio, con tri buiu pa ra a 
for ma ção de vá ri as ge ra ções de pro- 
fis si o nais da me di ci na; foi di re tor do 
Hos pi tal Mu ni ci pal Djal ma Mar ques, 
atu ou na San ta Ca sa de Mi se ri cór dia e 
por dé ca das no Hos pi tal In fan til Ju- 
vên cio Ma tos.

Em uma re de so ci al o mé di co Ha- 
mil ton Ra po so de cla rou ser jus ta a 
ho me na gem. “O no vo hos pi tal pa ra 
tra ta men to de pes so as por ta do ras do 
co ro na ví rus, ane xo ao Hos pi tal Ni na 
Ro dri gues, vai se cha mar Hos pi tal Dr. 
Rai mun do Li ma, jus tís si ma ho me na- 
gem ao gran de mé di co ma ra nhen se 
fa le ci do re cen te men te”.

Mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se 
de Me di ci na  e da So ci e da de de Pu e ri-

HOSPITAL DR RAIMUNDO DEVE SER INAUGURADO NESTA SEMANA EM SÃO LUÍS

cul tu ra e Pe di a tria do Ma ra nhão 
(SPP MA) dr. Li ma re ce beu das en ti da- 
des de clas se mé di ca do Ma ra nhão e 
do Bra sil, co mo  As so ci a ção Bra si lei ra 
de Ci rur gia Pe diá tri ca (CI PE),  vá ri as 
ho me na gens pe lo pro fis si o nal e pes- 
soa que foi. O mé di co dei xou a es po sa, 
dra. Sô nia Li ma, e três fi lhos.

A So ci e da de Bra si lei ra de Pe di a tria 
(SBP) e a So ci e da de de Pu e ri cul tu ra e 
Pe di a tria do Ma ra nhão (SPP MA) co- 
mu ni cam o fa le ci men to, aos 79 anos, 
do dr. Rai mun do Ale xan dri no de Sou- 
sa Li ma, nes ta se gun da-fei ra (13), em 
São Luis (MA).

“Nós, co le gas mé di cos, pe di a tras e 
alu nos nos sen ti mos cons ter na dos 
pe la per da sú bi ta do pro fes sor Li ma, 
co mo ele era co nhe ci do. Ele nos dei xa 
mui tas sau da des pe las mar cas do seu 

ca mi nhar na pro fis são e na vi da, com 
seu des pren di men to, pro fis si o na lis- 
mo, de di ca ção, res pei to e amor ao 
pró xi mo. Que es tas mar cas se jam 
mul ti pli ca das na hu ma ni da de e que 
pos sa mos ser os ins tru men tos de 
Deus nos tem pos de afli ção e re fle- 
xão”, de cla rou a pre si den te da SPP- 
MA, dra. Marynea Sil va do Va le, na 
oca sião.

Rai mun do Li ma che fi ou o ser vi ço 
de ci rur gia pe diá tri ca do Hos pi tal 
Uni ver si tá rio Ma ter no-in fan til, foi 
sub se cre tá rio de Saú de de São Luís, 
di re tor ad mi nis tra ti vo do So cor rão I, 
che fe do am bu la tó rio do Hos pi tal In- 
fan til Ju vên cio Ma tos e ao lon go da 
car rei ra, re a li zou mais de 30 mil ci rur- 
gi as em cri an ças nos hos pi tais pú bli- 
cos por on de atu ou no Es ta do.

Médico foi uma das primeiras vítimas do coronavírus

RAIMUNDO ALEXANDRINO LIMA CHEFIOU O SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MATERNO-INFANTIL

Em 2019, re ce beu, por in di ca ção do
ve re a dor Pa vão Fi lho, o tí tu lo de ci da- 
dão lu do vi cen se. Na tu ral de Tu ri a çu
(MA), na oca sião fa lou da ale gria da
ho me na gem. “De meus 78 anos de vi- 
da, apro xi ma da men te, 50 fo ram vi vi- 
dos aqui. Nes ta ci da de plan tei meus
so nhos, cons ti tui fa mí lia, pon to fun- 
da men tal de mi nha vi da. Por is so, di- 
vi do com to dos os lu do vi cen ses a ale- 
gria des ta ho me na gem que re ce bo de
São Luís, atra vés de seus re pre sen tan- 
tes. Sou mui to gra to, par ti cu lar men te,
ao ve re a dor Pa vão Fi lho, pe la pro po si- 
tu ra da con ces são do hon ro so tí tu lo”,
re su miu Rai mun do Li ma.

Nas ci do na praia Ca ra rá, Li ma mu- 
dou-se, com os pais pa ra Es tan dar te,
em Tu ri a çu. Che gou a São Luís no iní- 
cio da dé ca da de 1960 pa ra con cluir o
en si no mé dio e in gres sar no cur so de
Me di ci na, em 1964, con cluin do em
1969. Fez re si dên cia mé di ca no Rio de
Ja nei ro e re gres sou pa ra São Luís pa ra
exer cer a Me di ci na co mo pe di a tra, ci- 

rur gião, pro fes sor uni ver si tá rio e di ri- 
gen te.

Dr. Li ma era for ma do em Me di ci na
pe la Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA), em 1969, e em Ad mi- 
nis tra ção Hos pi ta lar pe la Pon ti fí cia
Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja- 
nei ro (PUC – Rio), em 1971. Fez re si- 
dên cia mé di ca no Hos pi tal Mu ni ci pal
Sou za Agui ar, no Rio de Ja nei ro, em
1970, e de pois, em 1972, re si dên cia
em Ci rur gia Pe diá tri ca no Hos pi tal
Mu ni ci pal Je sus, tam bém no Rio de
Ja nei ro, que na épo ca era che fi a do pe- 
lo Dr. Ruy Ar cher.  O mé di co era es pe- 
ci a lis ta nas áre as de Epi de mi o lo gia e
de Saú de Pú bli ca pe la UF MA, em 1977
e 1978, res pec ti va men te.

O Hos pi tal de Cam pa nha de São
Luís es tá sen do cons truí do ao la do do
Hos pi tal Ni na Ro dri gues, te rá 200 lei- 

tos e faz par te da po lí ti ca de am pli a- 
ção de lei tos pa ra tra ta men to de pa ci- 
en tes di ag nos ti ca dos com o no vo co- 
ro na ví rus (Co vid-19).

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

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

A con clu são da obra es tá pre vis ta
pa ra 15 de maio. Em se gui da, a SES
ini ci a rá o pro ces so de mon ta gem dos
equi pa men tos e de mais apa re lhos da
uni da de hos pi ta lar.

LOCKDOWN

Prefeitura intensifica
fiscalização em comerciais

MEDIDAS RESTRITIVAS PARA CONTER O NOVO CORONAVÍRUS

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio das se cre ta ri as mu- 
ni ci pais de Trân si to e Trans por tes (SMTT), Agri cul tu ra,
Pes ca e Abas te ci men to (Se ma pa), Blitz Ur ba na e Guar da
Mu ni ci pal in ten si fi cou, nes te fim de se ma na, as ações
de con tro le da re du ção de flu xo de veí cu los em pon tos
es tra té gi cos da ci da de, além dos prin ci pais cor re do res
que já es tão in se ri dos na pro gra ma ção diá ria do ór gão,
des de que foi de cre ta do o pri mei ro dia de lock down na
ci da de. Equi pes da Pre fei tu ra tam bém per cor rem mer- 
ca dos e fei ras da ci da de e re giões de su per mer ca dos pa- 
ra evi tar aglo me ra ções. Ações, que têm a par ce ria da Po- 
li cia Mi li tar, in te gram o es for ço da ges tão do pre fei to
Edi val do Ho lan da Ju ni or no sen ti do de con tro lar o au- 
men to da cur va de con tá gio do no vo co ro na ví rus.

“Nes te fim de se ma na se co me mo ra o Dia das Mães, o
que im pli ca no au men to da mo vi men ta ção de pes so as e
cir cu la ção de veí cu los nes ses lo cais. Lem bran do, ain da,
que o fim de se ma na é o pe río do uti li za do por mui tas fa- 
mí li as pa ra com pras de abas te ci men to se ma nal”, ex pli- 
cou o se cre tá rio da SMTT, Is ra el Peth ros.

O tra ba lho de con ten ção e con tro le de flu xo es tão
sen do re a li za das no sá ba do (9) e no do min go (10) no en- 
tor no das áre as on de é re a li za do o co mér cio es sen ci al
co mo, por exem plo, su per mer ca dos e re par ti ções de
ven das de ali men ta ção, des ta can do-se as fei ras li vres
dos bair ros. En tre os lo cais que se rão fis ca li za dos es tão
Ma cau bá, Bair ro de Fá ti ma, São Fran cis co, Vi cen te Fi a- 
lho e An ge lim.

As me di das de res tri ção fo ram ado ta das vi san do con- 
ter o no vo co ro na ví rus. O blo queio to tal de ser vi ços não
es sen ci ais na ca pi tal re sul ta de de ci são ju di ci al e, em
cum pri men to, o Go ver no do Es ta do e a Pre fei tu ra de
São Luís ela bo ra ram de cre tos re gu la men ta do res des sas
ações ini ci a das es ta se ma na em to da ci da de.

LOCKDOWN

Governo fortalece barreiras
e abordagem a condutores

POLÍCIA MILITAR FISCALIZA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

O Go ver no do Es ta do se gue in ten si fi can do as ações
de fis ca li za ção em cum pri men to ao blo queio to tal
(lock down) ins ta la do na Ilha de São Luís. Nes ta sex ta-
fei ra (8), a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES), em par- 
ce ria com a Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão (PM MA), ins ta- 
lou bar rei ras sa ni tá ri as com o ob je ti vo de re for çar o tra- 
ba lho pa ra cum pri men to do De cre to nº 35.784.

“O Go ver no do Es ta do tem ado ta do me di das que vi- 
sam ga ran tir a saú de da po pu la ção. E is so não fi ca ape- 
nas na am pli a ção de lei tos hos pi ta la res pa ra as sis tir as
ví ti mas do Co vid-19, tam bém es tá nos es for ços de pre- 
ven ção à con ta mi na ção por meio de um con jun to de
ações de sen vol vi das por to das as es tru tu ras do es ta do
com fo co na pro te ção da vi da”, dis se o su pe rin ten den te
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria da SES, Ed mil son Di niz.

Além dos ou tros pon tos de fis ca li za ção mon ta dos
com apoio da Po lí cia Mi li tar e da Pre fei tu ra de São Luís,
as du as bar rei ras mon ta das pe la SES con ta ram com 12
agen tes sa ni tá ri os, di vi di dos em es ca las. A pri mei ra foi
ins ta la da na Ave ni da dos Por tu gue ses, em fren te ao Por- 
tal da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA) e a
se gun da, na Ave ni da Da ni el de La Tou che, nas pro xi mi- 
da des do shop ping.

Em am bas das fis ca li za ções os agen tes sa ni tá ri os
con ta ram com o apoio de mi li ta res da PM. Se gun do o
Sar gen to João Ba tis ta No guei ra, a abor da gem tem si do
em tom de ori en ta ção. “As pes so as têm si do so lí ci tas
quan do abor da das pe lo nos so con tin gen te. A ação tem
fo ca do não ape nas os con du to res de veí cu los, mas tam- 
bém pas sa gei ros de ôni bus“, sa li en tou.

Em ca so de uma pes soa abor da da não apre sen tar de- 
cla ra ção que ga ran ta o seu trân si to ur ba no du ran te o
lock down, ela es ta rá sen do no ti fi ca da e au tu a da pe los
agen tes sa ni tá ri os.

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020
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FE LI PE CA MA RÃO
Pro fes sor, Se cre tá rio de Es ta do da Edu -
ca ção Mem bro da Aca de mia Lu do vi cen -
se de Le tras e Só cio do Ins ti tu to His tó ri -
co e Ge o grá fi co do Ma ra nhão

Recado de Toffoli

Pou cos me tros se pa ram

o Pa lá cio do Pla nal to do

Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral. É mais rá pi do

des lo car-se a pé de um

pré dio a ou tro do que de

car ro. 

Daí por que tu ris tas ou pro fis si o- 
nais que fa zem o tra je to por la zer ou
ne ces si da de de tra ba lho dis pen sam
veí cu los nas idas e vin das pe lo co ra- 
ção do po der.

As sim agiu o pre si den te Jair Bol so- 
na ro na quin ta-fei ra. Acom pa nha do
por mi nis tros e um gru po de em pre- 
sá ri os, atra ves sou a Pra ça dos Três Po- 
de res ru mo ao STF. Sur pre en deu. O

agen da men to, fei to às pres sas, le vou o
pre si den te da Cor te a or ga ni zar uma
reu nião em que nem to dos ti ve ram
lu gar pa ra sen tar-se.

O ob je ti vo da ini ci a ti va pa re ce ter
si do com par ti lhar com Tof fo li a pre o- 
cu pa ção com o fu tu ro da eco no mia. A
pre sen ça dos re pre sen tes de va ri a dos
seg men tos in dus tri ais se ria ca paz de
re for çar a di men são do pro ble ma. O
tom bo é dra má ti co, mais alar man te
do que o pre vis to e com pou cas pers- 
pec ti vas de alí vio a cur to pra zo.

Em mar ço, a pro du ção caiu 9,1%
em com pa ra ção com fe ve rei ro. Foi a
ter cei ra mai or que da da sé rie his tó ri- 
ca do IB GE ini ci a da em 2002. A re tra- 
ção sur pre en deu até os mais pes si- 
mis tas. Ana lis tas cal cu la vam re cuo de
3,7%. Pi or: a pre vi são do re tro ces so de
abril va ria en tre 10% e 20%. No co te jo
com o mes mo pe río do de 2019, po de
ba ter em 30%.

Pro ce de, pois, a apre en são do se tor.
Pro ce de, tam bém, a bus ca de res pos ta
em Bra sí lia. Os em pre sá ri os ba te ram
à por ta do Pa lá cio do Pla nal to à pro- 

cu ra de luz no fim do tú nel. Que rem,
co mo co brou a Con fe de ra ção Na ci o- 
nal da In dús tria (CNI) há três se ma- 
nas, um pla no de saí da da cri se — me- 
di das se gu ras e gra du ais pa ra a re to- 
ma da sus ten ta da da eco no mia.

Em pro nun ci a men to no STF, Bol so-
na ro fri sou a apre en são do se tor com
o iso la men to so ci al e a pers pec ti va de
au men to de lock downs por cau sa da
ace le ra ção da pan de mia. A res pos ta
de Tof fo li ba se ou-se nas nor mas cons-
ti tu ci o nais: o pla ne ja men to pa ra a
vol ta ao tra ba lho não é atri bui ção da
Jus ti ça. De ve ser com par ti lha do com
Exe cu ti vo, go ver na do res e pre fei tos.

A atri bui ção de fun ções lon ge es tá
de sig ni fi car li mi ta ção de diá lo go. Ao
pro je tar a Pra ça dos Três Po de res, Lú- 
cio Cos ta si tu ou os pré di os do Le gis la-
ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio com a
mes ma dis tân cia um do ou tro. Quis
dei xar cla ra a igual da de dos três pi la- 
res da de mo cra cia. In de pen den tes e
harmô ni cos, ca da um de sem pe nha o
pa pel de fi ni do na Cons ti tui ção. Foi o
re ca do de Tof fo li.

EDUCAÇÃO

Que impactos podemos esperar da pandemia

A re no ma da Fun da ção

es pa nho la pa ra

Ino va ção, CO TEC,

en vi ou, nos úl ti mos

di as, a au to ri da des do

se tor edu ca ci o nal um

do cu men to téc ni co com

uma aná li se só bria,

jul go, a res pei to da

si tu a ção da edu ca ção

no mun do, a par tir da

pan de mia. 

O “Co vid-19 y Edu ca ción: pro ble mas, res- 
pu es tas y es ce na ri os” apon ta im pac tos es- 
tru tu ran tes no con cei to de es co la, cur rí cu lo
e apren di za gem e elen ca re cur sos que de ve- 
rão se tor nar in dis so ciá veis dos am bi en tes
edu ca ti vos pós-pan de mia.

En cheu-me de or gu lho per ce ber que as
so lu ções e pro pos tas re la ci o na das no do cu- 
men to da Co tec são se me lhan tes as que es- 
tão sen do dis cu ti das e pla ne ja das pe la equi- 
pe da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção do
Ma ra nhão, ori en ta das pe lo go ver na dor Flá- 
vio Di no. Ca be fri sar que a Re de Pú bli ca Es- 
ta du al do Ma ra nhão con ta bi li za, des de a
sus pen são das ati vi da des es co la res, até o dia
29 des te mês, um to tal de 50 di as de pa ra li sa- 
ção; des tes, te mos 43 di as de ati vi da des pe- 

da gó gi cas não pre sen ci ais nos di ver sos cen- 
tros de en si no da re de. Res sal te-se, aqui, o
em pe nho das equi pes es co la res, pro fes so res
e ges tão, rein ven tan do-se pa ra mi ti gar o im- 
pac to da pan de mia na apren di za gem, so- 
bre tu do dos alu nos em con di ções mais vul- 
ne rá veis, sem aces so à tec no lo gia e co nec ti- 
vi da de em seus la res.

Es pe ci a lis tas em edu ca ção de to do o
mun do se guem es tu dan do as pro vá veis im- 
pli ca ções de cor ren tes do lar go tem po de fe- 
cha men to das es co las e da apren di za gem re- 
mo ta dos es tu dan tes. Per mi tam-me des ta- 
car al gu mas des sas pre mis sas elu ci da das até
o mo men to. A pri mei ra se re fe re às de si gual- 
da des so ci ais e econô mi cas de ca da fa mí lia,
com mui tos pais que per de ram seus em pre- 
gos e ren das, com im pac to di re to na qua li- 
da de e equi da de des sa apren di za gem. Ou tra
ques tão é que, mes mo com to dos os ins tru- 
men tos e fer ra men tas edu ca ti vas em am bi- 
en tes vir tu ais dis po ní veis, nes te mo men to,
nem to dos te rão aces so e aque les que pos su- 
em dis po si ti vos (se ja o ce lu lar ou um com- 
pu ta dor) não têm a ga ran tia de, ro ti nei ra- 
men te, fa zer uso des se apa ra to, ain da mais
em um pe río do de con fi na men to, em que
to dos os mem bros da fa mí lia, por cir cuns- 
tân ci as di ver sas, po dem ter ne ces si da de de
uti li zá-los. Tam bém ca be res sal tar nes se
pon to que “é ne ces sá rio as su mir que um
mo de lo de edu ca ção on li ne, es pe ci al men te
em de ter mi na das eta pas edu ca ti vas, não
con se gui rá subs ti tuir, de for ma efi caz, o pre- 
sen ci al”, apon ta o do cu men to da Co tec.

No que diz res pei to aos de sa fi os im pos tos
pe los ce ná ri os que já se de se nham, há um
de les que é a es pi nha dor sal da edu ca ção es- 
co lar, o cur rí cu lo. Se gu ra men te, as re des de
en si no de ve rão re a va li ar e fa zer ajus tes em
seus cur rí cu los, com ba se nas emer gen tes
ne ces si da des de com pe tên ci as dos nos sos
alu nos, nes te mo men to de cri se. Aqui “se
tra ta de re a li zar as adap ta ções ne ces sá ri as
pa ra evi tar a so bre car ga que ca rac te ri za o
cur rí cu lo atu al, eli mi nan do a pres são des ne- 
ces sá ria tan to so bre o pro fes sor, co mo so bre
o alu na do e su as fa mí li as”, re al ça o do cu- 
men to. E is so só é pos sí vel com um es for ço
con jun to de to dos nós, ges to res edu ca ci o- 
nais, co mu ni da des, pro fes so res e fa mí lia.

No Ma ra nhão, o pon to de par ti da do nos-
so tra ba lho se rá, no ta da men te, a ava li a ção
di ag nós ti ca, ins tru men to que já foi de fi ni do
pe la Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção co mo
pri o ri da de má xi ma, após o re tor no às au las,
con tem plan do to da a re de, o que nos per mi- 
ti rá, com ba se nas di fi cul da des de ca da es tu-
dan te das di fe ren tes eta pas e ní veis de en si- 
no, a to ma da de de ci sões as ser ti vas e nos sos
pró xi mos pas sos.

É cer to que es co la e pro fes so res irão
apro pri ar-se de to da a tec no lo gia e seus ins-
tru men tos pe da gó gi cos não pre sen ci ais, uti- 
li za dos nes te pe río do de qua ren te na. Is so
tam bém ser vi rá pa ra o for ta le ci men to das
com pe tên ci as dos es tu dan tes e de ve rá con- 
tar no pro ces so de ava li a ção des se alu no. So- 
bre es se as pec to, te mos tra ba lha do com ins- 
ti tui ções par cei ras, no sen ti do de ga ran tir
que o ma te ri al em pre ga do de for ma re mo ta
che gue a to das as ca sas dos es tu dan tes que
não ti ve ram aces so, por re si di rem em po vo- 
a dos dis tan tes, en tre ou tros mo ti vos, de for- 
ma que ha ja equi da de no con teú do pe da gó- 
gi co até aqui.

Di an te de to dos os ce ná ri os que se de se- 
nham, mes mo os mais de sa fi a do res já im pli-
cam res sig ni fi ca ção dos nos sos am bi en tes
edu ca ti vos. Es tá cla ro que as mu dan ças no
ca len dá rio se rão ape nas uma ex ten são do
tra ba lho es co lar, por que o mais im por tan te
se rá a po lí ti ca in te gra ti va, hu ma na, so bre- 
pon do-se à ava li a ção e mé to dos for mais,
sem abrir mão de dis po si ti vos tec no ló gi cos,
bus can do tra ba lhar, in clu si ve, um pla no pe-
da gó gi co que con tem ple ações edu ca ti vas
sa ni tá ri as e pre ven ti vas, tais co mo as que es-
ta mos vi ven do, es ti mu la das a par tir da es co- 
la e le va das pa ra ca sa.

O di fí cil pe río do que es ta mos vi ven ci an-
do nos ad ver te a res pei to de ques tões fun da- 
men tais pa ra a edu ca ção, co mo: o aces so e
uso das tec no lo gi as, as de si gual da des so ci- 
ais (la ten tes na au sên cia da es co la), os de sa- 
fi os im pos tos ao cur rí cu lo e à prá ti ca edu ca-
ti va es co lar. Por ou tro la do, pos si bi li ta-nos
opor tu ni da des ex tra or di ná ri as pa ra a que- 
bra de pa ra dig mas e for ma ção de ci da dãos
me lho res e ca pa zes de mo di fi car sua re a li- 
da de so ci al.

EDEN JR.*
*Dou to ran do em Ad mi nis tra ção, Mes tre em Eco no mia e
Eco no mis ta (eden-jr@ho tl mail.com.br)

Da ma ro li nha à
gri pe zi nha, um     
país re fém de du as
fa ke news

Ou tu bro de 2008, Lu la, en tão pre si den te, afir mou, so bre a for te
cri se econô mi ca que na oca sião pro vo ca ra a que bra do em ble má- 
ti co ban co Leh man Brothers: “Lá (nos EUA), ela é um tsu na mi;
aqui, se ela che gar, vai che gar uma ma ro li nha”. O des fe cho, no
mun do re al, foi mun do di fe ren te. O co lap so econô mi co, que te ve
sua gê ne se nos se to res imo bi liá ri os e fi nan cei ros, se alas trou por
to do o mun do, cons ti tuin do-se na mai or cri se glo bal des de 1929.

No Bra sil, po lí ti cas ado ta das pe las ges tões Lu la e Dil ma, que
en vol ve ram im pre vi den tes em prés ti mos ban cá ri os, far tas re du- 
ções tri bu tá ri as, des tram be lha das in ter ven ções em ta ri fas pú bli- 
cas e ace le ra ção te me rá ria de gas tos go ver na men tais, ape nas re- 
tar da ram a che ga da da de ba cle. O tsu na mi aqui apor tou, e com bi- 
na do com ou tros gra ves fa to res po lí ti cos e ju rí di cos, pro du ziu a
re ces são vi vi da en tre 2014 e 2016 (a eco no mia caiu mais de 7%) e
in fluiu na par ca re cu pe ra ção dos anos se guin tes – cres ci men to
mé dio de 1% ao ano.

No en cer ra men to de mar ço des te ano, o pre si den te Bol so na ro,
em pro nun ci a men to na TV, mi ni mi zou a pan de mia do Co vid-19,
que re cen te men te ti nha che ga do ao país, e cau sa ra, até en tão, 46
óbi tos e atin gia 2.200 ci da dãos. O man da tá rio ga ran tiu: “Se fos se
con ta mi na do pe lo ví rus, não pre ci sa ria me pre o cu par, quan do
mui to, se ria aco me ti do de uma gri pe zi nha”. Ao fi nal da pri mei ra
se ma na de maio, o no vo co ro na ví rus já ti nha con ta mi na do 145
mil bra si lei ros e le va do mais de 9.800 à mor te.

Nes tes úl ti mos di as, fa tos tei ma ram, no va men te, em ar re mes- 
sar con tra a re a li da de as du as li de ran ças que pro ta go ni zam o con- 
ve ni en te em ba te po lí ti co na ci o nal. Lu la te ve a sua con de na ção,
por cor rup ção e la va gem de di nhei ro, con fir ma da pe lo TRF-4, no
ca so do Sí tio de Ati baia. De pois de a juí za Ga bri e la Hardt sen ten- 
ci ar o pe tis ta em 12 anos e 11 me ses na pri mei ra ins tân cia, a Oi ta- 
va Tur ma do TRF-4, por una ni mi da de, con fir mou a de ci são e ma- 
jo rou a pe na pa ra 17 anos e 1 mês. Mui tos vão di zer: “é per se gui- 
ção da Glo bo”, “is so é coi sa do Mo ro” (que nem jul gou es se ca so)
ou “ar ma ção do FBI” (po lí cia fe de ral ame ri ca na).

No ou tro flan co, to mou pos se na di re ção do De par ta men to
Na ci o nal de Obras Con tra as Se cas (Dnocs), que tem or ça men to
de R$ 1 bi lhão, Fer nan do Leão, nu ma in di ca ção do Cen trão. In clu- 
si ve, o de pu ta do Se bas tião Oli vei ra (PL-PE), res pon sá vel di re to
pe la che ga da de Leão ao Dnocs, foi al vo, nes ta sex ta-fei ra dia oi to,
de ope ra ção da PF que apu ra des vi os de re cur sos pú bli cos des ti- 
na dos pa ra obras em ro do vi as. O Cen trão – gru po in for mal de par- 
ti dos po lí ti cos, que têm em co mum a pou ca con sis tên cia pro gra- 
má ti ca, ape ti te vo raz por car gos pú bli cos, en vol vi men tos em
even tos de cor rup ção e se rem ali a dos do go ver no da oca sião –
ago ra em bar ca de vez na ges tão Bol so na ro. O pre si den te até ou tro
dia cha ma va es sa tur ma de “ve lha po lí ti ca” e di zia ter che ga do ao
Pla nal to pa ra “aca bar com a cor rup ção”. Ou tros tan tos fa la rão: “é
per se gui ção da Glo bo”, “é coi sa do Mo ro, o no vo Ju das” ou “é tra- 
ma dos co mu nis tas”.

Não, não é na da dis so, as sim co mo não é em re la ção a Lu la.
Com a saí da de Sér gio Mo ro do Mi nis té rio da Jus ti ça, que acu sou
Bol so na ro de ten tar in ter fe rir po li ti ca men te na Po lí cia Fe de ral, o
go ver no vem en fren tan do um cli ma mui to ad ver so no Con gres so.
Com pe di dos de im pe a ch ment na Câ ma ra e a per da de apoio po- 
pu lar, por con ta do ma lo gra do com ba te ao Co vid-19, a ten ta ti va
do go ver no é re for çar sua ba se ali a da, pa ra im pe dir qual quer ini- 
ci a ti va que pos sa re sul tar no im pe di men to.

O an da men to de três inqué ri tos que cor rem no STF, pa ra: apu- 
rar as de nún ci as de Mo ro (es te avan ça ra pi da men te), in ves ti gar
fa ke news con tra os mi nis tros do tri bu nal e ave ri guar a or ga ni za- 
ção e o pa tro cí nio de atos an ti de mo crá ti cos ocor ri dos nas úl ti mas
se ma nas, po de jo gar pres são adi ci o nal no Pla nal to, pois en vol- 
vem, além do pró prio pre si den te, seus par ti dá ri os, e exi gir, des sa
for ma, mais pre ben das pa ra o Cen trão. Tu do is so, é ca paz de ex- 
por ain da mais os mo vi men tos con tra di tó ri os de Bol so na ro, ge rar
no va cor ro são de sua po pu la ri da de, e le var o des fe cho des se epi- 
só dio pa ra o ter ri tó rio do im pon de rá vel.

Es pe ra-se, que ao fi nal des se pro ces so, a so ci e da de bra si lei ra
pos sa op tar, nas elei ções fu tu ras, por pro pos tas, se ja elas de es- 
quer da, di rei ta, ou cen tro, ali cer ça das na re a li da de e não em fan- 
ta si as.

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020
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Weverton explicou que a decisão de pedir a suspensão do calendário de provas foi
tomada após a reunião de líderes do Senado, que contou com o ministro da Educação 

EFEITO CORONAVÍRUS

Weverton pede
suspensão do ENEM 

O
lí der do PDT no Se na do, se- 
na dor We ver ton (MA), pro- 
to co lou, nes ta sex ta-fei ra 
(8), uma re pre sen ta ção no 

Tri bu nal de Con tas da União so li ci- 
tan do a sus pen são das pro vas do Exa- 
me Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem) 
2020, pre vis tas pa ra no vem bro. Se- 
gun do o se na dor, di an te do qua dro de 
pan de mia, que pa ra li sou as au las na 
mai o ria das es co las bra si lei ras, man- 
ter o cro no gra ma atu al re ve la-se an ti- 
e conô mi co e fe re fron tal men te o 
prin cí pio cons ti tu ci o nal da igual da- 
de.
We ver ton ex pli cou que a de ci são de 
pe dir a sus pen são do ca len dá rio de 
pro vas foi to ma da após a reu nião de 
lí de res do Se na do, na úl ti ma ter ça-fei- 
ra (5), que con tou com a par ti ci pa ção 
do mi nis tro da Edu ca ção, Abraham 
Wein traub.

Na oca sião o mi nis tro 

se mos trou ir re du tí vel 

an te os ape los dos 

se na do res pe lo 

adi a men to e afir mou 

que o Enem não exis te 

pa ra fa zer jus ti ça so ci al.

Em sua re pre sen ta ção, We ver ton 
lem brou que o ar ti go 208, in ci so V, da

  WEVERTON (MA) PROTOCOLOU A  REPRESENTAÇÃO NO TCU  SOLICITANDO A SUSPENSÃO

Cons ti tui ção Fe de ral, ga ran te o “aces- 
so aos ní veis mais ele va dos do en si no, 
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se- 
gun do a ca pa ci da de de ca da um”. E 
afir mou que a sus pen são das au las 
pre sen ci ais cria de se qui lí brio de con- 
di ções en tre es tu dan tes mais ri cos, 
que têm aces so a mei os que vi a bi li- 
zam en si no re mo to de qua li da de, e 
es tu dan tes mais po bres, que não tem 
in ter net, ta blets e ou tros mei os pa ra o 
en si no à dis tân cia. A re pre sen ta ção 

pe de a con ces são de me di da cau te lar 
de ur gên cia pa ra sus pen der o edi tal 
do 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) que pre vêem a re a li za ção do 
Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio 
(Enem) 2020 im pres so e di gi tal, res- 
pec ti va men te. O ob je ti vo é que o ca- 
len dá rio se ja sus pen so e re to ma do 
quan do fi car mais cla ro o mo men to 
ide al pa ra a re a li za ção das pro vas.

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Vereador quer a distribuição de medicamentos

“PESSOAS SÃO ATENDIDAS NAS PORTAS DE ENTRADA, SAEM MEDICADAS,  MAS NÃO TEM ACESSO AOS MEDICAMENTOS” , DIZ VEREADOR

O mé di co e ve re a dor Dr. Gu tem- 
berg Araú jo (PSC) su ge riu ao po der
exe cu ti vo pa ra dis tri buir me di ca men- 
tos pro to co la res con tra a Co vid-19
nas UPA´s, Uni da des Mis tas e Uni da- 
des Bá si cas de Saú de. Se gun do o ve re- 
a dor, o ob je ti vo é in ver ter a ló gi ca da
abor da gem atu an do pre co ce men te
pa ra evi tar que as pes so as pro cu rem
as uni da des de saú de, quan do já es te- 
jam em es ta do mui to gra ve.

“O que es tá acon te cen do é que as
pes so as são aten di das nas por tas de
en tra da, sa em me di ca das mas não
tem aces so aos me di ca men tos. De- 
pois, elas re tor nam ne ces si tan do de
in ter na ção clí ni ca ou de UTI. Es tá me- 
di da vai ame ni zar a si tu a ção jun to ao

iso la men to so ci al re du zin do a trans- 
mis são da do en ça”, ana li sa Dr. Gu- 
tem berg.

Dr. Gu tem berg pe de

lei tos pa ra pa ci en tes

com sin to mas ini ci ais

da Co vid-19

Em ou tro mo men to, Dr. Gu tem- 
berg já ha via in for ma do so bre a im- 
por tân cia de in ver ter a ló gi ca no aten- 

di men to de pa ci en tes com co ro na ví- 
rus. Ele so li ci tou às au to ri da des pú bli-
cas a cri a ção de lei tos es pe cí fi cos em
hos pi tais tra di ci o nais ou de cam pa- 
nha, que se rão des ti na dos ex clu si va- 
men te pa ra os pa ci en tes que es te jam
com os sin to mas ini ci ais da do en ça.

“Ho je to dos os es for ços são pa ra
cri ar lei tos clí ni cos pa ra do en tes de
mé dia gra vi da de e lei tos de UTI pa ra
do en tes em es tá gio gra vís si mo. Mas,
pre ci sa mos in ves tir em lei tos e aten-
di men to pa ra os do en tes na fa se ini ci-
al. Des sa for ma, au men ta-se a pro ba- 
bi li da de de cu ra e di mi nui a so bre car-
ga dos lei tos de UTI”, acon se lha Dr.
Gu tem berg.

 APAR TE AN DO

 Bel chi or pa ra
Bol so na ro

No cen tro da sa la, di an te da me sa
No fun do do pra to, co mi da e tris te za
A gen te se olha, se to ca se ca la
E se de sen ten de no ins tan te em que se fa la
Me do, me do, me do, me do, me do, me do
Nun ca, o ge ni al Bel chi or ima gi na ria que o Bra sil po- 

de ria pa de cer com um pre si den te da qua li da de hu ma- 
ni tá ria de Jair Bol so na ro. Ho mem elei to sem dei xar de
mos trar sua bru ta li da de nas re la ções com a po pu la ção,
mas mes mo as sim, ven ceu le va do pe la re jei ção dos elei- 
to res pe la cor rup ção des la va da do Par ti do dos Tra ba lha- 
do res em so ci e da de com os par ti dos que com põem o fa- 
mi ge ra do “Cen trão”, os mes mos que es tão ves tin do a
far da bol so na ris ta. Antô nio Car los Bel chi or, ape nas um
ra paz la ti no ame ri ca no do Ce a rá, nos dei xou com be las
can ções, tal vez sem ilu sões de que po lí ti co so fre com a
fo me alheia. Pas sam as dé ca das, ilu di dos le tris tas can- 
tam a es pe ran ça de um dia de res pei to, mas com es tas fi- 
gu ras elei tas fi ca im pos sí vel de acon te cer um país jus to,
com di rei tos por igual. Che fe do exe cu ti vo de sa fia o ju- 
di ciá rio e le gis la ti vo, re ce be du ra res pos ta, so bran do
bu far de ódio. Quan to ao po vo, bem, pa re ce que de vem
aguen tar en quan to não hou ver bas tan tes vo tos pa ra um
bo ta-fo ra cons ti tu ci o nal ou elei to ral. Ques tão de tem po!

Opo si ção co me mo ra a de ci são do go ver na dor Flá vio
Di no (PC doB) de fa zer o ro di zio nes ta se ma na e a gra du- 
al re to ma da da eco no mia na ilha de São Luís co mo uma
vi tó ria pes so al. Mui tos afir mam que avi sa ram que na da
da ria cer to vin do de um co mu nis ta!

Im pres si o na a ve lo ci da de que es pa lham áu di os de
mé di cos, sem ima gens, no What sApp, obri gan do hos pi- 
tais de São Luís a ne gar pu bli ca men te que as vo zes se- 
jam de pro fis si o nais con tra ta dos pa ra aten der pa ci en tes
con ta mi na dos pe lo Co ro na ví rus. Fal ta a po lí cia iden ti fi- 
car os au to res da mal da de!

Ca da dia que pas sa pi o ra a si tu a ção po lí ti ca do pre fei- 
to de São Jo sé de Ri ba mar, Eu des Sam paio (PTB). Con ti- 
nua su fo ca do com o cres ci men to me teó ri co do pré-can- 
di da to Jo ta Pin to (PDT). Ago ra, sur ge a pré-can di da tu ra
de Ti a go Fer nan des (PP), apoi a do pe lo Luís Fer nan do
(PSDB), pa ra ata za nar de vez. Ha ja re za for te!

Pa ra sem pre? – Pro je to de Lei, do de pu ta do Othe li no
Ne to (PC doB), co bra o re gis tro on li ne du ran te o pe río do
de con fi na men to fa mi li ar. Não se ria in te res san te man- 
ter a sim pli fi ca ção do sis te ma pa ra sem pre?

E daí? – Quan do o char gis ta Nu na, do jor nal O Im par- 
ci al, uti li zou da sua ca pa ci da de de ar tis ta crí ti co pa ra fa- 
zer a char ge o ví rus ti nha cei fa do mais de oi to mil vi das.
Ho je, so men te Deus sa be quan tas fa mí li as cho ram pe las
per das. Fa to que o mun do con si de ra Jair Bol so na ro o
mais in com pe ten te pre si den te no en fren ta men to do
Co ro na ví rus. E daí? De ve pen sar ele.

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na forma Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Estadual 
nº 31.553, de 16 de março de 2016, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 
de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Global 
baseado na menor taxa percentual, objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços relativos a recuperação de créditos prescricionais, 
incluindo processamento de informação, montagem de Banco de Dados e procedimentos junto à 
Receita Federal do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, de interesse da Secretaria de 
Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP, no dia 04/06/2020, às 14h (horário 
de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site www.comprasnet.gov.br, 
sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. 
Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 
65074-220. O Secretário Adjunto informa que, o edital encontra-se disponível na página web 
www.comprasnet.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

 São Luís, 07 de maio de 2020.
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03971/2020 – SARP/SEGEP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público aos 

interessados que realizará licitação, na modalidade Concorrência, tipo Maior Oferta, Por Lote, no dia 
30/06/2020, às 09h30, Hora Local, no auditório da EMAP, localizado no Prédio Sede da EMAP, situado 

na Av. dos Portugueses, s/n, CEP: 65.085-370, Porto do Itaqui, São Luís/MA, para cessão de uso 
onerosa de área de 87,40m² (oitenta e sete vírgula quarenta metros quadrados) para exploração do 
serviço de lanchonete no Pátio de Retenção de Carretas do Porto do Itaqui, em São Luís – MA, 
conforme Termo de Referência constante do Anexo I e Planta no Anexo XI deste instrumento 
convocatório, com valor mínimo mensal a ser pago pela contratada pela cessão onerosa do objeto desta 

R$ 1.080,26 (hum mil e oitenta reais e vinte e seis centavos) e para o período de 12 (doze) meses o 
valor total de R$ 12.963,12 (doze mil, novecentos e sessenta e três reais e doze centavos), de 

acordo com o constante no Processo Administrativo nº 0305/2020–EMAP, de 27/02/2020, e 

especificações do Edital e seus Anexos, e em conformidade com a Lei Federal nº 12.815/2013, Decreto 

Federal nº 8.033/2013, Resolução 2240/2011 – ANTAQ, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, na forma 

estabelecida na Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015. O Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados, no sítio www.emap.ma.gov.br, nos links transparência/compras, podendo 

ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h, 

através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.). Esclarecimentos 

e informações adicionais serão prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link 

transparência/licitações, e/ou notificação direta através de Carta ou e-mail.  Telefones: (98) 3216.6531 / 

3216.6532 / 3216.6533 / 3216.6518.

São Luís – MA, 08 de maio de 2020.

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

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 002/2020-EMAP

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. PREGAO PRESENCIAL 
Nº 019/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, 
Lei nº 123/06, Decreto nº 8.538/15, Decreto Municipal nº 018/2019 e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor preço - OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de Materiais de Construção, Hidráulicos e Elétrico, destinado para diversas secretarias do 
município de Passagem Franca-MA. - ORGÃO SOLICITANTE: Secretarias Municipais - ENDEREÇO: Praça 
Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA - DATA: 22/05/2020 - HORÁRIO: 09:00 (nove 
horas). DEMAIS INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem 
Franca-MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (Doze horas) onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), 
tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao 
custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste 
aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 07 de Maio de 2020. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - SAAE

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA, com sede na Rua Odolfo Medeiros, n° 1578-B, Centro, 
Carolina – MA, através do Pregoeiro Delano da Silva Cunha, instituído pela portaria n° 014/2017 de 06 de fevereiro 
de 2017, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002 e demais normas atinentes à espécie, realizará 
às 10:00h(dez horas) do dia 22 de maio de 2020, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 
Menor Preço por item, objetivando a Contratação de Serviços de Administração, Emissão e Entrega de Cartões 
Eletrônicos (cartão alimentação com ou sem chip), bem como disponibilização dos respectivos valores de recarga 
ou créditos de forma automática – online relativo ao sistema alimentação-convênio dos servidores do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Carolina - MA, visando atender as necessidades do SAAE.  Este Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 12:00h e das 13:00h 
às 15:00h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 
30,00 (trinta reais). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone: (99) 3531-2411.

Carolina – MA, 06 de maio de 2020.
Delano da Silva Cunha

Pregoeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal.  Lei de Criação n.º 031/58. CNPJ: 06.066.351/0001-81
Fone: (99) 3531-2411.  E-Mail: saaecarolina1@gmail.com 
Rua Odolfo Medeiros, 1578-B, Centro, CEP: 65980-000
CAROLINA – MARANHÃO

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial 
inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 

Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Para participar dos leilões: Em virtude da pandemia a participação 
nos leilões será somente de maneira on-line através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Localização do imóvel: 
Barra do Corda-MA. Br. Altamira. Av. Reginaldo Gomes de Souza, nº 240. RESIDENCIAL/COMERCIAL. Áreas totais: terr.  
100,00m² e constr. 200,00m². Matr. 19.509 do 1º RI Local. Obs.: O Vendedor teve o conhecimento da existência da Ação Revisional 
de Contrato de Financiamento de Imóvel c/c Consignação em Pagamento de Parcelas Incontroversas em Juízo em trâmite perante 
a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Corda/MA, processo nº 0809742-18.2019.8.10.0027, informando ainda não ter sido citado. 
O Vendedor responde pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites estabelecidos nas Condições de Venda dos 
imóveis constantes do edital. Ocupado (AF). 1º Leilão: 26/05/2020, às 11:00hs. Lance mínimo: R$ 332.452,52 2º Leilão: 
29/05/2020, às 11:00hs. Lance mínimo: R$ 267.344,66 Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da 
participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao 
evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o 
direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.com.br Para mais 
informações  - tel.: (11) 3149-4600 Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. PREGAO PRESENCIAL 
Nº 020/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, 
Lei nº 123/06, Decreto nº 8.538/15, Decreto Municipal nº 018/2019 e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor preço - OBJETO: Aquisição de Materiais Gráfico, destinados 
para diversas secretarias do município de Passagem Franca-MA. - ORGÃO SOLICITANTE: Secretarias 
Municipais - ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA - DATA: 
22/05/2020 - HORÁRIO: 15:00 (quinze horas). DEMAIS INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 
12h00min (Doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 
02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor 
de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de 
edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 07 de Maio de 2020. 
Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. PREGAO PRESENCIAL 
Nº 021/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, 
Lei nº 123/06, Decreto nº 8.538/15, Decreto Municipal nº 018/2019 e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor preço - OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. - ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal 
de Saúde - ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA - DATA: 25/05/2020 
- HORÁRIO: 09:00 (nove horas). DEMAIS INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente Médici, nº 
503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (Doze horas) onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel 
(500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, 
referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário 
previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 07 de Maio de 2020. Rualyson da Silva Barbalho 
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. PREGAO PRESENCIAL 
Nº 022/2020 - ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, 
Lei nº 123/06, Decreto nº 8.538/15, Decreto Municipal nº 018/2019 e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e alterações. - TIPO: Menor preço - OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e 
protetores. - ORGÃO SOLICITANTE: Diversas Secretarias - ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, nº 503, 
centro, Passagem Franca-MA - DATA: 25/05/2020 - HORÁRIO: 15:00 (quinze horas). DEMAIS INFORMA-
ÇÕES: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 
08h00min (oito horas) às 12h00min (Doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 
g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em 
nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Passagem 
Franca - MA, 07 de Maio de 2020. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação.

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

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 004/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e legislações 
correlatas. TIPO: Menor Preço por Lote. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de construção de Muros para 3 (três) 
escolas padrão FNDE (Bairro Aeroporto, Povoado Gato e Lagoa Redonda) no Município de Passagem 
Franca – MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação. ENDEREÇO: Praça Presidente 
Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. DATA: 26/05/2020. HORÁRIO: 9:00h (nove horas). EDITAL: O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h 
(oito horas) às 12h (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a 
entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, 
junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese 
haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 06 de 
Maio de 2020. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 005/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e legislações 
correlatas. TIPO: Menor Preço por Lote. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva 
de condicionadores de ar para atender as necessidades das Secretarias Municipais. ORGÃO SOLICITAN-
TE: Secretarias Municipais. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. 
DATA: 26/05/2020. HORÁRIO: 15:00h (quinze horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente Médici, 
nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 
folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, 
referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário 
previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 06 de Maio de 2020. Rualyson da Silva Barbalho 
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 006/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e legislações 
correlatas. TIPO: Menor Preço por Lote. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. OBJETO: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de poços 
artesianos com fornecimento de peças para atender as necessidades do Município. ORGÃO SOLICITAN-
TE: Secretaria Municipal de Saúde. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, Centro, Passagem 
Franca-MA. DATA: 27/05/2020. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze 
horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas 
de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do 
município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do 
horário previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 06 de Maio de 2020. Rualyson da Silva 
Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 007/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e legislações 
correlatas. TIPO: Menor Preço por Lote. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de construção de uma praça no 
povoado poço dos Moreiras no Município de Passagem Franca – MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. 
DATA: 27/05/2020. HORÁRIO: 15:00h (quinze horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente Médici, 
nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 
folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, 
referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário 
previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 06 de Maio de 2020. Rualyson da Silva Barbalho 
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

O 
presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) desis-
tiu de fazer o churrasco 
prometido por ele pró-

prio neste sábado (09) após reper-
cussão negativa da notícia.  Pelas 
redes sociais, o chefe do Executivo 
afirmou que o churrasco era “fake”. 
Ele ainda teceu comentários sobre 
o Movimento Brasil Livre (MBL) que 
protocolou, junto à Justiça Fede-
ral do Distrito Federal, na noite de 
ontem (8), uma ação para proibir o 
presidente de promover o evento. 
O pedido do partido ainda previa 
multa de R$ 100 mil caso a chur-
rascada ocorresse.

“Alguns jornalistas idiotas cri-
ticaram o churrasco FAKE, mas o 
MBL se superou, entrou com AÇÃO 
NA JUSTIÇA”, escreveu.

  Mesmo com as aglomerações 
não sendo recomendadas, o presi-
dente disse na última quinta-feira 
(07) que iria “cometer um crime” 
para reunir os convidados. O even-
to, segundo ele, contaria com cerca 
de 30 pessoas e ainda teria direito 
a uma partida de futebol.

 
“Estou cometendo um crime. 

Vou fazer um churrasco no sába-
do aqui em casa. Vamos bater um 
papo, quem sabe uma peladinha, 
alguns ministros, alguns servidores 
mais humildes que estão do meu 
lado”, disse Bolsonaro à imprensa 
nesta quinta-feira (7/5), na entra-
da do Palácio do Alvorada.

 
Ainda segundo o chefe do Exe-

cutivo, uma “vaquinha” também 
seria feita para custear as carnes. 

No entanto, bebidas alcoólicas não se-
riam permitidas, comentou. “Vai ter 
vaquinha de R$ 70. Não terá bebida 
alcoólica, se não, a primeira-dama co-
loca todo mundo para correr”, disse.

Ontem (09), após polêmica provo-
cada pelo assunto, Bolsonaro ironizou 
a imprensa sobre o churrasco que pro-
meteu fazer neste sábado (9/5) no Pa-
lácio da Alvorada e disse a apoiadores 
que colocaria “pra dentro” da residên-
cia qualquer um que comparecesse ao 
Alvorada hoje. Em tom sarcástico, Bol-
sonaro falou que receberia “mais ou 
menos 3 mil pessoas”.

 
Em determinado momento, um 

dos eleitores de Bolsonaro pediu que 

fosse convidado ao churrasco. A par-
tir daí, Bolsonaro começou a brincar 
sobre o tema.

“Só vou convidar imprensa. Já tem 
180 convidados”, respondeu Bolsonaro. 
Com os risos da claque, ele continuou: 
“210 convidados já tem”. Ao cumpri-
mentar mais apoiadores, o presiden-
te voltou a aumentar a quantidade de 
convidados. “Deve dar 500 pessoas o 
churrasco amanhã. 700 pessoas con-
firmaram”, ironizou.

 
Em meio a pandemia do novo coro-

navírus, o Ministério da Saúde regis-
trou, até as 19h desta sexta-feira (8), 
145.328 casos da doença em todo o Brasil 
e 9.897 óbitos provocados pelo vírus.

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO

Leia a toda hora e em todo lug

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

Leia a toda hora e em todo lugar
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Além do novo prazo para as candidaturas do concurso da cidade maranhense, foi
divulgado o adiamento das provas objetivas por tempo indeterminado

Con cur so

Re qui si tos e se le ção

• Ter 18 anos com ple tos e me nos de
23 anos de ida de no pri mei ro dia do
mês de ja nei ro de 2021, nos ter mos da
Lei nº 12.704, de 8 de agos to de 2012

• Ter con cluí do, com apro vei ta men to
ou es tar em fa se de con clu são do 3º
ano do en si no mé dio
• Ter al tu ra mí ni ma de 1,54m e a má -
xi ma de 2,00m
• Co mo for ma de clas si fi ca ção, os
par ti ci pan tes ins cri tos se rão sub me ti -
dos há al gu mas eta pas que es tão pre -
vis tas pa ra te rem iní cio na se gun da
quin ze na de agos to de 2020
• Pro va es cri ta ob je ti va de ma te má ti -
ca e in glês, de ca rá ter eli mi na tó rio e
clas si fi ca tó rio
• Pro va es cri ta ob je ti va de fí si ca e
por tu guês, de ca rá ter eli mi na tó rio e
clas si fi ca tó rio
• Re da ção, de ca rá ter eli mi na tó rio e
clas si fi ca tó rio
• Even tos com ple men ta res cons ti tuí -
dos de ve ri fi ca ção de da dos bi o grá fi -
cos, ins pe ção de saú de, tes te de ap ti -
dão fí si ca de in gres so, ava li a ção psi -
co ló gi ca, ve ri fi ca ção de do cu men tos
epro ce di men to de he te roi den ti fi ca -
ção com ple men tar à au to de cla ra ção,
de ca rá ter eli mi na tó rio
• Pe río do de adap ta ção, de ca rá ter
eli mi na tó rio

BOM JARDIM

Concurso tem
inscrições prorrogadas

Va gas ofe re ci das

A
Pre fei tu ra de Bom Jar dim 
anun cia mais uma pror ro ga- 
ção do pe río do de ins cri ções 
pa ra o Con cur so Pú bli co que 

vi sa à ad mis são de pro fis si o nais que 
te nham en si no fun da men tal, mé dio, 
téc ni co, ma gis té rio e su pe ri or.

Se gun do do do cu men to, (re ti fi ca- 
ção II), o re ce bi men to das can di da tu- 
ras, que te ve iní cio no dia 9 de mar ço 
de 2020, fi ca pror ro ga do até 31 de 
maio de 2020, ex clu si va men te via in- 
ter net, no si te do Ins ti tu to Le ga tus. 

O pa ga men to da ta xa de par ti ci pa- 
ção no va lor de R$ 72 a R$ 120 de ve ser 
efe tu a do até às 23h59 do dia 1 de ju- 
nho de 2020.

Além dis so, as pro vas ob je ti vas que 
es ta vam pre vis tas pa ra o dia 24 de 
maio fo ram adi a das por tem po in de- 
ter mi na do, de vi do as me di das res tri- 
ti vas de cir cu la ção de pes so as com a 
fi na li da de de con ter a pro pa ga ção do 
no vo Co ro na ví rus (Co vid-19).

Va le res sal tar, que an te ri or men te as 
ins cri ções pa ra o cer ta me já ha vi am 
si do pror ro ga das, con for ma cons ta 
em do cu men to dis po ní ve no si te a or- 
ga ni za do ra (re ti fi ca ção I), sen do que 
to das as ins cri ções fei tas an te ri or- 
men te per ma ne cem vá li das.

O cer ta me ofer ta 224 opor tu ni da- 
des dis tri buí das pa ra s se guin tes car- 
gos: Agen te Ad mi nis tra ti vo (8); Agen- 
te Co mu ni tá rio de Saú de (30); Agen te 
de En de mi as (8); Agen te de Trân si to 
(3); As sis ten te So ci al (1); Au xi li ar de 
Con sul tó rio Den tá rio – Zo na Ru ral 
(5); Au xi li ar de Con sul tó rio Den tá rio – 
Zo na Ur ba na (2); Au xi li ar Ope ra ci o nal

Sa lá ri os

PROVAS FORAM ADIADAS POR TEMPO INDETERMINADO POR CONTA DO CORONAVÍRUS

DIVULGAÇÃO

de Ser vi ços Ge rais (46); Ci en tis ta 
Agrá rio (1); Ci rur gião Den tis ta – Zo na 
Ru ral (6); Ci rur gião Den tis ta – Zo na 
Ur ba na (1); En fer mei ro – Zo na Ru ral 
(7); En fer mei ro – Zo na Ur ba na (1); En- 
fer mei ro Plan to nis ta (2); En ge nhei ro 
Agrô no mo (1); En ge nhei ro de Pes ca 
(1); Fis cal de Pos tu ras (2); Mé di co (8); 
Mé di co Plan to nis ta (2); Mo to ris ta (5); 
Pro fes sor de Edu ca ção In fan til (11); 
Pro fes sor do 1º ao 5º Ano (25); Pro fes- 
sor do 6º ao 9º Ano – Ci ên ci as (4); Pro- 
fes sor do 6º ao 9º Ano – In glês (1); Pro- 
fes sor do 6º ao 9º Ano – Ma te má ti ca 
(1); Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Por tu- 
guês (2); Psi co pe da go go (1); Téc ni co 
Agro pe cuá rio (1); Téc ni co em Edi fi ca- 
ções (1); Téc ni co em En fer ma gem – 
Zo na Ru ral (8); Téc ni co em En fer ma- 
gem -Zo na Ur ba na (5); Téc ni co em 
Ra di o lo gia (2); Tec nó lo go em Ali men- 
tos (1); Vi gia (21).

Va le res sal tar que es tas va gas são 
des ti na das à pes so as que se en qua-
drem nos re qui si tos es pe ci fi ca dos no 
edi tal.

O sa lá rio ba se ofer ta do no con cur-
so va ria de R$ 1.045 a R$ 6.305 e a car-
ga ho rá ria a ser cum pri da é de 24 a 40 
ho ras se ma nais.

Co mo mé to do de se le ção, se rá re a-
li za da pro va ob je ti va, com pos ta por 
ques tões de lín gua por tu gue sa, ra ci o- 
cí nio ló gi co – ma te má ti co, atu a li da-
des, no ções de in for má ti ca, co nhe ci- 
men tos es pe cí fi cos e lo cais. Tam bém 
ha ve rá pro va de tí tu los e pro va oral.

O pra zo de va li da de des te Con cur-
so Pú bli co se rá de dois anos, con ta dos 
da ho mo lo ga ção do re sul ta do fi nal, 
com pos si bi li da de de pror ro ga ção por 
igual pe río do.

ESCOLA NAVAL

Marinha do Brasil abre vagas até 7 de junho

O CERTAME TEM COMO OBJETIVO O PREENCHIMENTO DE 22 VAGAS, SENDO 10 PARA O SEXO MASCULINO E 12 ESPECÍFICAS MULHERES

DIVULGAÇÃO 

A Ma ri nha do Bra sil re ti fi cou o no- 
vo Con cur so Pú bli co que vi sa a con- 
tra ta ção de pro fis si o nais pa ra a Es co la
Na val em 2020 (CPA EN/2020).

De acor do com os do cu men tos, as
ins cri ções que ti ve ram iní cio no dia 20
de abril fo ram pror ro ga das até 7 de ju- 
nho de 2020 (re ti fi ca ção I). 

Além de que aos in te res sa dos em
ob ter a isen ção ti ve ram al guns itens
mo di fi ca dos.

Es te cer ta me tem co mo ob je ti vo o
pre en chi men to de 22 va gas no to tal,
sen do 10 ex clu si vas pa ra o se xo mas- 
cu li no e 12 es pe cí fi cas pa ra can di da- 
tas do se xo fe mi ni no. Den tro des te
nú me ro há va gas des ti na das às pes so- 
as que se en qua dram nos re qui si tos
do edi tal.

O cur so é to tal men te gra tui to. O Ci- 
clo Es co lar, re a li za do pe lo alu no na
gra du a ção de As pi ran te, te rá a du ra- 
ção de qua tro anos le ti vos, pa ra to dos
os cur sos, sob re gi me de in ter na to.

Du ran te es se cur so, o as pi ran te re- 
ce be rá re mu ne ra ção no va lor de R$

1.574,12, sen do R$ 1.334,00 re la ti vos
ao sol do mi li tar, R$ 173,42 de adi ci o- 
nal mi li tar e R$ 66,70 de adi ci o nal de
com pen sa ção por dis po ni bi li da de
mi li tar. Além dis so, se rá pro por ci o na- 
do ao alu no ali men ta ção, uni for me,
ven ci men tos e as sis tên cia mé di co-
odon to ló gi ca, psi co ló gi ca, so ci al e re- 
li gi o sa.

Pa ra par ti ci par, os in te res sa dos de- 
vem re a li zar as ins cri ções a par tir das
8h do dia 20 de abril de 2020 até as
23h59 do dia 7 de ju nho de 2020, ob- 
ser va do o ho rá rio ofi ci al de Bra sí lia,
no si te de In gres so da Ma ri nha e efe- 
tu ar o pa ga men to da ta xa de ins cri ção
no va lor de R$ 65. 

Aos can di da tos que ne ces si tam de
isen ção, es tes de ve rão so li ci tá-la nos
pe río dos men ci o na dos no edi tal.

Pa ra con cor rer, há al guns re qui si- 
tos a se rem pre en chi dos, den tre eles:

• 1-Po si ci o ne as per nas em um ân gu lo de 90º e man te -
nha os pés ao chão ou apoi a dos. A boa pos tu ra das per -
nas evi ta a ten são nas ar ti cu la ções e a com pres são das
co xas.
• 2-Man te nha a ca be ça e pes co ço ali nha dos. Os olhos
de vem es tar no cen tro do mo ni tor e é im por tan te ter
uma dis tân cia de 40 a 70 cm pa ra que fi que con for tá vel e
não can se a vi são. É pos sí vel uti li zar su por tes pa ra mo -
ni tor ou no te bo ok, por exem plo.
• 3-Sen te na ca dei ra so bre o cóc cix e vol te o qua dril um
pou co pa ra fren te. Man te nha as cos tas apoi a das no en -
cos to e os om bros le ve men te pa ra trás. Evi te sen tar na
pon ta do as sen to. Ca dei ras er gonô mi cas fa ci li tam es sa
pos tu ra.
• 4-Apoie o an te bra ço so bre a me sa, mas evi te que os
co to ve los fi quem pa ra bai xo.
• 5-Fa ça in ter va los pa ra re du zir a pres são nos dis cos
ver te brais, ten sões na co lu na, om bros e na área cer vi cal
e pa ra me lho rar a cir cu la ção san guí nea.
• 6-Dê uma pau sa de 10 mi nu tos a ca da 50 mi nu tos tra -
ba lha dos.
• 7-Alon gue o seu cor po, so bre tu do bra ços, pes co ço,
cos tas e per nas.

• 8- Be ba água (hi dra tar-se). A água aju da as ar ti cu la -
ções e mús cu los fi ca rem lu bri fi ca dos.

EM CA SA

Cui da do com pos tu ra
du ran te o tra ba lho
em ho me of fi ce

Em tem pos de iso la men to so ci al, o ho me of fi ce tor- 
nou-se a al ter na ti va de mui tas em pre sas. No en tan to, al- 
guns há bi tos re pe ti ti vos afe tam nos sa saú de, mes mo em
ca sa. Fi car ho ras na mes ma po si ção e o uso re pe ti ti vo e
for ça do dos mús cu los são exem plos que po dem ge rar
do res crô ni cas na co lu na e ar ti cu la ções. “En tre as con- 
sequên ci as gra ves cau sa das no cor po pe la fal ta de cons- 
ci ên cia pos tu ral es tão as do res no pes co ço, bra ços, lom- 
bar e per nas; dor mên cia; des con for to; de sa li nha men to
da co lu na; le sões nas ar ti cu la ções e má cir cu la ção san- 
guí nea”, ex pli ca An dré Fe li pe da Sil va Gue des, Fí si co e
Co or de na dor do Pro je to de Ex ten são da En ge nha ria Ci- 
vil so bre Ris cos Er gonô mi cos de uma fa cul da de.

En tre as con sequên ci as gra ves

cau sa das no cor po pe la fal ta de

cons ci ên cia pos tu ral es tão as do res

no pes co ço, bra ços, lom bar e per nas

Pa ra evi tar le sões e tor nar seu ho me of fi ce mais sau- 
dá vel, aqui vai uma pe que na lis ta com 8 di cas in te res- 
san tes do es pe ci a lis ta:

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os estados do Nordeste sofreram impacto, principalmente Sergipe, que registra maior
perda do pais, com 88,9% de queda. O Maranhão vendeu apenas 31 carros em abril

• re si dên cia (- 2,12%)
• trans por te (-1,76%)
• ha bi ta ção (-1,69%)

CARROS USADOS

Maranhão tem queda
de 61,3% nas vendas
SAULO DUAILIBE

Nú me ros no Ma ra nhão

Re sul ta dos po si ti vos

O
atu al mo men to em que a 
eco no mia bra si lei ra es tá en- 
fren tan do cau sa gran de im- 
pac to no co mér cio de va re- 

jo, prin ci pal men te de veí cu los se mi- 
no vos e usa dos re gis trou, que re gis tou 
em mé dia per da de 62,58% no pais, no 
mês de abril.

Es sa com pa ra ção com o mes mo 
pe río do do ano an te ri or tem com ba se 
nas tran sa ções re a li za das en tre 3,2 
mil con ces si o ná ri as e cer ca de 30 mil 
lo jis tas mul ti mar cas no Bra sil.

Os es ta dos do Nor des te so fre ram 
gran de im pac to, prin ci pal men te Ser- 
gi pe, que re gis tra mai or per da en tre os 
es ta dos do pais, com 88,9% de que da, 
se gui do por Ala go as, com 83,3%.

O Ma ra nhão não fi ca atrás com 
uma que da de 61,3% nas tran sa ções 
de se mi no vos e usa dos en tre con ces- 
si o ná ri as e lo jis tas no Bra sil nas da tas 
de de 1º a 19 de abril des te ano.

Es te pe río do foi du ran te o au ge da 
pan de mia e iso la men to so ci al em to- 
do país, em com pa ra ção com o mes- 
mo pe río do do exer cí cio an te ri or.

En tre os di as 1º a 19 de abril des te 
ano fo ram 31 ne go ci a ções (ven das de 
car ros usa dos). No mes mo pe río do 
em 2019, 80 tran sa ções fo ram re gis- 
tra das.

A que da nas ne go ci a ções no es ta do 
foi de 61,3%, qua se a mé dia da re tra- 
ção na ci o nal, que che gou a 62,58%.

Por ou tro la do, os es ta dos de Ro rai- 
ma e Es pí ri to San to re gis tra ram au- 
men to no vo lu me de tran sa ções no

VENDAS DE CARROS USADOS TEVE QUEDA DE MAIS DE 60% NO MARANHÃO EM ABRIL

DIVULGAÇÃO

pe río do, com 200% e 14,6% de cres ci- 
men to, res pec ti va men te.

O mon tan te ne go ci a do na pla ta for- 
ma da em pre sa é 38% mai or em re la- 
ção a ja nei ro do ano an te ri or, quan do 
fo ram re gis tra das cer ca de 13 mil uni- 
da des ven di das. Os da dos fo ram fru- 
tos do le van ta men to da pla ta for ma 
Au to Ava li ar, com ba se nas tran sa ções 
re a li za das en tre 3,2 mil con ces si o ná- 
ri as e cer ca de 30 mil lo jis tas mul ti- 
mar cas no Bra sil.

Se gun do o CEO da Au to Ava li ar, JR 
Ca po ral, o va re jo de au to mó veis tem 
si do afe ta do am pla men te pe la que da 
da ati vi da de econô mi ca cau sa da pe lo 
iso la men to so ci al no com ba te ao no- 
vo co ro na ví rus. “Por ou tro la do, as ne- 
go ci a ções pe la in ter net po dem ser 
uma boa al ter na ti va pa ra con ces si o- 
ná ri as e lo jis tas nes te mo men to”, dis- 
se, com ple tan do que a em pre sa ofe re- 
ce uma mo da li da de vir tu al de ava li a- 

ções. “Por is so, que ofe re cer mos ao 
mer ca do o sis te ma de Ava li a ção On li-
ne, que per mi te ao con su mi dor en vi ar 
pe la in ter net pa ra as con ces si o ná ri as 
as in for ma ções e fo tos do car ro ofer- 
ta do na tro ca por um no vo mo de lo. 
Na sequên cia, os dis tri bui do res ava li-
am os da dos e re tor nam com uma 
pos si bi li da de de ne go ci a ção”, acres- 
cen ta.

As ne go ci a ções pe la 

in ter net po dem ser uma 

boa al ter na ti va pa ra 

con ces si o ná ri as e lo jis tas 

nes te mo men to

BONS RESULTADOS

São Luís registra deflação no mês de abril

ITENS COMO RESIDÊNCIA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO APRESENTARAM OS  MAIORES RECÚOS DE DEFLAÇÃO NA CAPITAL MARANHENSE

A ca pi tal ma ra nhen se atra ves sou
um bom mo men to com de fla ção no
mês de abril des te ano. Com da dos do
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca (IB GE), que apre sen tou o Ín- 
di ce de Pre ço ao Con su mi dor Am plo
(IP CA) mos tran do que há dois me ses
hou ve in fla ção na ci da de de São Luís,
mas com re tra ção em abril.

O IP CA de fe ve rei ro (+0,18%) e mar- 
ço (+0,37%) apre sen tou qua dro de au- 
men to, mas em abril o qua dro foi de- 
fla ci o ná rio (-44%).

A ca pi tal ma ra nhen se se guiu o
com por ta men to ge ral dos pre ços de
qua se to das as 16 re giões pes qui sa- 
das. Em 14 de las, hou ve de fla ção. As
du as úni cas re giões in ves ti ga das pe lo
IB GE, por meio do Sis te ma Na ci o nal
de Ín di ces de Pre ços ao Con su mi dor

(SNIPC), que apre sen ta ram al ta de
pre ços fo ram Rio de Ja nei ro, +0,18%, e
Ara ca ju, +0,15%.

No ca so de São Luís, den tre os no ve
gru pos de pro du tos e ser vi ços in ves ti- 
ga dos pe lo IB GE, em seis de les fo ram
de tec ta dos re cu os de pre ços em re la- 
ção ao mês an te ri or.

As mai o res ta xas de de fla ção fo- 
ram ob ser va das nos gru pos ar ti gos
de:

Os gru pos saú de e cui da dos pes so- 
ais, ves tuá rio e edu ca ção tam bém
apre sen ta ram mo vi men to de de crés- 
ci mo de pre ços no mês de abril:
-1,08%, -0,42% e -0,25%, res pec ti va- 
men te.

Co mo trans por te e ha bi ta ção têm
pe sos mui to mais al tos no or ça men to
das fa mí li as, es ses gru pos ti ve ram
mai or im pac to no qua dro de fla ci o ná- 
rio de São Luís no mês de abril. Trans-
por te, in clu si ve, te ve im pac to mai or
que ha bi ta ção: -0,32 pon tos per cen- 
tu ais (p.p.) e -0,25 p.p., res pec ti va- 
men te.

Dos três gru pos de des pe sas que ti-
ve ram qua dro de avan ço de pre ços,
des ta cou-se ali men ta ção e be bi das,
com ta xa de +1,65%, sen do es sa ta xa
su pe ri or à de tec ta da no mês de mar- 
ço: +1,45%. Aliás, des de o iní cio do
ano que os pre ços nes se gru po de des- 
pe sas vêm apre sen tan do con tí nuo
au men to, com o iní cio des se pro ces so
em de zem bro de 2019, quan do a in- 
fla ção des se gru po foi de 4,74%. (S.D)

DA RE DA ÇÃO

Na con tra mão

RIBAMAR

Policiais Militares
ajudam em parto

OS PMS AUXILIARAM NOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS

POÍCIA MILITAR

Po li ci ais mi li ta res aju da ram uma mu lher que en trou
em tra ba lho de par to no bair ro Alon so Cos ta, em São Jo- 
sé de Ri ba mar, re gião me tro po li ta na de São Luís.

De acor do com as in for ma ções, os po li ci ais se des lo- 
ca vam pa ra aten der uma ocor rên cia nas pro xi mi da des,
quan do se de pa ra ram com al guns po pu la res que ace na- 
vam pa ra a vi a tu ra.

Ao des ce rem, fo ram in for ma dos que uma mu lher es- 
ta va em tra ba lho de par to. Os PMs en tra ram na re si dên- 
cia e au xi li a ram nos pri mei ros pro ce di men tos ne ces sá- 
ri os, que foi amar rar o cor dão um bi li cal e re ti rar a pla- 
cen ta. Até que uma am bu lân cia da Ser vi ço de Aten di- 
men to Mó vel de Ur gên cia (Sa mu) che gas se e re a li zas se
o aten di men to ne ces sá rio pa ra a mãe e o be bê.

TIMON

Acidente na BR-316
deixa dois mortos

ACIDENTE RESULTOU NA MORTE DOS OCUPANTES DO SIENA

PRF

Um gra ve aci den te, na BR-316, pró xi mo a Ti mon, re- 
sul tou na mor te de dois ocu pan tes de um veí cu lo pas- 
seio.

O fa to se deu na al tu ra do km 596, quan do um Fi at Si- 
e na, de cor bran ca, de pla cas do Ma ra nhão, tran si ta va
sen ti do de Ca xi as pa ra Ti mon, quan do en trou pa ra a
con tra mão de di re ção e co li diu fron tal men te em um ca- 
mi nhão VW 25.390, de pla cas do Goiás.

Con for me cons ta ta ções em le van ta men to de lo cal de
aci den te, po li ci ais Ro do viá ri os Fe de rais con cluí ram que
o fa tor prin ci pal do aci den te foi a in va são da fai xa de
sen ti do con trá rio pe lo Fi at Si e na.

Os po li ci ais ain da não con fir ma ram o que mo ti vou o
au to mó vel in va dir e tran si tar na fai xa con trá ria. A mor te
dos dois ocu pan tes di fi cul ta as res pos tas, que só de ve- 
rão ser ob ti das com um tra ba lho dos ele men tos re sul- 
tan tes da co li são, co mo mar cas de fre na gens, po si ção
dos veí cu los, frag men tos dos veí cu los, tes te mu nhas,
exa me nos cor pos.

A cau sa mais pro vá vel do aci den te é que o con du tor
do Si e na te nha dor mi do ao vo lan te.

Os no mes das du as ví ti mas ain da não fo ram di vul ga- 
dos.

Além da PRF, par ti ci pa ram do aten di men to do aci- 
den te, uma equi pe do Sa mu, Bom bei ro mi li tar, que re ti- 
rou os cor pos das fer ra gens, e o Ins ti tu to de Cri mi na lís- 
ti ca, que fez a pe rí cia téc ni ca.

A equi pe PRF fa rá o Bo le tim de Aci den te de Trân si to
(BAT), que fi ca rá à dis po si ção das par tes en vol vi das.
(S.D)

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020
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Inter sugere terminar Gauchão nos estádios da dupla Gre-Nal e oferece centros de
treinamento. Federação Gaúcha já sinalizou com a ideia de reduzir número de sedes

De olho nas fi nan ças

GAUCHÃO

Estadual nos complexos
da dupla Gre-Nal

À es pe ra da ofi ci a li za ção de uma
da ta pa ra a re to ma da do Gau chão, o
In ter se gue a ro ti na de tra ba lhos no
CT do Par que Gi gan te. Os jo ga do res
trei nam en quan to a di re ção aguar da
uma po si ção da Fe de ra ção Gaú cha de
Fu te bol (FGF). Mas apre sen tou uma
ideia: que o res tan te do es ta du al ocor- 
ra nos com ple xos da du pla Gre-Nal.

An tes re ti cen te, a FGF já ava lia di- 
mi nuir o nú me ro de se des pa ra o en- 
cer ra men to do tor neio, que foi pa ra li- 
sa do por cau sa da pan de mia do co ro- 
na ví rus após três ro da das do re tur no.

O In ter co lo cou à dis po si ção tan to
o Es tá dio Bei ra-Rio quan to o Cen tro
de Trei na men tos do Par que Gi gan te,
uti li za do pe lo elen co pro fis si o nal, e a
Mo ra da dos Que ro-Que ros, per ten- 
cen te à ba se, em Al vo ra da, na Gran de
Por to Ale gre. Su ge riu que as ins ta la- 

ções tri co lo res tam bém fos sem apro- 
vei ta das.

A hi pó te se le va em con ta con fron- 
tos res tan tes com os por tões fe cha dos
e res pei ta dos to dos os pro to co los de
saú de e se gu ran ça. O In ter en ten de
que não há co mo de ba ter as ques tões
dos tor nei os na ci o nais e a Li ber ta do- 
res nes te mo men to em ra zão das dis- 
cre pân ci as em ou tras re a li da des. Mas
gos ta ria que exis tis se um pra zo, mes- 
mo que dis tan te, pa ra re to ma da das
com pe ti ções.

O In ter não po de de dei xar de pro- 
je tar a si tu a ção fi nan cei ra. Há uma
pre o cu pa ção com o flu xo de cai xa
tam bém pe la in cer te za do fu tu ro. O
clu be já fez de mis sões e sa be que pre- 
ci sa do fu te bol pa ra que as ou tras áre- 

as fun ci o nem a ple no.
Aliás, mes mo no de par ta men to de

fu te bol há cui da do com o ce ná rio atu- 
al. A pri o ri da de é cum prir as obri ga-
ções com os jo ga do res. Na da de pen- 
sar em con tra ta ções. Uma ven da aju- 
da ria, mas há ce ti cis mo por que os ou- 
tros clu bes tam bém en fren tam a re- 
ces são econô mi ca.

Em cam po, o Co lo ra do vol tou aos
exer cí ci os na úl ti ma ter ça-fei ra. Mes-
mo com o dis tan ci a men to res pei ta do,
a bo la já faz-se pre sen te nas ati vi da- 
des co man da das por Edu ar do Cou- 
det. Aliás, em bo ra te nha en fren ta do
um hi a to de 49 di as e a ne ces si da de de
apri mo rar a par te fí si ca, o Co lo ra do vê
os pri mei ros me ses com o ar gen ti no
co mo trun fos. O gru po já co nhe ce o
es ti lo do trei na dor e as si mi lou a ideia.
Bas ta re cu pe rar o rit mo de jo go.

BASQUETE

NBA pode ter jogos sem público na temporada
Em con fe rên cia, o co mis sá rio da 

NBA, Adam Sil ver, in for mou à As so ci- 
a ção dos Jo ga do res da NBA (NB PA) 
que a li ga ame ri ca na de bas que te não 
de ve rá ter jo gos com pú bli co até que 
se ja des co ber ta uma va ci na con tra o 
co ro na ví rus. 

Na con ver sa re a li za da, Adam Sil ver 
afir mou que, ape nas em ju nho, po de- 
rá vir a ser to ma da uma de ci são so bre 
a re to ma da ou não da tem po ra da 
2019/2020 da NBA. E que ele ain da es- 
pe ra que to das as fa ses dos playoffs 
se jam dis pu ta dos em me lhor de se te 
par ti das. E, que, pa ra evi tar des lo ca- 
men tos, as sé ri es acon te ce ri am em 
ape nas du as se des, sen do que Or lan- 
do e Las Ve gas des pon tam co mo fa vo- 
ri tas.

De acor do com Woj na rows ki, a di- 
re to ra exe cu ti va da as so ci a ção de jo- 
ga do res da NBA, Mi che le Ro berts, 
ques ti o nou Adam Sil ver so bre o im- 
pac to fi nan cei ro da pan de mia glo bal 
de co ro na ví rus da li ga e dos jo ga do- 
res. 

Va le lem brar que, em abril, a NB PA 
e a NBA as si na ram um acor do de re- 
du ção gra du al de sa lá ri os dos jo ga do-

JOGOS PODEM NÃO TER PÚBLICO ATÉ DESCOBERTA DE VACINA CONTRA CORONAVÍRUS

ALONZO 

res, po den do che gar a 25%. Mas, de 
acor do com Sil ver, es se con tra to “não 
foi cons truí do pa ra uma pan de mia 
pro lon ga da”, dei xan do no ar uma 
pos sí vel re vi são.

Adam Sil ver tam bém co mu ni cou 
aos jo ga do res que a li ga não per mi tiu 
que as fran qui as usas sem os seus 

aviões par ti cu la res pa ra trans por tar 
jo ga do res de vol ta pa ra as ci da des de 
seus ti mes. Se gun do o co mis sá rio, 
exis ti ria uma des van ta gem com pe ti ti- 
va ca so ape nas al gu mas fran qui as pu-
des sem ado tar es sa me di da pa ra fa zer 
com que os jo ga do res es ti ves sem reu- 
ni dos mais ra pi da men te.

MADE IN CHINA

Markão doa cestas básicas de Cerquilho
DIVULGAÇÃO

Um dos prin ci pais go le a do res do
fu te bol chi nês, o cen tro a van te Mar-
kão mar cou um go la ço ao do ar 100
ces tas bá si cas pa ra mo ra do res de Cer-
qui lho, in te ri or de São Pau lo. A en tre- 
ga es tá sen do fei to por pa ren tes do jo- 
ga dor, que nas ceu na ci da de até ser
re ve la do pe lo Itu a no e ser des ta que
no He bei For tu ne, da Chi na. Mar kão
es tá na Chi na e aguar da a re to ma da
da tem po ra da, que te ve a li be ra ção
dos trei nos. O Cam pe o na to Chi nês,
por en quan to, não tem da ta pa ra ser
ini ci a do.

SEM LU GAR

Ri car do Oli vei ra
es tá fo ra dos pla nos
do Atlé ti co-MG

O Atlé ti co-MG con vo cou um gru po de cer ca de 20 jo- 
ga do res pa ra re a li za ção de exa mes mé di cos re la ci o na- 
dos à Co vid-19 (tes ta gem). 

Quem não re ce beu a cha ma da e es tá fo ra dos pla nos
do téc ni co Jor ge Sam pa o li são os dois ata can tes ti tu la res
da es treia do ar gen ti no – Ri car do Oli vei ra e Fran co Di
San to.

Além da du pla de cen tro a van tes, o co man dan te tam- 
bém des car tou a uti li za ção de Edi nho, Jo sé We li son, Lu- 
cas Her nán dez e Ra mon Mar tí nez.

O sex te to não se rá mais usa do no gru po de tra ba lho
for ma do em mar ço, e que só fez uma par ti da até o mo- 
men to, an tes da pa ra li sa ção do fu te bol. 

Se gun do o clu be, ca da ca so se rá ana li sa do in di vi du al- 
men te. Con tra tos de vem ser rom pi dos, ou tros jo ga do- 
res tem son da gens no mer ca do da bo la.

Ri car do Oli vei ra – que com ple tou 40 anos re cen te- 
men te – e Fran co Di San to, bas tan te con tes ta dos, ti- 
nham con tra to só até de zem bro de 2020 e a ten dên cia é
rom pi men to bi la te ral. 

O ve te ra no ata can te che gou ao clu be em 2018, pa ra
subs ti tuir Fred. Foi ar ti lhei ro do Ga lo nas du as pri mei ras
tem po ra das. Dei xa rá o clu be com 110 jo gos e 37 gols
ano ta dos.

Di San to foi con tra ta do “li vre no mer ca do”, mas cus- 
tou cer ca de 290 mil eu ros aos co fres do Atlé ti co. Che gou
com con tra to até de zem bro de 2020, mas ha via cláu su la
de re no va ção au to má ti ca até de zem bro de 2023. Ela não
se rá aci o na da, en tre tan to.

No ca so de Edi nho, ha via son da gens pa ra ele re tor nar
ao For ta le za, de on de foi com pra do pe lo Ga lo em 2018, e
de pois em pres ta do pa ra o Leão do Pi ci. O meia-ata can te
tem con tra to até ju nho de 2023.

Os ca sos mais com ple xos de vem ser do uru guaio Lu- 
cas Her nán dez e do pa ra guaio Ra mon Mar ti nez. Eles
têm con tra tos lon gos. 

O vín cu lo de Her nán dez vai até o fim de 2022, mes mo
pra zo do con tra to de Mar tí nez. Am bos jo ga ram pou co
com a ca mi sa atle ti ca na. 

O uru guaio fez ape nas se te jo gos, me ta de das par ti- 
das dis pu ta das pe lo pa ra guaio (14). Ne nhum dos dois se
fir mou. Um em prés ti mo pa ra equi pes es tran gei ras po de
ser uma al ter na ti va.

Re cen te men te, o Peñarol (de on de veio Lu cas Her- 
nán dez) ma ni fes tou in te res se no re tor no do la te ral, que
tam bém ha via en tra do na ro ta do Es tu di an tes. 

O ex-di re tor de fu te bol Rui Cos ta che gou a re ve lar que
o Ga lo re cu sou, no co me ço da tem po ra da, uma pro pos- 
ta de ven da de par te dos di rei tos econô mi cos do vo lan- 
te.

Jo sé We li son, que che gou vin do do Vi tó ria em 2018,
pri mei ra men te pa ra um em prés ti mo de seis me ses. De- 
pois, em ja nei ro de 2019, as si nou por cin co anos (até
dez/2023).

Além dos seis jo ga do res já men ci o na dos, o Atlé ti co
ha via li be ra do o la te ral-di rei to Pa tric – res ci são con tra- 
tu al – pa ra acer tar com o Sport Re ci fe, on de se en con tra
os atle ti ca nos Ia go Mai da na e Bru ni nho.

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020
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Bandas gravam covers de músicas antigas que ganham novos significados no contexto
da pandemia para arrecadar fundos de combate à doença

Re vo lu ção cul tu ral

Con fli to com re li gião

MÚSICA

“Rock Triste” sacode a
poeira e faz campanha

L
an ça da em 1995 co mo par te 
da tri lha so no ra do pro gra ma 
in fan til Cas te lo Rá-Tim-Bum 
(TV Cul tu ra), a mú si ca La var 

as mãos, com pos ta por Ar nal do An tu- 
nes, ga nhou um no vo sig ni fi ca do, um 
quar to de sé cu lo de pois, no con tex to 
da pan de mia do no vo co ro na ví rus. Os 
ver sos sim ples e pe da gó gi cos, an tes 
vol ta dos pa ra as cri an ças, ago ra fa lam 
a to dos so bre a im por tân cia de hi gi e- 
ni zar de vi da men te as mãos, uma das 
prin ci pais me di das con tra a pro pa ga- 
ção do no vo co ro na ví rus.

E es sa é a can ção res pon sá vel pe lo 
pon ta pé ini ci al da co le tâ nea Rock 
tris te con tra o co ro na ví rus, ide a li za da 
em Mi nas, que reú ne ban das e ar tis tas 
de di fe ren tes par tes do Bra sil, com o 
ob je ti vo de ar re ca dar fun dos pa ra co- 
mu ni da des ca ren tes uti li za rem em 
ações de com ba te à dis se mi na ção do 
ví rus.

Sem pre às sex tas-fei ras, des de o 
mês pas sa do, o pro je to di vul ga na pla- 
ta for ma Band camp um co ver pa ra ar- 
re ca da ção de va lo res que são in te gral- 
men te re ver ti dos pa ra o Mo vi men to 
de Lu ta nos Bair ros, Vi las e Fa ve las. A 
cam pa nha tam bém ar re ca da do a ções 
via de pó si to ban cá rio e fi nan ci a men- 
to co le ti vo.

Ca pi ta ne a da pe lo mú si co mi nei ro 
Vi tor Brau er, mem bro das ban das Lu- 
pe de Lu pe, Des gra ça, Xóõ e do mo vi- 
men to Ge ra ção Per di da de Mi nas Ge- 
rais, a co le tâ nea reu ni rá, até o úl ti mo 
lan ça men to, pre vis to pa ra ou tu bro, 26 
mú si cas. Até ho je, fo ram li be ra dos 
cin co co vers de va ri a dos es ti los. To dos

REPRESENTANTE DO ROCK TRISTE, A BANDA LUPE DE LUPE É UMA DAS ENVOLVIDAS

eles di a lo gam de al gu ma for ma com o 
mo men to atu al, co mo é o ca so de La- 
var as mãos, gra va da pe lo pró prio 
Brau er, em tom som brio, mui to di fe- 
ren te da brin ca dei ra pu e ril exe cu ta da 
na ver são ori gi nal, ago ra que a lim pe- 
za das mãos vi rou as sun to de “gen te 
gran de”. Afi nal, “a do en ça vai em bo ra 
jun to com a su jei ra/ver mes, bac té ri- 
as, man do em bo ra em bai xo da tor nei- 
ra”, con for me diz a le tra.

Co nhe ci dos pe lo “grind co re in ter- 
pre ta ti vo” que ale gam fa zer, os tam- 
bém mi nei ros do Gru po Por co fa zem 
jus ao es ti lo mu si cal que re pre sen tam 
e re a li zam o ba ru lhen to co ver da mú- 
si ca Ama nhã vai ser pi or, ori gi nal- 
men te da ban da Fa ca da. Co mo in di ca 
o tí tu lo, a mú si ca soa co mo uma lei tu- 
ra bas tan te im pi e do sa de um tem po 
de qua ren te na.

Sen ti men tais que são, os in te gran-
tes do trio cu ri ti ba no Tuyo re sol ve ram 
en trar no pro je to re gra van do um pa-
go de cheio de men sa gens apai xo na- 
das. Lan ça da ori gi nal men te por Pé ri- 
cles, Até que du rou ga nha sons ele trô- 
ni cos. Os ver sos que ques ti o nam o 
que fa zer com “os pla nos dos pró xi-
mos anos” ca em co mo uma lu va no 
es per to jo go de vo zes cri a do pe las vo- 
ca lis tas Lio e Lay. A ban da de emo-
punk per nam bu ca na Aman di nho, 
por sua vez, en tre ga um es tra nho co- 
ver de War pigs, do Black Sab bath.

Ou tras pro mes sas do cha ma do 
Rock Tris te mi nei ro es tão pre sen tes 
na co le tâ nea, co mo o gru po Pa ta, Não 
Não-Eu, Fer nan do Mot ta, Cel so e Ma- 
fius, Wag ner Al mei da e Aven dá, Pa o la 
Ro dri gues e a já ci ta da ban da Lu pe de 
Lu pe.

ROCK

Little Richard morre aos 87 anos

O CANTOR LITTLE RICHARD EM UM SHOW EM PARIS, EM 2005, E FOI UM DOS PIONEIROS DO ROCK’N ROLL

As tro da his tó ria do rock, Lit tle Ri- 
chard mor reu aos 87 anos, na ma nhã
de on tem (9). A no tí cia foi con fir ma da
pe lo fi lho do ar tis ta, Danny Pen ni- 
man, à re vis ta “Rol ling Sto ne”. A cau sa
da mor te não foi di vul ga da pe los fa- 
mi li a res.

Pi o nei ro do rock n’ roll, nas ci do na
Ge or gia em 5 de de zem bro de 1932,
in can sá vel mú si co, pi a nis ta e in tér- 
pre te, Ri chard Wayne Pen ni man, co- 
mo cons ta va em sua iden ti da de, foi
um dos no mes sa gra dos do rit mo
con du zi do pe las gui tar ras elé tri cas.

O ar tis ta, aliás, con si de ra va que o
nas ci men to do rock ha via acon te ci do
com o lan ça men to do clás si co “Tut ti
Frut ti”, obra com a sua as si na tu ra que
es tou rou nas pa ra das de su ces so num
Es ta dos Uni dos ra cis ta e pu ri ta no da
dé ca da de 1950.

“Acre di to que es se se rá o meu le ga- 
do, pois, quan do eu co me cei no show
bu si ness, não ha via na da pa re ci do
com o rock n’ roll”, afir mou, em en tre- 
vis ta re cen te ao El País.

Lit tle Ri chard em pol gou uma le- 
gião de jo vens du ran te a dé ca da de
1950 ao la do de Jerry Lee Lewis e ou- 
tros mú si cos que di la ce ra ram re gras e
abri ram o ca mi nho pa ra mi tos co mo
El vis Presley, os Be a tles, Bob Dylan, os
Rol ling Sto nes, Ja mes Brown, en tre
mui tos ou tros.

Ele ven deu mais de 30 mi lhões de
dis cos em to do o mun do, e sua in- 
fluên cia so bre ou tros mú si cos foi
igual men te im pres si o nan te, de Otis
Red ding a Cre e den ce Cle arwa ter Re- 
vi val e Da vid Bowie.

Um fa mo so gri to de guer ra se tor- 
na ra um mar co em seus shows: “A-
wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-bo- 
om”, di zia um dos ver sos de “Tut ti
Frut ti”.

Es se gri to foi mes mo res pon sá vel
por uma re vo lu ção cul tu ral e com por- 
ta men tal na Amé ri ca, al çan do o rock à
ca te go ria de mai or fenô me no cul tu ral
da se gun da me ta de do sé cu lo 20. To- 

das as ge ra ções pos te ri o res ti ve ram a
in fluên cia de Lit tle Ri chard, de for ma
di re ta ou in di re ta.

Ri chard Wayne Pen ni man era o ter- 
cei ro de 12 fi lhos de Char les Pen ni- 
man, um fa bri can te clan des ti no de
be bi das al coó li cas, e Le va Mae. Cres- 
ceu nu ma fa mí lia re li gi o sa na qual
can tar fa zia par te de su as vi das.

A li ber da de que a mú si ca lhe da va,
no en tan to, con tras ta va com a pri va- 
ção que a re li gi o si da de lhe im pu nha,
con fli to que le va ria por to da sua vi da.
Apren deu a to car sa xo fo ne e pi a no na
ado les cên cia, mes mo pe río do em que
co me çou a per der o in te res se pe la es- 
co la e a to car em vá ri as ban das.

“Ho je, eu se pa ro bem es sas du as
coi sas, Deus e o rock, al go que não
con se guia fa zer na mi nha ju ven tu de.
O rock é mi nha vi da, meu tra ba lho,
mas tam bém acre di to em Deus. Pos so
fa zer um gran de show e no dia se guin- 
te ir à igre ja re zar”, ex pli cou.

AMOR EM SP

Milton Nascimento e
Criolo lançam EP

CRIOLO E MILTON CANTAM “NÃO EXISTE AMOR EM SP”

A mú si ca têm ti do um pa pel de ex tre ma re le vân cia no
mo men to de pan de mia do no vo co ro na ví rus. Se ja por
ser uma ex pres são li ga da ao bem-es tar emo ci o nal, se ja
pe lo pa pel so ci al que as su miu atu al men te ao se ali ar às
cam pa nhas e às do a ções. Os can to res Mil ton Nas ci men- 
to e Cri o lo fo ram atrás des sa fu são pa ra cri ar o pro je to
Exis te amor, que deu ori gem a um EP com qua tro fai xas
e uma ação pa ra ar re ca dar ver bas pa ra a po pu la ção em
vul ne ra bi li da de so ci al no país.

“Nos sa in ten ção é so mar ain da mais com ca da pro je- 
to que tem co mo ob je ti vo aju dar as pes so as du ran te a
pan de mia. E a mú si ca é nos sa fer ra men ta prin ci pal pa ra
que is so acon te ça. Ago ra, mais que tu do, é ne ces sá rio
que ca da um aju de da for ma que es ti ver ao seu al can ce.
Is so sim é o mais ur gen te”, afir ma Mil ton Nas ci men to
em en tre vis ta ao Cor reio.

A par ce ria da du pla era um de se jo an ti go e tam bém já
ini ci a do há al guns anos. An tes mes mo de se co nhe ce- 
rem ofi ci al men te, ca da um acom pa nha va o tra ba lho do
ou tro à dis tân cia. Mil ton ou viu fa lar do rap per gra ças a
ver são fei ta pa ra Cá li ce, mú si ca com Chi co Bu ar que.
De pois es cu tou Nó da ore lha (dis co de Cri o lo de 2011) e
se en can tou no va men te, até que os ar tis tas se co nhe ce- 
ram no Prê mio da Mú si ca Bra si lei ra de 2012 por in ter- 
mé dio de Ney Ma to gros so. “Fi quei fã de le na ho ra, e lo go
na pri mei ra au di ção já per ce bi que ali ti nha um ca ra que
ta va vin do pra fa zer his tó ria. No prê mio, foi o co me ço de
tu do, e, a par tir de en tão, nun ca mais nos se pa ra mos”,
re ve la.

No ano se guin te, Mil ton con vi dou Cri o lo pa ra jun tos
fa ze rem a tur nê Li nha de fren te, no me de uma das fai xas
do dis co es cu ta do por Bi tu ca anos an tes. Es sa ami za de
cul ti va da nos úl ti mos oi to anos deu ori gem ao pro je to
Exis te amor, lan ça do on tem nas pla ta for mas di gi tais —
e que, por en quan to, de ve per ma ne cer no âm bi to di gi- 
tal, sem pre vi são de ver são fí si ca.

FILHOS DA NOITE

Ator Antonio Calloni
lança romance

“FILHO DA NOITE” É A MAIS NOVA OBRA DO ATOR DA GLOBO

Aos 58 anos, An to nio Cal lo ni vi veu de tu do na te le vi- 
são, no ci ne ma e nos pal cos nu ma car rei ra que te ve iní- 
cio nos anos 1980. No fim dos anos 1990 se en ve re dou
tam bém por ou tra ver ten te ar tís ti ca: a es cri ta. A es treia
foi com Os in fan tes de de zem bro em 1999. Vin te e um
anos de pois do pri mei ro li vro lan ça, nes te ano, o ro man- 
ce Fi lho da noi te, que che ga após a saí da da te le vi são
com o tér mi no de Éra mos seis.

“É tu do fa ri nha (a atu a ção e a li te ra tu ra) do mes mo
sa co. E que fa ri nha! Pa ra mim, cri a ti vi da de (ar te) é in- 
ves ti ga ção, pra zer e pro vo ca ção. O es cri tor é mais des- 
pu do ra do, “ho nes to”, sem fil tro. O ator tem o fil tro do
per so na gem, mas não dei xa de se en tre gar aos leões. É
uma en tre ga ab so lu ta! Cri ar é fas ci nan te e o trân si to en- 
tre es sas du as áre as é fá cil, fa mi li ar e pra zei ro so”, afir ma
em en tre vis ta ao Cor reio.

Pu bli ca do pe la edi to ra Va len ti na, Fi lho da noi te foi
um li vro que con tou com pro ces so lon go de cri a ção por
Cal lo ni. A ideia da obra sur giu ain da em 1990, a par tir do
es pe tá cu lo Ába co, quan do o ator es tre ou nos pal cos. Po- 
rém, a es cri ta do li vro te ve iní cio ape nas em 2013.

A obra mis tu ra di fe ren tes gê ne ros, pas san do pe lo ter- 
ror psi co ló gi co e pe lo hu mor com to ques de sur re a lis- 
mo, pa ra re tra tar du as his tó ri as dis tin tas di vi di das em
du as par tes. Na pri mei ra, o lei tor acom pa nha Age nor,
um ho mem que per deu o fi lho e a es po sa e aca ba sen do
sal vo por uma mu lher ne gra e po bre que so nha em se
ca sar. En quan to na se gun da, o fo co é o in ves ti ga dor An- 
to nio, que es tá li ga do aos acon te ci men tos da pri mei ra
par te. “Di fí cil lo ca li zar um au tor es pe cí fi co (que o ins pi- 
rou). Gui ma rães Ro sa, Cla ri ce Lis pec tor, Gar cia Mar- 
ques, Ed gar Al lan Poe… Es ses gê ni os, tal vez, te nham
sus sur ra do um pou co mais al to nos meus ou vi dos. Não
te nho cer te za”, co men ta. Pa ra o ator, a prin ci pal men sa- 
gem do li vro é: “A úni ca saí da é a vi da. E ela sem pre ga- 
nha. Vi da é in ven ção. In ven te a sua da for ma mais pra- 
zei ro sa pos sí vel”.

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020

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

