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

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

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

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

Mais uma vez os governos dos nove estados do Nordeste entraram 
unidos na luta de interesse da região. Desta feita o Nordeste se juntou 
contra a epidemia de fake news, que a cada dia só infecta o combate ao 
coronavírus. 

Dossiê antifakenews

A prorrogação ou não do lockdown, determinado pela Justiça do Maranhão, na região metropolitana de São Luís, para conter a disseminação do novo 
coronavírus (covid-19) será decidida hoje (12), em audiência que será feita por meio de videoconferência. O lockdown que tem validade de 10 dias e encerra 

quinta-feira (14) suspendeu todas as atividades não essenciais em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Juntas, as cidades representam mais de 
80% dos casos confirmados da covid-19 no estado. A audiência acontecerá às 10h e será presidida pelo juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos 

e Coletivos.   PÁGINA 2

Na luta contra vírus, 
Hospital Raimundo 

Lima é entregue

ASSEMBLEIA
Projeto aumenta 

multa para bancos
Projeto do deputado estadual Duar-

te Jr obriga os bancos públicos e prova-
dos a adotar oficialmente medidas de 
proteção à vida e segurança.

Bolsonaro critica 
lockdown no Maranhão

PÁGINA 3

O poder público estadual entregou uma 
nova unidade de saúde para atendimento 
exclusivo aos pacientes com a doença. O 
Hospital Dr. Raimundo Lima, construído 

em área anexa ao Hospital Nina 
Rodrigues, conta com 50 leitos, sendo 42 
de enfermaria e 8 de UTI, e vai permitir o 

atendimento hospitalar. PÁGINA 2
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Prefeitura de São Luís reforça fiscalização de 
rodízio de carros para manter o isolamento social

PÁGINA 3

Audiência judicial decide 
hoje futuro do lockdown

Consumidores de 
baixa renda terão 

isenção de ICMS na 
conta de energia 

Flávio Dino projeta 
volta do comércio 

no Maranhão ainda 
para o mês de maio

Governo do Estado 
requisita leitos de 
hospitais privados 

para atender ao SUS
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QUEREM ADIAR

Professores estão 
preocupados com a 
aplicação do Enem 

em meio à pandemia

PASSO A PASSO 
Saiba como 
denunciar 

violências contra 
as mulheres

Há uma discussão no Senado para que a 
data da realização do exame seja alterada, 

por conta da suspen são das aulas desde de 
março.  Com o cronograma mantido, profes-
sores e estudantes se preocupam em como 
se manter produtivos e preparados para as 

provas. PÁGINA 10

Recomendada como forma de conter 
a propagação da covid-19, ficar em casa 
pode potencializar fatores que contri-

buem para a violência contra as mulhe-
res. Segundo a ONU, nos últimos meses, 

o número de assassinatos, agressões e 
abusos aumentaram em vários países.  

PÁGINA 9
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CORONAVÍRUS
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Representantes do MP, dos municípios de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e Ribamar
e Governo do Estado participam de audiência para decidir prorrogação

SAMARTONY MAR TINS

Ou tras me di das

Mais lei tos

JUSTIÇA

Audiência decide hoje
futuro do lockdown

A
pror ro ga ção ou não do lock- 
down, de ter mi na do pe la Jus- 
ti ça do Ma ra nhão, na re gião
me tro po li ta na de São Luís

pa ra con ter a dis se mi na ção do no vo
co ro na ví rus (co vid-19) se rá de ci di da
ho je (12), em au di ên cia que se rá fei ta
por meio de vi de o con fe rên cia. O lock- 
down, que tem va li da de de 10 di as, e
en cer ra quin ta-fei ra (14) sus pen deu
to das as ati vi da des não es sen ci ais em
São Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do
Lu mi ar e Ra po sa. Jun tas, as ci da des
re pre sen tam mais de 80% dos ca sos
con fir ma dos da co vid-19 no Ma ra- 
nhão.

A au di ên cia, que acon te ce rá às 10h
e se rá pre si di da pe lo juiz Dou glas de
Me lo Mar tins, da Va ra de In te res ses
Di fu sos e Co le ti vos, que pro fe riu a
sen ten ça, con ta rá com a pre sen ça dos
ti tu la res das Pro mo to ri as de Jus ti ça de
De fe sa da Saú de Ma ria da Gló ria Ma- 
fra Sil va (São Luís), Már cio Jo sé Be zer- 
ra Cruz (São Jo sé de Ri ba mar), Rei nal- 
do Cam pos Cas tro Jú ni or (Ra po sa) e
Ga bri e la Bran dão da Cos ta Ta ver nard
(Pa ço do Lu mi ar) que as si na ram a
Ação Ci vil Pú bli ca (ACP), além de dois
re pre sen tan tes de ca da mu ni cí pio e
dois re pre sen tan tes do es ta do, en tre
eles, o se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la. “Va mos fa zer es ta au di- 
ên cia pa ra ava li ar mos as ações e re- 
sul ta dos ob ti dos até aqui pa ra de ci- 
dir mos em co mum acor do se ha ve rá
pror ro ga ção ou não do lock down por

mais tem po. Se rá uma au di ên cia de
con ci li a ção pa ra que as par tes che- 
guem a um ter mo co mum pa ra de ci- 
dir o que se rá fei to”, afir mou o ma gis- 
tra do.

Dou glas de Me lo Mar tins afir mou
ain da, que so li ci tou a to dos que vão
par ti ci par da au di ên cia que le vem as
in for ma ções téc ni cas que ser vi rão pa- 
ra sub si di ar a au di ên cia que de ci di rá
a pror ro ga ção ao não do de cre to.
“Que re mos sa ber quan tos lei tos de
UTI´s e lei tos clí ni cos es tão ocu pa dos
e li vres na ca pi tal; o atu al per cen tu al
de iso la men to so ci al, en tre ou tros da- 
dos que se rão fun da men tais pa ra nor- 
te ar a nos sa de ci são”, res sal tou o juiz.

No lock down que ain da es tá em vi- 
gor fo ram au to ri za dos a ven da de ali- 
men ta ção e me di ca men tos, e ser vi ços
obri ga to ri a men te inin ter rup tos em
por tos ou in dús tri as, que tra ba lhem
em tur nos de 24h. Ban cos e lo té ri cas
vão fun ci o nar ex clu si va men te pa ra
pa ga men to do au xi lio emer gen ci al,
sa lá ri os e be ne fí ci os so ci ais. A en tra da
e saí da de veí cu los da Ilha de São Luís
tam bém es tão proi bi da até de pois de
ama nhã.

A pas sa gem só é per mi ti da a ca mi- 
nhões, am bu lân ci as e veí cu los de ser- 
vi ços em ati vi da des es sen ci ais.

O juiz res sal tou que o go ver no do
es ta do já ha via de cre ta do an tes do
lock down di ver sas me di das de iso la- 
men to so ci al e de proi bi ção tem po rá- 
ria de ati vi da des que pos si bi li tem
aglo me ra ção de pes so as. Mas par te da

po pu la ção se gue sem res pei tar as
nor mas, e as ru as se guem chei as de
gen te. “Se es sa de ci são não ti ves se si- 
do to ma da po de ter cer te za que es ta-
ría mos com cer ca de 100 pes so as
mor ren do por dia aqui em São Luís”,
afir mou Dou glas de Me lo Mar tins. O
ma gis tra do ar gu men tou que os lei tos
de UTI des ti na dos a pa ci en tes com
co ro na ví rus es tão lo ta dos na ca pi tal.
E hos pi tais pri va dos já no ti ci am que a
ca pa ci da de má xi ma de seus lei tos pa-
ra pa ci en tes com Co vid-19 foi atin gi- 
da.

Ques ti o na do o porquê de ter de ter- 
mi na do o lock down na ilha, Dou glas
de Me lo Mar tins afir mou que a sua
de ci são foi ba se a da na Ação Ci vil Pú- 
bli ca dos pro mo to res de jus ti ça que
des ta cam que, se a dis se mi na ção da
do en ça não for con tro la da, a le ta li da- 
de da po pu la ção vul ne rá vel con ti nu a- 
rá in con tro lá vel. “O co lap so do sis te-
ma de saú de nes ta ca pi tal so men te
se rá pos ter ga do se hou ver um qua dro
de me di das não far ma co ló gi cas pa ra
a re du ção do con ta to so ci al”, diz um
tre cho da ação.

O juiz Dou glas de Me lo Mar tins
con si de ra o lock down co mo a úni ca
me di da pos sí vel e efi caz pa ra pos si bi- 
li tar que o sis te ma de saú de pú bli co e
pri va do se re or ga ni ze, a fim de que se
con si ga des ti nar tra ta men to ade qua-
do aos do en tes. E o ob je ti vo do juiz ter
aten di do ao Mi nis té rio Pú bli co do Es-
ta do foi con ter o avan ço da do en ça e
evi tar no vas mor tes na ca pi tal e nas
de mais ci da des que fa zem par te da
Gran de Ilha.

RAIMUNDO LIMA

Unidade de saúde é entregue na capital

UNIDADE RECEBEU O NOME EM HOMENAGEM AO MÉDICO MARANHENSE RAIMUNDO ALEXANDRINO DE SOUSA LIMA

O Go ver no se gue am pli an do a as- 
sis tên cia aos ca sos da Co vid-19 no es- 
ta do do Ma ra nhão. On tem (11), o po- 
der pú bli co es ta du al en tre gou uma
no va uni da de de saú de pa ra aten di- 
men to ex clu si vo aos pa ci en tes di ag- 
nos ti ca dos com a do en ça. O Hos pi tal
Dr. Rai mun do Li ma, cons truí do em
área ane xa ao Hos pi tal Ni na Ro dri- 
gues, con ta com 50 lei tos, sen do 42 de
en fer ma ria e 8 de UTI, e vai per mi tir
que ca sos da Co vid-19 te nham aces so
ao aten di men to hos pi ta lar.

“Com mais es ta en tre ga, nós re for- 
ça mos o nos so cui da do aos pa ci en tes
di ag nos ti ca dos com a do en ça. Des se
mo do, au men ta mos a nos sa ofer ta de
lei tos ex clu si vos, dan do às pes so as a
as sis tên cia ne ces sá ria e re for çan do o
com ba te ao co ro na ví rus no Ma ra- 
nhão. Mais uma vez, o Go ver no de- 
mons tra o seu com pro mis so com a
mis são de sal var a vi da das pes so as,
dan do con di ções pa ra que aque les
que ne ces si ta rem de aten di men to
hos pi ta lar re ce bam a as sis tên cia ade- 
qua da”, dis se o se cre tá rio de Es ta do
da Saú de, Car los Lu la.

A uni da de de saú de co me ça a re ce- 
ber os pa ci en tes en ca mi nha dos já
nes ta ter ça-fei ra (12). Se gun do a di re- 
to ra clí ni ca do ane xo, Jes si ca Everhart,
foi uma uni da de cons truí da em tem- 

po re cor de e pen sa da nos mí ni mos
de ta lhes. “A nos sa ex pec ta ti va é a me- 
lhor pos sí vel, prin ci pal men te no que
diz res pei to à di mi nui ção do im pac to
cau sa do pe la pan de mia do co ro na ví- 
rus. Que re mos sal var vi das e de vol vê-
las pa ra su as ca sas e seus fa mi li a res”,
ob ser vou a ges to ra.

A uni da de re ce beu o no me em ho- 
me na gem ao mé di co e ci rur gião pe di- 
a tra ma ra nhen se Rai mun do Ale xan- 
dri no de Sou sa Li ma, que mor reu ví ti- 
ma da Co vid-19 no úl ti mo dia 13 de
abril.

A en tre ga do Hos pi tal Dr. Rai mun- 
do Li ma so ma-se a ou tras ações do
Go ver no do Es ta do de sen vol vi das pa- 
ra re for çar a lu ta con tra o no vo co ro- 
na ví rus no Ma ra nhão, co mo a cri a ção
do pri mei ro am bu la tó rio es pe ci a li za- 
do pa ra aten di men to aos ca sos da Co- 
vid-19. Tam bém en tre gue nes ta se- 
gun da-fei ra (11), o es pa ço fun ci o na
no ane xo do Hos pi tal Dr. Car los Ma ci- 
ei ra (HCM) e re ce be rá pa ci en tes en- 
ca mi nha dos das UPAs de re fe rên cia
da ca pi tal.

Du ran te a en tre ga da no va es tru tu- 
ra, o se cre tá rio Car los Lu la des ta cou
que a am pli a ção da ofer ta de lei tos
con ti nu a rá du ran te a se ma na. Até es- 

ta sex ta-fei ra (15), es tá pre vis ta a en- 
tre ga da obra do Hos pi tal de Cam pa- 
nha de São Luís, on de se rão mon ta- 
dos mais 200 lei tos pa ra com ba te ao
co ro na ví rus, sen do 190 de en fer ma- 
gem e 10 de UTI.

“Te mos ob ser va do que os nú me ros
de ca sos no vos têm di mi nuí do na ca- 
pi tal, mas au men ta do no in te ri or e is- 
so é al go que até se ma nas atrás não
era uma re a li da de. Des se mo do, já ini-
ci a mos a am pli a ção de lei tos nos hos- 
pi tais ma cror re gi o nais que in te gram a
re de do es ta do pa ra dar con ta da de-
man da”, pon tu ou Car los Lu la.

Pa ra dar aten di men to aos pa ci en- 
tes no in te ri or do Ma ra nhão, a SES es- 
tá trans for man do uni da des ma cror re-
gi o nais em re fe rên cia pa ra o Co vid-
19. É o ca so do Hos pi tal Ma cror re gi o- 
nal To más Mar tins, em San ta Inês;
Hos pi tal Re gi o nal da Bai xa da Ma ra-
nhen se Dr. Jack son La go, em Pi nhei- 
ro; Hos pi tal Re gi o nal de Cha pa di nha;
e o Hos pi tal Ma cror re gi o nal Dra. Ruth
No le to, em Im pe ra triz. Ou tra obra
que se gue em rit mo ace le ra do e pró xi- 
mo de ser en tre gue é a do Hos pi tal de
Cam pa nha em Açai lân dia, que abri- 
ga rá 60 lei tos, sen do 53 de en fer ma ria
e 7 de UTI. Cer ca de 200 pro fis si o nais
de ve rão tra ba lhar no lo cal, en tre
equi pe mul ti pro fis si o nal e mé di ca.

MEDIDA

Consumidores terão isenção
do ICMS de energia elétrica

OS ATENDIMENTOS NORMAIS VOLTAM NA SEGUNDA -FEIRA

Com ba se no Con vê nio ICMS nº 42/2020 do Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria (Con faz), o Go ver no do
Ma ra nhão isen tou, por meio da Re so lu ção Ad mi nis tra- 
ti va 007/2020, no pe río do de 1° de abril a 30 de ju nho de
2020, o Im pos to de Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi- 
ços (ICMS) da ta ri fa de ener gia elé tri ca de con su mo in- 
fe ri or ou igual a 220kWh/mês dos con su mi do res re si- 
den ci ais ca das tra dos na Ta ri fa So ci al de Ener gia Elé tri ca
Bai xa Ren da.

A me di da foi ado ta da pe lo Go ver no do Es ta do do Ma- 
ra nhão a fim de di mi nuir os im pac tos econô mi cos pro- 
vo ca dos pe la pan de mia da Co vid-19. O re gu la men to do
ICMS do Ma ra nhão já con ce de a isen ção do im pos to pa- 
ra con su mi do res de me nor ren da que uti li zam com con- 
su mo até 50 kWh/mês e tam bém pa ra pro du to res ru rais
que con so mem até 300 kWh/mês.

A Re so lu ção Ad mi nis tra ti va 007/2020 foi pu bli ca da
no fi nal do mês de abril. Mas, pa ra dar efe ti vi da de à me- 
di da, a Se cre ta ria de Es ta do da Fa zen da (Se faz) au to ri- 
zou a Equa to ri al Ener gia a re a li zar o es tor no do va lor do
ICMS, lan ça do nas con tas do mês de abril, an tes do
anun cio da Re so lu ção Ad mi nis tra ti va, pa ra que, na con- 
ta do mês de maio, os con su mi do res de Bai xa Ren da ob- 
te nham além do aba ti men to do pró prio pe río do, o aba- 
ti men to do ICMS que de ve ria ter ocor ri do em abril, ou
se ja, o va lor de ICMS pa go em abril pa ra os cli en tes bai- 
xa ren da de con su mo in fe ri or ou igual a 220 kWh se rá
cre di ta do nas pró xi mas fa tu ras.

ATENDIMENTO

Ambulatório voltado
à covid-19 é lançado

O Go ver no do Es ta do inau gu rou, on tem (11), um am- 
bu la tó rio vol ta do ao cui da do de pa ci en tes di ag nos ti ca- 
dos com a Co vid-19. Ins ta la do em uma ala do ane xo do
Hos pi tal Dr. Car los Ma ci ei ra (HCM), o es pa ço re ce be rá
pa ci en tes en ca mi nha dos pe las Uni da des de Pron to
Aten di men to (UPAs) de São Luís, que con ti nu am sen do
por ta de en tra da pa ra o aten di men to. O am bu la tó rio,
que tem ca pa ci da de de re a li zar até 300 aten di men tos
por dia, é mais uma das es tra té gi as da Se cre ta ria de Es- 
ta do da Saú de (SES) pa ra com ba ter o no vo co ro na ví rus
no es ta do e qua li fi car o aten di men to. “A ideia do am bu- 
la tó rio é mu dar o con cei to do aten di men to ofer ta do aos
pa ci en tes. A prin cí pio, o re co men da do era per ma ne cer
em iso la men to e tra ta men to do mi ci li ar. Ago ra, ao pro- 
cu rar su por te nas UPAs, o in di ví duo pas sa rá por ava li a- 
ção mé di ca e de pois se rá en ca mi nha do pa ra o am bu la- 
tó rio. Com o no vo es pa ço, além do di ag nós ti co, me di ca- 
ção e re mar ca ção de con sul tas, va mos po der evi tar pos- 
sí veis agra vos e, con se quen te men te, sal var mais vi das”,
dis se o se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

CORONAVÍRUS

Maranhão ultrapassa
mil leitos exclusivos

Os hos pi tais da re de pú bli ca es ta du al do Ma ra nhão
ul tra pas sa ram a mar ca de mil lei tos ex clu si vos pa ra pa- 
ci en tes com co ro na ví rus. Em mar ço, eram pou co mais
de 200. Ago ra, são 1.015, qua se cin co ve zes mais.

Os lei tos es tão es pa lha dos por di ver sas re giões. Co mo
a mai o ria dos ca sos con fir ma dos es tá na Ilha de São
Luís, é es ta re gião que con cen tra a mai or par te dos lei- 
tos: 672. A aber tu ra de lei tos é fun da men tal pa ra o com- 
ba te à do en ça, por que o nú me ro de ca sos ain da é cres- 
cen te. Na Ilha, por exem plo, 97% dos lei tos de UTI da re- 
de pú bli ca es ta du al es tão ocu pa dos. Es sa con ta não in- 
clui a re de mu ni ci pal e a re de pri va da. “Pas sa mos de mil
lei tos ex clu si vos pa ra co ro na ví rus. Co me ça mos a cri se
com 232. Po rém, per sis te o qua dro de cres ci men to de
ca sos no vos, em vá ri as re giões”, dis se o go ver na dor Flá- 
vio Di no, acres cen tan do que no vas me di das es tão sen- 
do to ma das dia a dia. Nes ta se gun da-fei ra (11), por
exem plo, fo ram aber tos na ca pi tal um am bu la tó rio ex- 
clu si vo pa ra co ro na ví rus e um hos pi tal tam bém de di ca- 
do a pa ci en tes com Co vid-19.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Medida reforça as normas do lockdown para diminuir o fluxo no trânsito e de pessoas
nas ruas, no comércio e serviços não essenciais na capital 

MATHEUS WER NECK

LOCKDOWN

Prefeitura fiscaliza
rodízio de veículos 

A
Pre fei tu ra de São Luís, atu an- 
do em con jun to com o Go ver- 
no do Es ta do, pôs em exe cu- 
ção, des de as pri mei ras ho ras 

de on tem (11), a fis ca li za ção das me- 
di das de res tri ção ao trá fe go na ca pi- 
tal, com o ro dí zio de veí cu los par ti cu- 
la res, de acor do com o nú me ro fi nal 
das pla cas. A me di da re for ça as nor- 
mas do lock down, que des de o úl ti mo 
dia 05 vêm con tri buin do pa ra di mi- 
nuir o flu xo no trân si to e de pes so as 
nas ru as, no co mér cio e ser vi ços não 
es sen ci ais. As ações têm co mo ob je ti- 
vo re du zir a cur va de con ta mi na ção 
da Co vid-19.

A Me di da Pro vi só ria do Go ver no do 
Es ta do – Nº 313 de 08 de maio de 2020 
– de ter mi na que na se gun da-fei ra (11) 
e quar ta-fei ra (13) cir cu lam ape nas os 
veí cu los de pla ca com ter mi na ção ím- 
par, en quan to na ter ça (12) e quin ta-
fei ra (14), os de ter mi na ção par. As 
bar rei ras fo ram mon ta das em vá ri os 
pon tos da ci da de, prin ci pal men te nos 
gran des cor re do res de trân si to, co mo 
a Ave ni da Cas te lo Bran co, na ca be cei- 
ra da Pon te do São Fran cis co); Ave ni- 
da Car los Cu nha, no bair ro Ja ra ca ti, 
pró xi mo à Pon te Ban dei ra Tri buz zi; 
Ave ni da Da ni el de La Tou che, pró xi- 
mo ao re tor no do Olho d’Água/Ca o- 
lho, que dá aces so a bair ros co mo Par- 
que Sha lom e Coha ma.

Equi pes de trân si to tam bém es ti ve- 
ram na Ave ni da 203, na Ci da de Ope rá- 
ria, um dos bair ros de gran de con cen- 
tra ção po pu la ci o nal da ci da de; Ave ni- 
da dos Por tu gue ses, na en tra da da 
Bar ra gem do Ba can ga, que dá aces so

Au to ri za dos

Lock down

PREFEITURA MANTÉM PLANO DE AÇÃO PARA INTENSIFICAR MEDIDAS DE ISOLAMENTO

à Área Ita qui-Ba can ga, tam bém uma 
das re giões de mai or agru pa men to 
po pu la ci o nal da Ilha; e tam bém a Ave- 
ni da Gua ja ja ras, que dá aces so à saí da 
da ci da de pe la BR-135 e tam bém a 
bair ros co mo São Cris tó vão, Pla nal to 
Pin gão e For qui lha.

En tre os veí cu los que es tão fo ra do 
ro dí zio por de sem pe nhar ser vi ço 
con si de ra do es sen ci al es tão am bu- 
lân ci as, vi a tu ras das po lí ci as Po lí cia 
Ci vil e Mi li tar, Cor po de Bom bei ros, 
For ças Ar ma das, veí cu los que pres- 
tam ser vi ços pa ra a re de hos pi ta lar 
pú bli ca e pri va da, hos pi tais e la bo ra- 
tó ri os, Blitz Ur ba na, Guar da Mu ni ci- 
pal, De fe sa Ci vil e Con se lhos Tu te la- 
res, ca mi nhões guin chos e veí cu los da 
vi gi lân cia pri va da uti li za dos no trans- 
por te de va lo res, trans por te co le ti vo e 
de lo ta ção que es te jam au to ri za dos a 
ope rar, tá xis e mo to tá xis, fis ca li za ção 
am bi en tal, de fe sa do con su mi dor, Vi- 

gi lân cia Sa ni tá ria, sa ne a men to bá si- 
co, co le ta de li xo e de ser vi ços co mo 
ilu mi na ção pú bli ca, gás e com bus tí- 
veis, te le co mu ni ca ções, ser vi ços pos- 
tais e in ter net, além de veí cu los ofi ci- 
ais do Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá- 
ri os, car ros fu ne rá ri os e im pren sa, en- 
tre ou tros de ter mi na dos em de cre to 
ofi ci al.

Na ca pi tal, con for me a es tra té gia 
ado ta da pe la ges tão do pre fei to Edi-
val do Ho lan da Ju ni or, es tão sen do re-
a li za das ope ra ções de fis ca li za ção em 
vá ri os pon tos da ci da de, por uma for- 
ça-ta re fa com pos ta por agen tes da Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e 
Trans por te (SMTT); Guar da Mu ni ci- 
pal, ór gão da Se cre ta ria Mu ni ci pal de 
Se gu ran ça com Ci da da nia (Se musc); 
Blitz Ur ba na, li ga da à Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Ha bi ta ção e Ur ba nis mo 
(Se muhr); e Se cre ta ria de Agri cul tu ra, 
Pes ca e Abas te ci men to (Se ma pa).

REQUISIÇÃO

Governo requisita leitos de hospitais privados

HOSPITAIS PRIVADOS DA ILHA E DE IMPERATRIZ DEVEM INFORMAR NÚMERO DE LEITOS

O Go ver na dor, Flá vio Di no, de cre- 
tou na tar de des te do min go (10) um
ato com a re qui si ção ad mi nis tra ti va
de lei tos de hos pi tais pri va dos nos
mu ni cí pi os de São Luís e Im pe ra triz.
De acor do com o mi nis té rio da Saú de,
o es ta do tem 6.765 ca sos e 355 mor tes
por co vid-19.

A pri mei ra de cla ra ção do ato veio
atra vés de uma ma ni fes ta ção em sua
re de so ci al:

“Nes ta ma nhã, vou pu bli car de cre- 
to de re qui si ção ad mi nis tra ti va de lei- 
tos de hos pi tais pri va dos em São Luís
e em Im pe ra triz. Co ro na ví rus de ve ser
a pri o ri da de de to dos, já que in fe liz- 
men te te mos mi lha res de pes so as do- 
en tes no Bra sil”, afir mou.

São Luís foi a pri mei ra ci da de do
país a ado tar o lock down, em um mo- 
men to em que a epi de mia não dá si- 
nais de di mi nuir, mas o país se di vi de

en tre aque las que es tu dam au men tar
as res tri ções, co mo o Rio de Ja nei ro, e
ou tros que já de ci di ram abrir, co mo
San ta Ca ta ri na.

O Go ver na dor ain da es cla re ceu so- 
bre a ques tão das re qui si ções, se gun- 
do ele, uma on da de fa ke news sur giu
afir man do que ele es ta ria na ver da de
con fis can do lei tos dos hos pi tais. Se- 
gun do Di no, to do lei to re qui si ta do é
in de ni za do aos hos pi tais par ti cu la res.

“De cre to de re qui si ção ad mi nis tra- 
ti va de lei tos pri va dos é pre vis to no ar- 
ti go 5º, XXV, da Cons ti tui ção; e nas leis
fe de rais 8.080, de 1990, e 13.979, de
2020. Por tan to, não é “con fis co”, já
que há in de ni za ção. Não há mo ti vo
pa ra de li ran tes ata ques ide o ló gi cos”,
afir mou.

Ele ain da fa la so bre a ne ces si da de
do atu al es ta do de saú de que o ma ra- 
nhão en fren ta, e afir ma que até mes- 
mo no Sis te ma Úni co de Saú de (SUS)

não exis te a di fe ren ci a ção de pes so as
que tem ou não pla no de saú de.

Com is so, to dos os hos pi tais pri va- 
dos da Ilha e de Im pe ra triz de ve rão in-
for mar quan tos lei tos têm, quan tos
são ex clu si vos pa ra tra tar pa ci en tes
com co ro na ví rus, quan tos es tão ocu- 
pa dos e quan tos es tão li vres.

Es sas in for ma ções de vem ser de-
cla ra das di a ri a men te. A par tir dis so, a
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de po de,
de pen den do da si tu a ção e da ne ces si- 
da de, uti li zar lei tos da re de pri va da.

A me di da traz mais efi ci ên cia no
com ba te à do en ça, já que, mes mo
com a re de pú bli ca es ta du al ma ra-
nhen se ten do au men ta do em cin co
ve zes a quan ti da de de lei tos pa ra Co-
vid-19, a dis po ni bi li da de de lei tos de
UTI ain da é um de sa fio a ser su pe ra do
– não só no es ta do, co mo no Bra sil to- 
do.  O uso dos lei tos im pli ca rá o pa ga-
men to de in de ni za ção aos hos pi tais
pri va dos.

RETOMADA

Dino projeta volta do
comércio ainda em maio

FLAVIO DINO COMENTOU RETOMADA DAS ATIVIDADES

Du ran te en tre vis ta na ma nhã de on tem (11), o go ver- 
na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, afir mou que ao lon go
des sa se ma na de ve de fi nir os pro to co los de re to ma da
do se tor de co mér cio e ser vi ços. Con for me o go ver na- 
dor, a li be ra ção do co mér cio irá ocor rer por eta pas e
nem to dos os ser vi ços vão vol tar a fun ci o nar de uma vez.
Além dis so, as em pre sas vão con ti nu ar pre ci san do se- 
guir os pro to co los da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES).

“Quan to es pe ci fi ca men te ao lock down ou a es sas me- 
di das de dis tan ci a men to so ci al de mo do ge ral, nós es ta- 
mos man ten do es sa se ma na. Nos so de se jo na pró xi ma
se ma na é ter um pro ces so de re to ma da pro gres si va de
co mér cio e ser vi ços”, res sal ta o go ver na dor.

Lem bran do que no mo men to, ape nas ser vi ços es sen- 
ci ais es tão fun ci o nan do. O go ver na dor ain da in for mou
que pa ra a re a li za ção do re tor no do co mér cio é pre ci so
que po pu la ção aju de se guin do as me di das pa ra di mi- 
nui ção da dis se mi na ção do ví rus no es ta do.

A de ter mi na ção do fe cha men to do co mér cio foi re a li- 
za do no dia 21 de mar ço. Na oca sião, tam bém foi de cre- 
ta do a pa ra li sa ção de par te do ser vi ço pú bli co, ex ce to
aque les in dis pen sá veis, co mo su per mer ca do, pos tos de
com bus tí veis e far má ci as que se guem fun ci o nan do
nor mal men te.

COMENTÁRIO

Bolsonaro critica
lockdown no Maranhão

PRESIDENTE FEZ POSTAGEM NO TWITTER SOBRE O ASSUNTO

O pre si den te Jair Bol so na ro com par ti lhou em su as re- 
des so ci ais, na ma nhã des te do min go (10), um ví deo de
pou co mais de um mi nu to que mos tra a abor da gem de
um po li ci al mi li tar do Ma ra nhão den tro de um ôni bus,
em que ele exi ge de cla ra ção de tra ba lho es sen ci al pa ra
que os pas sa gei ros pos sam pros se guir vi a gem. A da ta da
gra va ção do ví deo não es tá es pe ci fi ca da.

“‘Do cu men to e de cla ra ção de que vai tra ba lhar’”… Se
não tem des ce. As sim o po vo es tá sen do tra ta do e go ver- 
na dor pe lo PC doB/MA e si tu a ções se me lhan tes em
mais es ta dos. O che fe de fa mí lia de ve fi car em ca sa pas- 
san do fo me com sua fa mí lia. Mi lhões já sen tem co mo é
vi ver na Ve ne zu e la”, pu bli cou o pre si den te em seu Twit- 
ter, na pos ta gem em que com par ti lhou o ví deo.

A Jus ti ça do Ma ra nhão de ter mi nou, no úl ti mo dia 30
de abril , o blo queio má xi mo (lock down) das ati vi da des
nas ci da des de São Luis, Ra po sa, Pa ço do Lu mi ar e São
Jo sé de Ri ba mar, em fun ção da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus. Pe la de ci são, to das as ati vi da des não es sen ci ais
à ma nu ten ção da vi da e da saú de pas sa ram a ser proi bi- 
das por dez di as, en tre 5 e 15 de maio.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, pu bli cou
tuí te em res pos ta à pos ta gem do pre si den te. “Bol so na ro
ini cia o do min go me agre din do e ten tan do sa bo tar me- 
di das sa ni tá ri as de ter mi na das pe lo Ju di ciá rio e exe cu ta- 
das pe lo go ver no. E fin ge es tar pre o cu pa do com o de- 
sem pre go. De ve ria en tão fa zer al go de útil e não fi car
pas se an do de jet ski pa ra ‘co me mo rar’ 10.000 mor tos”,
pos tou no Twit ter.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020
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JOÃO BA TIS TA ERI CEI RA
É só cio ma jo ri tá rio de João Ba tis ta Eri -
cei ra Ad vo ga dos As so ci a dos

O revalida da Universidade Estadual do MA

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão – UE MA lan çou edi tal pa ra o
pro ces so es pe ci al de re va li da ção do
di plo ma de mé di co e, co mo já es pe ra- 
do – as sim co mo acon te ceu quan do o
go ver no fe de ral anun ci ou o Pro gra ma
Mais Mé di cos -, o Con se lho Fe de ral
de Me di ci na ini ci ou uma ofen si va
con tra a ini ci a ti va da ins ti tui ção, por
su pos ta ir re gu la ri da de. 

Ale ga que se tra ta de fa vo re ci men to
do exer cí cio ile gal da pro fis são, que
com o quan ti ta ti vo de mé di cos que
irão se for mar em 2020 não ha ve rá dé- 
fi cit des ses pro fis si o nais no Bra sil e
que o Es ta do do Ma ra nhão in va de
com pe tên cia pri va ti va da União pa ra
le gis lar so bre di re tri zes e ba ses da
edu ca ção. Es ses ar gu men tos não de- 
vem pros pe rar.

O Con sór cio Nor des te pre ten de a
cri a ção do Pro gra ma Saú de Nor des te,
que in clui a for ma ção de uma Bri ga da
Emer gen ci al de Saú de do Nor des te,
am pli an do o efe ti vo de pro fis si o nais
de saú de pa ra pro ver a as sis tên cia nos
lo cais on de há mais ne ces si da de des- 
tes pro fis si o nais.

 O Co mi tê Ci en tí fi co do Con sór cio
Nor des te apon ta que há um con tin- 
gen te enor me de mé di cos aguar dan- 
do aber tu ra do pro ces so de re va li da- 
ção de seus di plo mas (ha ven do mais
de quin ze mil mé di cos bra si lei ros for- 
ma dos no ex te ri or que po de ri am ser

in se ri dos na Bri ga da Emer gen ci al de
Saú de da re gião, em um país que tem
gra ve dé fi cit de mé di cos por ha bi tan- 
tes – no Nor des te, por exem plo, o Ma- 
ra nhão é o Es ta do que pos sui a me nor
mé dia).

Além dis so, tra ta-se de uma ques- 
tão re la ti va à edu ca ção, on de os Es ta- 
dos pos su em com pe tên cia con cor- 
ren te pa ra edi tar nor mas que não
con tra ri em as di re tri zes ge rais es ta be- 
le ci das pe la União – e não há con tra ri- 
e da de, vez que ine xis te proi bi ção de
que em âm bi to es ta du al se re a li zem
pro ce di men tos de re va li da ção in de- 
pen den tes dos já pro mo vi dos pe las
ins ti tui ções fe de rais, e nem po de ria,
já que a Cons ti tui ção Fe de ral ga ran te
a au to no mia uni ver si tá ria (art. 207) e
a Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão es tá ma te ri a li zan do o que dis- 
põe o art. 48, § 2º, da Lei de Di re tri zes
e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal.

Es cla re ça-se que o go ver no fe de ral
jus ti fi ca va a cri a ção do Re va li da pe la
exis tên cia de gran de de man da pa ra
re va li da ção dos di plo mas de Me di ci- 
na ob ti dos no ex te ri or e, com a imen- 
sa di fi cul da de das Uni ver si da des pú- 
bli cas em aten der tan tas so li ci ta ções,
cri ou-se a Pla ta for ma Ca ro li na Bo ri
pa ra que hou ves se uni fi ca ção dos

pro ce di men tos e re du ção do flu xo
de gra du a dos so li ci tan tes, mas não há
qual quer obri ga to ri e da de das ins ti- 
tui ções de en si no su pe ri or pú bli cas
ade ri rem a es te pro gra ma, tan to é que

a Uni ver si da de Fe de ral do Ma to Gros- 
so – UFMT e a Uni ver si da de de São
Pau lo – USP man têm sis te ma pró prio
de re va li da ção. Fri se-se que, em bo ra
lou vá vel a ten ta ti va de uni fi ca ção dos
pro ce di men tos atra vés da Pla ta for ma
Ca ro li na Bo ri, não hou ve pe ri o di ci da-
de nas re va li da ções, ten do ocor ri do a
úl ti ma edi ção do Re va li da em 2017. É
ra zoá vel que se es pe re uma ini ci a ti va
da União pa ra que o efe ti vo mé di co
do país pos sa ser am pli a do, es pe ci al-
men te du ran te a De cla ra ção de Emer- 
gên cia em Saú de Pú bli ca de Im por- 
tân cia In ter na ci o nal – ES PII da Or ga- 
ni za ção Mun di al da Saú de – OMS, re- 
fe ren da da por di ver sos de cre tos es ta- 
du ais que dis põem so bre as me di das
pre ven ti vas con tra a pan de mia de
CO VID-19, e, além dis so, em mo men-
to on de mui tos pro fis si o nais da saú de
se afas tam das su as fun ções em ra zão
da con ta mi na ção pe lo ví rus?

Por fim, o Re va li da da Uni ver si da de
Es ta du al do Ma ra nhão é mais um dos
es for ços da ins ti tui ção pa ra au xi li ar
nas ações em fa ce do SARS-CoV-2 (as- 
sim co mo, ex cep ci o nal men te, as Uni-
ver si da des Es ta du al e Fe de ral do Ma- 
ra nhão an te ci pa ram a for ma tu ra de
di ver sos pro fis si o nais da área da saú- 
de pa ra que pron ta men te pu des sem
in te grar as equi pes mé di cas tão so- 
bre car re ga das nes te mo men to de cri- 
se no Sis te ma Úni co de Saú de – SUS)
e, por não ser ir re gu lar ou ile gal, de ve
ter seus mé ri tos re co nhe ci dos so bre
qual quer in te res se cor po ra ti vo.

Traição à Constituição

No pi co do en fren ta men to da pan- 
de mia pu lu lam as de cla ra ções de
ques ti o na men to da Cons ti tui ção Fe- 
de ral e das ins ti tui ções por ela cri a- 
das. A de mo cra cia é o re gi me dos con- 
fli tos ex pres sos, e da fre quen te eclo- 
são das pai xões po lí ti co-par ti dá ri as. É
de cor rên cia ina fas tá vel da exis tên cia
da so ci e da de aber ta de que fa la va Karl
Pop per. Por ela op ta mos em 5 de ou- 
tu bro de 1988. Mas ela pos sui ini mi- 
gos ocul tos e de cla ra dos.

Ago ra, a prin ci pal ta re fa dos seus
ini mi gos é de sa cre di tar, de mo lir. É
achin ca lhar as ins ti tui ções que a fa- 
zem fun ci o nar. A exem plo da cam pa- 
nha de des cré di to mo vi da con tra o
Po der Ju di ciá rio. De mo li-lo é o gol pe
fa tal na Cons ti tui ção. Sem Juiz, não há
o de vi do pro ces so le gal. Não há o con- 
tra di tó rio e a am pla de fe sa. Rui rão as
ga ran ti as cons ti tu ci o nais. Ela pró pria
fe ne ce rá.

Do al to do seu ma gis té rio, Ruy Bar- 
bo sa, sem pre in vo ca do em mo men tos
de cri ses ad ver tia:” tu do den tro da
Lei, na da con tra ela. A que me pro te ge
e a meus ad ver sá ri os.” As de ci sões ju- 
di ci ais, cer ne da De mo cra cia, de vem
ser cum pri das ou re cor ri das, ja mais,
per so na li za das, e pi or, in sul ta das.

Sub je ti va men te to dos os ci da dãos
de vem co nhe cer e in ter pre tar a Cons- 
ti tui ção, prin ci pal men te as au to ri da- 
des do Es ta do, nas três es fe ras de go- 
ver no. Ob je ti va men te ao Juiz, ao Po- 

der Ju di ciá rio, cum pre a mis são cons- 
ti tu ci o nal de in ter pre tá-la e apli cá-la.
Des sa in ter pre ta ção po de mos di ver- 
gir e re cor rer até a ins tân cia fi nal,
nun ca ja mais in sul tar e tri pu di ar so- 
bre os seus agen tes.

Os que as sim pro ce dem es tão
train do a Cons ti tui ção, e co mo di zia
Ulysses Gui ma rães, trai dor da Cons ti- 
tui ção é trai dor da pá tria. Quan do me
per gun tam de que la do es tá a Cons ti- 
tui ção? Não re lu to em res pon der: do
la do da so ci e da de, do ci da dão. Pa ra
de ter os abu sos de po der de quais- 
quer di ri gen tes do Es ta do, es te jam no
Exe cu ti vo, no Le gis la ti vo e no pró prio
Ju di ciá rio.

As pes so as não po dem ser con fun- 
di das com as ins ti tui ções. Os juí zes
sin gu lar men te con si de ra dos não são
iguais ao Po der Ju di ciá rio, as sim co- 
mo os ad vo ga dos não cor res pon dem
à OAB; e os pro mo to res e pro cu ra do- 
res ao Mi nis té rio Pú bli co. O mes mo se
apli ca aos par la men ta res em re la ção
do Po der Le gis la ti vo.

De al gum tem po o Bra sil en fren ta o
pro ble ma da le gi ti mi da de po lí ti ca. Os
par ti dos não re pre sen tam a po pu la- 
ção, le van do-a a bus ca de so lu ções in- 
di vi du ais sal va ci o nis tas. A si tu a ção
con duz ao re cha ça men to da ati vi da de
po lí ti ca, den tre ou tras ra zões, pe la
omis são na res pos ta aos an sei os de
de ter mi na dos gru pos.

Nas so ci e da des aber tas há nú me ro
con si de rá vel de in di ví du os, gru pos,
de in te res ses con fli tan tes. As su as ins- 
ti tui ções de vem aco mo dá-los, le vá-

los a con vi ver sem o em pre go da for- 
ça. É es se o pa pel do Po der Ju di ciá rio.
Sem a sua atu a ção e in ter ven ção, ha- 
ve rá a ten ta ção do em pre go da for ça.

O Ju di ciá rio de sem pe nha uma
ação de Es ta do, in de pen den te men te
de ex ces sos ou abu sos do ati vis mo ju- 
di ci al, a se rem cor ri gi dos, in clu si ve
pe la in ter ven ção do Le gis la ti vo. O in-
dis pen sá vel é que a so ci e da de a acei te
e a le gi ti me co mo pro ces so de to ma da
de de ci são.

O ex-juiz da Cor te Su pre ma da In-
gla ter ra, Jo nathan Sump ti on, as si na la
a exis tên cia do pro ble ma nas de mo-
cra ci as an ti gas da Eu ro pa. O que di zer
da nos sa que tem pou co mais de trin- 
ta anos, mas vem se mos tran do ma- 
du ra no en fre ta men to de su ces si vas
cri ses. De que la do es tão as For ças Ar-
ma das? Ao la do da Cons ti tui ção a que
ju ra ram le al da de e de fe sa.

As For ças Ar ma das bra si lei ras de
ín do le de mo crá ti ca e le ga lis ta são ga- 
ran ti as da con ti nui da de de fun ci o na-
men to das ins ti tui ções. Quan to a re- 
no va ção de man da tos po pu la res, a
so ci e da de dis põe das elei ções e das
ur nas co mo ins tru men tos pa ra fa zê-
lo.

A le gi ti mi da de é con cei to es sen ci al
pa ra as ci ên ci as po lí ti cas e ju rí di cas.
Por ela há ins ti tui ções de re pre sen ta- 
ção po pu lar, é o ca so do pro vi men to
dos car gos do Exe cu ti vo e do Le gis la- 
ti vo. E ou tras co mo a as For ças Ar ma- 
das e o Ju di ciá rio cons ti tuí das na for- 
ma pre vis ta pe la Cons ti tui ção, igual-
men te res pei ta das e le gí ti mas.

HEN RI QUE AN GE LI
Di re tor de Bu si ness Ope ra ti ons da WAVY Glo bal

A ex pe ri ên cia do
cli en te em tem pos
de pan de mia

Não era no vi da de que já vi vía mos na era do cli en te, na qual os
con su mi do res se tor na ram o cen tro de qual quer ne gó cio. En tre- 
tan to, pa re ce que a cri se cau sa da pe la pan de mia de co ro na ví rus
nos fez imer gir ain da mais nes se uni ver so. Em meio a um ce ná rio
de com pras, qua se que ex clu si va men te fei tas pe lo meio on li ne, e
mui tas lo jas plei te an do pe la aten ção do cli en te, o ca mi nho do su- 
ces so é pro por ci o nar ao con su mi dor uma ex pe ri ên cia in crí vel e
re le van te pa ra bus car, por exem plo, a fi de li za ção.

E co mo fa zer is so? Usar a tec no lo gia de for ma re le van te e as ser- 
ti va é a saí da. Ape sar de mui tos re cur sos à dis po si ção, mui tas
com pa nhi as ain da não co lo ca ram em prá ti ca a pre o cu pa ção to- 
tal men te vol ta da ao cli en te. Se gun do uma pes qui sa da NTT Ltd,
ape nas 7% das com pa nhi as es tão ofe re cen do uma ex pe ri ên cia to- 
tal men te fun ci o nal aos con su mi do res, e so men te 11% de les se di- 
zem re al men te sa tis fei tos com o aten di men to e vi vên cia da com- 
pra.

Va le res sal tar que pen sar em ex pe ri ên cia do cli en te é man ter o
fo co em me lho rar to da a sua jor na da. Des de en ten der seus há bi- 
tos de con su mo, ofe re cer pro du tos e ser vi ços re le van tes, pro por- 
ci o nar um mo men to qua li fi ca do de com pra e man ter o bom aten- 
di men to. Den tro des se ce ná rio, a in te li gên cia ar ti fi ci al em pre ga- 
da em chat bots já re sol vem inú me ros pro ble mas de for ma autô- 
no ma, sem a ne ces si da de de um hu ma no, e po dem fi car dis po ní- 
veis ao pú bli co por meio de ca nais di gi tais co mo o What sApp, em
um aten di men to 24 ho ras, se te di as por se ma na, oti mi zan do o
con ta to com o con su mi dor. Con tu do a au to ma ti za ção por si só,
não é uma for ma má gi ca pa ra aten der bem. A ques tão cen tral é
que to dos os ca nais con ver sa ci o nais pa ra con ta to pre ci sam es tar
ali nha dos in te gral men te.

Ho je, pa re ce ini ma gi ná vel li gar em um SAC e es pe rar por ho ras
por uma so lu ção ou res pos ta sim ples. Es sa ex pe ri ên cia é tão trau- 
ma ti zan te que 86% das pes so as tro cam de em pre sa de pois de um
mau aten di men to, se gun do da dos da Ac cen tu re, e es pe ci al men te
em tem pos de cri se, is so é exa ta men te o opos to do que as com pa- 
nhi as bus cam. Mas vo cê po de me per gun tar: co mo ga ran tir es sa
fi de li za ção pe la mar ca? Exis te uma li nha tê nue que se pa ra es sa in- 
fi ni da de de re cur sos e o co nhe ci men to so bre eles. A ver da de é que
mui tos que rem se trans for mar di gi tal men te, mas pou cas co nhe- 
cem ver da dei ra men te o pú bli co que aten dem, e des ta for ma não
con se guem ga ran tir o me lhor ca nal de co mu ni ca ção em que eles
que rem ser aten di dos.

Nes te mo men to de pan de mia no vos ca nais di gi tais de co mu- 
ni ca ção, tais co mo What sApp, Fa ce bo ok Mes sen ger, RCS e Ap ple
Bu si ness Chat sur gem co mo al ter na ti va aos tra di ci o nais te le fo- 
ne/email, sen do o What sApp o mais co nhe ci do e uti li za do pe lo
pú bli co em ge ral no Bra sil, e ago ra fa zen do ca da vez mais par te do
dia a dia de pe que nos ven de do res lo cais até gran des re des de va- 
re jo.

Is so, no en tan to, não sig ni fi ca o fim dos aten den tes hu ma nos.
A ideia é unir for ças – a ve lo ci da de e ga nho de es ca la dos robôs,
com a aten ção in di vi du a li za da e em pa tia hu ma nas – pa ra um
aten di men to ca da vez mais rá pi do e efi caz, que vai sal va guar dar o
re la ci o na men to com os usuá ri os e aten der as ex pec ta ti vas de les.

É pre ci so en ten der que a tec no lo gia po de, de ve e tem um pa pel
fun da men tal na fi de li za ção do cli en te em to das as eta pas, in do
des de o pri mei ro con ta to até ao pós ven da. Se o usuá rio pro cu ra
um ca nal e de mo ra pa ra ser aten di do, se o pro ble ma de le é jo ga do
pa ra vá ri os aten di men tos ou se ele pre ci sa re pe tir sua his tó ria em
ca da con ta to, o ca nal que vo cês es tão dis po ni bi li zan do não é re- 
so lu ti vo e mui to me nos prá ti co. E, sin to em te di zer, vo cê es tá
pres tes a per der es se com pra dor (tal vez pa ra sem pre). É pre ci so
es for ço e de di ca ção cons tan te pa ra ofe re cer uma ex pe ri ên cia me- 
mo rá vel.

*Hen ri que An ge li, é Di re tor de Bu si ness Ope ra ti ons da WAVY
Glo bal, em pre sa de Cus to mer Ex pe ri en ce do Gru po Mo vi le. O
pro fis si o nal é for ma do em Pro pa gan da e Mar ke ting pe la ESPM-
SP, pos sui MBA In ter na ci o nal pe la FIA e es pe ci a li za ção em li de- 
ran ça es tra té gi ca pe la IIT Stu art Scho ol of Bu si ness. Apai xo na do
por tec no lo gia e es por tes, con ta com mais de 15 anos de ex pe ri ên- 
cia em Ope ra ti ons, Pro duct Mar ke ting, Part nerships in Di gi tal &
Bu si ness De ve lop ment e já pas sou por gran des em pre sas co mo
Cla ro, Fbiz, Gru po Ban dei ran tes e Ups tre am.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020
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oimparcial.com.br POLÍTICA Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 5

Pelo projeto, estarão suspensas as cobranças de empréstimos consignados para
funcionários públicos, ativos e aposentados e de empresas privadas.

Ago ra, de acor do com a lei,
os ban cos de ve rão:

EFEITO CORONAVÍRUS

Projeto adia pagamento
de  consignados

N
a ma nhã des ta se gun da-fei- 
ra (11) o Pro je to de Lei de 
au to ria dos de pu ta dos es ta- 
du ais Adri a no Sarney (PV) e 

He le na Du ai li be (SD), que tra ta da 
sus pen são dos em prés ti mos con sig- 
na dos, foi apro va do em ses são vir tu al 
na As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão, que in clui a emen da do de pu ta- 
do Cé sar Pi res (PV) que apri mo ra o 
PL, po den do am pli ar es te be ne fí cio 
pa ra em pre ga dos de em pre sas pri va- 
das.

“O cré di to con sig na do é 

a mo da li da de de cré di to 

pes so al on de as par ce las 

são des con ta dos 

au to ma ti ca men te, 

di re to no con tra che que. 

Es ta mo da li da de 

com pro me te a ren da 

dos ser vi do res e 

es ta mos en fren tan do 

gran des di fi cul da des 

econô mi cas”, ex pli cou o 

par la men tar.

PROJETO DE LEI  E DE AUTORIA  DE  ADRIANO SARNEY (PV) E HELENA DUAILIBE (SD)

Se o pro je to apro va do pe los de pu- 
ta dos for san ci o na do pe lo go ver na- 
dor, es ta rão sus pen sas as co bran ças 
de em prés ti mos con sig na dos em fo- 
lha de pa ga men to pa ra fun ci o ná ri os 
pú bli cos, ati vos e apo sen ta dos e de 
em pre sas pri va das.

“Que ro agra de cer a to dos os de pu- 

ta dos pe la sen si bi li da de por vo ta rem 
a fa vor des se pro je to tão im por tan te. 
Es pe ro que o go ver na dor tam bém se-
ja sen sí vel, san ci o nan do o pro je to, 
pa ra dar mais tran qui li da de ao ser vi- 
dor pú bi co e sua fa mí lia, di an te da di-
fi cul da de econô mi ca que es ta mos 
pas san do em ra zão da pan de mia do 
co ro na ví rus”, fi na li zou Adri a no.

MEDIDAS SANITÁRIAS CONTRA A COVID-19

Projeto define multas maiores para os bancos 
Em ses são le gis la ti va por vi de o con- 

fe rên cia re a li za da na ma nhã des ta se- 
gun da-fei ra (11), foi apro va do o Pro je- 
to de Lei nº 124/2020, de au to ria do
de pu ta do es ta du al Du ar te Jr (Re pu- 
bli ca nos), que obri ga os ban cos pú bli- 
cos e pro va dos a ado tar ofi ci al men te
me di das de pro te ção à vi da e se gu ran- 
ça de con su mi do res e fun ci o ná ri os de
ban cos du ran te a pan de mia de co ro- 
na ví rus, em to do o Es ta do do Ma ra- 
nhão, sob pe na de mul tas mai o res e
mais fir mes em ca so de des cum pri- 
men to.

 
Se gun do Du ar te, o PL vi sa co la bo- 

rar com as re co men da ções da Fe bra- 
ban (Fe de ra ção Bra si lei ra de Ban cos),
dan do for ça de lei a me di das co mo
nú me ro li mi ta do de cli en tes em aten- 
di men to e hi gi e ni za ção dos am bi en- 
tes in ter nos.

 
Além dis so, o PL au men ta a mul ta

apli ca da aos ban cos em ca so de de- 
mo ra no aten di men to nos cai xas pre- 
sen ci ais. “Mes mo du ran te a pan de- 
mia, os ban cos con ti nu am lu cran do
mi lhões, bi lhões a ca da tri mes tre. Por
is so, é inad mis sí vel que ex po nham
con su mi do res e fun ci o ná ri os ao ris co
de con ta mi na ção”, aler tou Du ar te.

]
 “Não sou con tra o lu cro dos ban- 

cos, sou a fa vor do res pei to e de um
tra ta men to dig no às pes so as e os ban- 
cos têm con di ções de to mar es sa ati- 
tu de ex tre ma men te ne ces sá ria”, dis se
o par la men tar.

 
“Pre ci sa mos ze lar pe la saú de dos

ido sos e ou tros gru pos de ris co da Co- 
vid-19. Es ta cri se que es ta mos en fren- 
tan do trou xe no vos mo de los de re la- 
ci o na men tos e is so já es tá im pac tan- 
do no con su mo, com os ban cos pre ci- 
san do se adap tar o mais rá pi do pos sí- 
vel às sé ri as re co men da ções de saú de
da Or ga ni za ção Mun di al de Saú de e
da Fe bra ban, em ra zão da pan de mia

de Co vid-19”, com ple tou Du ar te Jr.
 
O PL nº 124/2020 se gue ago ra pa ra

san ção do go ver na dor Flá vio Di no,
que já ha via es ta be le ci do nor mas
emer gen ci ais de aten di men to ban cá- 
rio. Em abril, o Du ar te Jr tam bém já
ha via in gres sa do uma Ação Ci vil Pú- 
bli ca a fa vor dos con su mi do res de ser- 
vi ços ban cá ri os, jul ga da fa vo rá vel pe- 
lo juiz Dou glas de Me lo Mar tins, ti tu- 
lar da Va ra de In te res ses Di fu sos e Co- 
le ti vos de São Luís.

– Li mi tar o nú me ro de cli en tes em
aten di men to, fi xan do a per ma nên cia
de no má xi mo du as pes so as por gru- 
po fa mi li ar, pa ra que se ja pos sí vel
man ter a dis tân cia mí ni ma de se gu- 
ran ça de dois me tros en tre pes so as

nas fi las dos cai xas e cor re do res;

– Me dir a tem pe ra tu ra dos con su-
mi do res na en tra da das agên ci as;

– Hi gi e ni zar as mãos dos con su mi- 
do res, com ál co ol em gel 70%, na en- 
tra da e na saí da das agên ci as;

– Dis po ni bi li zar per ma nen te men te
la va tó rio com água po tá vel cor ren te,
sa bo ne te lí qui do ou pro du to an tis- 
sép ti co, to a lhas de pa pel e li xei ra pa ra
des car te ou dis pen sa do res com ál co ol
em gel 70% em pon tos es tra té gi cos;

– Man ter o es ta be le ci men to are ja- 
do e ven ti la do;

– Em ca so de des cum pri men to, os
ban cos es tão su jei tos a pe na de ad ver- 
tên cia (em ca so de pri mei ra in fra ção
ou abu so) até mul ta de R$ 5 mil (na
pri mei ra rein ci dên cia) e R$ 15 mil a
ca da in fra ção, a par tir da se gun da
rein ci dên cia.

 
Quan to às pu ni ções ca so o tem po

de es pe ra pa ra aten di men to nos cai- 
xas pre sen ci ais ul tra pas sar 20 mi nu- 
tos e, pa ra os de mais se to res, 1 ho ra, o
ban co tam bém so fre rá ad ver tên cia na
pri mei ra in fra ção ou abu so, além de
mul ta de R$ 15 mil na pri mei ra rein ci- 
dên cia e R$ 30 mil a ca da in fra ção, a
par tir da se gun da rein ci dên cia.

 
“Des sa for ma, os ban cos de ve rão

re for çar a dis tri bui ção das se nhas nu- 
mé ri cas de aten di men to, que de vem
tra zer o no me do ban co e o nú me ro da
agên cia, ho rá rio de en tra da, in clu si ve
na tri a gem, e ho rá rio de efe ti vo aten- 
di men to”, acres cen ta Du ar te. “E es ta
lei de ve rá ser fis ca li za da com to do o
ri gor, sob res pon sa bi li da de dos ór- 
gãos de de fe sa do con su mi dor. Es ta é
uma po lí ti ca ne ces sá ria em no me da
saú de e da vi da de to dos”, fi na li zou o
de pu ta do.

1

2

3

Zo ne a men to eco ló gi co (1)

Zo ne a men to eco ló gi co (2)

Pro je ção min gua da

“Mi lhões (no Bra sil) já sen tem co mo é vi -
ver na Ve ne zu e la”.

Cam ba lho ta

Bol so na ris ta

Dos siê an ti fa ke news
Mais uma vez os go ver nos dos no ve es ta dos do Nor des te en tra- 

ram uni dos na lu ta de in te res se da re gião. Des ta fei ta, o Nor des te
se jun tou con tra a epi de mia de fa ke news, que a ca da dia só in fec- 
ta o com ba te ao co ro na ví rus. Di an te da ava lan che de con teú dos
fal sos que cir cu lam nas re des so ci ais a res pei to do te ma, os se cre- 
tá ri os de Co mu ni ca ção dos es ta dos nor des ti nos ini ci a ram a pro- 
du ção de um dos siê que se rá en tre gue à Co mis são Par la men tar
Mis ta das Fa ke News (CP MI), res pon sá vel por in ves ti gar o as sun to
no Con gres so Na ci o nal.

O do cu men to, ain da sem da ta pa ra ser en tre gue aos de pu ta dos
e se na do res, é uma jun ta da de exem plos de fa ke, com da dos as so- 
ci a dos aos con teú dos. O se cre tá rio de Co mu ni ca ção e As sun tos
Po lí ti cos do Ma ra nhão, Ro dri go La go, que é ad vo ga do, des ta ca
que a dis se mi na ção mas si va de pu bli ca ções fal sas acom pa nha,
usu al men te, os te mas do mo men to, mo ti vo pe lo qual a prá ti ca
ho je es ta ria tão as so ci a da à pan de mia. A CP MI vi sa in ves ti gar tu- 
do re la ci o na do a con teú dos men ti ro sos, in clu si ve uso de per fis
fal sos nas elei ções de 2018. A prá ti ca de cyberbullying so bre agen- 
tes pú bli cos.

Uma das no tí ci as fal sas, com in ten ção po lí ti ca, pa ra de sa cre di- 
tar as ações to ma das pe lo go ver no, di zia que a dis po ni bi li da de de
cai xões te ria aca ba do em São Luís. Ou tra, com for te po ten ci al pa- 
ra mo bi li zar e as sus tar a po pu la ção, “in for ma va” que o go ver no
te ria de cre ta do o lock down (blo queio de ati vi da des e cir cu la ção)
in clu si ve pa ra su per mer ca dos e ou tros es ta be le ci men tos de ven- 
da de ali men tos. Re sul ta do: os es ta be le ci men tos do gê ne ro vi ra- 
ram aglo me ra ções, es pa lhan do-se con tá gio do co vid-19.

As au to ri da des têm ape la do à po pu la ção pa ra só acre di tar nas
re des ins ti tu ci o nais e na im pren sa, ao in vés de sair com par ti lhan- 
do con teú dos de ori gem des co nhe ci da. No Ce a rá, por exem plo, a
ges tão Ca mi lo San ta na (PT) lan çou, no fi nal de abril, uma agên cia
pró pria de che ca gem de in for ma ção. Per mi te aos ci da dãos a ve ri- 
fi ca ção de da dos fei to por equi pes téc ni ca e de co mu ni ca ção. Traz
ain da ori en ta ções so bre co mo iden ti fi car con teú dos de ve ra ci da- 
de du vi do sa. Mas não é fá cil des mas ca rar men ti ras nas re des.

A se ma na co me çou com ses são re mo ta na As sem bleia Le gis la- 
ti va do Ma ra nhão. On tem, em ple na se gun da-fei ra, os de pu ta dos
apro va ram o Pro je to de Lei 003/20, do Exe cu ti vo, que ins ti tui o
Zo ne a men to Eco ló gi co-Econô mi co do Es ta do do Ma ra nhão
(ZEE-MA).

A lei per mi te ao Exe cu ti vo pla ne jar e or de nar ade qua da men te
o ter ri tó rio ma ra nhen se, so bre tu do no to can te ao Bi o ma Amazô- 
ni co. Com o zo ne a men to, o go ver no vai es ta be le cer re qui si tos le- 
gais pa ra a re com po si ção am bi en tal e am pli ar a co ber tu ra ve ge tal
no Ma ra nhão.

De acor do com a CNI, no ce ná rio mais pro vá vel, o PIB in dus tri- 
al vai re cu ar 3,9% nes te ano em re la ção ao ano pas sa do. Em um
ce ná rio pes si mis ta, a que da se rá de 7%. Na me lhor das hi pó te ses,
es pe ra-se re tra ção de 1,8% do PIB in dus tri al. Tor cen do pe la úl ti- 
ma Hi pó te se.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, le gen dan do um ví deo em que
mos tra um po li ci al ori en tan do so bre a res tri ção de cir cu la ção em
São Luís. Flá vio Di no re ba teu: “De ve ria en tão fa zer al go de útil e
não fi car pas se an do de jet ski pa ra “co me mo rar” 10.000 mor tos”

 
No ins ta gram, o de pu ta do Othe li no Ne to dis se que a

Ale ma apro vou vá ri os pro je tos re la ci o na dos ao com- 
ba te ao co vid-19. Sus pen são das par ce las de em prés ti- 

mos con sig na dos de ser vi do res pú bli cos, e o que per- 
mi te bo le tim on li ne so bre vi o lên cia con tra a mu lher.

 
O de pu ta do fe de ral Edi lá zio Jú ni or (PSD) cri ti cou, em

ví deo, o ro dí zio de car ros em São Luís, por de cre to do
go ver na dor Flá vio Di no. Edi lá zio acha que a me di da

po de au men tar o con tá gio do co vid-19. Co mo?  “As
pes so as vão bus car ou tro meio de lo co mo ção, co mo a ca- 

ro na”.
 

Es se ti po de ro dí zio só é fei to pa ra con ter as pes so as em
ca sa e evi tar a pro li fe ra ção do co vid-19, cu ja re de hos- 
pi ta lar es tá no li mi te. Fa lar con tra is so sem am pa ro ci- 

en tí fi co pa re ce fal ta de as sun to. O lock down vi rou ne- 
ces si da de no país afo ra, as sim co mo ocor re com o ro dí zio

de car ros.

FHC vol tou à to na e fez re fe rên cia à atu a ção de Jair Bol so na ro
na cri se da co vid-19. “O de sen ten di men to po lí ti co já vi nha de an- 
tes, mas ago ra fi ca sem sen ti do: bri ga sem pa rar, o pre si den te dá
cam ba lho ta e ele mes mo es cor re ga. É bas tan te pa té ti co o que nós
es ta mos vi ven do”.

In fec ta do um dos lí de res do gru po bol so na ris ta que es tá acam- 
pa do em Bra sí lia pre gan do in ter ven ção mi li tar, fe cha men to do
Con gres so e do STF e 300 ca mi nhões em Bra sí lia, foi in ter na do na
UTI após se in fec tar com co ro na ví rus. A in for ma ção é da Re vis ta
Fó rum.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020
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O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

Leia a toda hora e em todo lugar

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

São Luís (MA), 08 de maio de 2020. 
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

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

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 027/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.222/2020-EMSERH

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

São Luís (MA), 08 de maio de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

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

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 028/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.227/2020-EMSERH

OBJETO: Constitui o objeto deste fornecimento de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
(DRENO DE TÓRAX) para atender as necessidades das unidades hospitalares administradas pela 
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude do disposto 
no Decreto Estadual n° 35784/2020 que determinou o Lockdown na Ilha do Maranhão (São Luís, São 
José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), com o estabelecimento de medidas preventivas e 
restritivas a serem aplicadas em virtude da COVID-19 e à vista de decisão judicial proferida pela Vara 
de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública 
nº 0813507-41.2020.8.10.0001, que vigorarão até 14 de maio de 2020.
Local de Realização: Auditório da EMSERH, localizada na Av. Boborema, Qd-16, n° 25, Bairro do 
Calhau, São Luís/MA. 
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 
25, Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, 
pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone 
(98) 3235-7333.

 
São Luís – MA, 08 de maio de 2020.
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

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

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CSL/EMSERH
  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 284.334/2019 – EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020-CPL/PMBL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administra-

tivo, no Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna 

público, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei nº 8.666/93, 

licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, Sistema de Registro de Preços, Regime 

de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de preço para eventual contratação de 

empresa  especializada para aquisição de equipamentos para atender a demanda da Prefeitura 

Municipal de Bom Lugar –MA. Em conformidade com o termo de referencia.  A sessão do 

certame licitatório será realizada no dia 25 de Maio de 2020, às 15:00 (quinze) horas, na sala de 

reuniões da Prefeitura. Informo ainda que diariamente, das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a 

sexta, o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão 

ser consultados  gratuitamente e obtido através de mídia eletrônica, ou impressos mediante 

01(uma) resma de papel para confecção do edital. Esclarecimentos adicionais no mesmo 

endereço. Bom Lugar – MA.  Prefeitura Municipal de Bom Lugar – MA, em 08 de Maio de 2020. 

Otávio Renan Meneses Delmondes Santana-Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2020

O Município de Igarapé Grande - MA, através da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande, por meio da Comissão Central 

de Licitação, torna público a Chamada Pública n° 01/2020 que tem por objeto o credenciamento de empreendedores 
familiares rurais ou suas organizações, interessados em apresentar proposta para fornecimento de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar, destinados à elaboração de merenda para alunos da Rede de Educação 
Básica Pública, com verba FNDE/PNAE (conforme Lei Federal n° 11.947/09 e Resolução n° 038/09/FNDE) e à 
elaboração de merenda para as crianças assistidas pelos programas sociais, de interesse desta Administração 
Pública. Para tanto, os interessados em fornecer os gêneros alimentícios deverão apresentar a documentação para 

habilitação e o projeto de venda, impreterivelmente, durante os dias 13 de maio de 2020 a 27 de maio de 2020 
(excetuando-se sábado e domingo), no horário das 08:00hs (oito horas) às 13:00hs (treze horas). A sessão da chamada 

pública será realizada às 09:00hs (treze horas) do dia 28 de maio de 2020, na sala de reunião da Prefeitura Municipal 

de Igarapé Grande, situada na Rua São Francisco, s/n°, Centro, Cep 65.720.000, Igarapé Grande - MA. O edital e seus 

anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 6a feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 

13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo 

endereço. 

Igarapé Grande (MA), 11/05/2020.

Francisco das Chagas de Sousa Soares
Presidente/CCL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-CMSRM. A Câmara Municipal de São Raimundo das 

Mangabeiras avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: contratação 

de uma empresa para fornecimento parcelado de materiais de higiene/limpeza e gêneros alimentícios. 

ABERTURA: 28 de abril de 2020 às 10h00min. ENDEREÇO: Avenida Principal, n° 02, Bairro São José, São 

Raimundo das Mangabeiras/MA, Prédio da Câmara Municipal. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço. BASE 

LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI e a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à 

espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006/2020-CMSRM. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na Avenida Principal, n° 02, Bairro São José, São Raimundo 

das Mangabeiras/MA, Prédio da Câmara Municipal, no horário de 08h00min às 12h00min, onde 

poderão ser baixado gratuitamente, no endereço eletrônico http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-

-de-licitacoes-2 ou http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/aces-

soInformacao/licitacao/tce ou impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de 

reprodução gráfica, conforme artigo 32,§5º da Lei 8.666/93. PUBLIQUE-SE. São Raimundo das 

Mangabeiras/MA, 8 de maio de 2020. Márcio Rego Silva Cardoso Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020-CMSRM. A Câmara Municipal de São Raimundo das 

Mangabeiras avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: contratação de 

empresa para serviços de Buffet com fornecimento de alimentos e complementos, para a Câmara 

Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA. ABERTURA: 28 de abril de 2020 às 08h00min. 

ENDEREÇO: Avenida Principal, n° 02, Bairro São José, São Raimundo das Mangabeiras/MA, Prédio da 

Câmara Municipal. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI e a Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 007/2020-

-CMSRM. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Avenida 

Principal, n° 02, Bairro São José, São Raimundo das Mangabeiras/MA, Prédio da Câmara Municipal, no 

horário de 08h00min às 12h00min, onde poderão ser baixado gratuitamente, no endereço eletrônico 

http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 ou http://transparencia.saoraimundodasman-

gabeiras.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce ou impressos mediante o pagamento de valor relativo 

ao custo de reprodução gráfica, conforme artigo 32,§5º da Lei 8.666/93. PUBLIQUE-SE. São Raimundo das 

Mangabeiras/MA, 8 de maio de 2020. Márcio Rego Silva Cardoso Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

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

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 018/2020 - REPUBLICAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 643/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - MA, 

na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 28.05.2020 às 9:00 horas, fará licitação de Registro de 
Preço de serviços de produção e divulgação  dos eventos do Município de Pedro do Rosário – MA, 

na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar 

à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro – Pedro Rosário – MA, e o 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª 
a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente mediante 
ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM (documento de 
arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente 
de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Pedro Rosário - MA, 
16 de março de 2020. Eriveltos da Silva Santos - Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

 

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 019/2020- REPUBLICAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 644/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - MA, 

na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 28.05.2020 às 14:30 horas, fará licitação de Registro 
de Preço para água mineral, na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Os 

interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro 
– Pedro Rosário – MA, e o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão 

Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido 
gratuitamente mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM 
(documento de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus 
Articulados. Pedro Rosário - MA, 07 de maio de 2020. Eriveltos da Silva Santos - Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

 

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020-REPUBLICAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - MA, 

na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia  29.05.2020 às 08:30 horas, 

fará licitação para Contratação de empresa para execução de obras de Recuperação de Estradas 
Vicinais no Município de Pedro do Rosário – MA, na modalidade Tomada de Preço, na forma 

execução indireta tipo Empreitada Por Preço Global. Os interessados deverão procurar à sede da 

Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro – Pedro Rosário – MA, e o edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira 
das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido mediante ao recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal). 
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário 

de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Pedro Rosário - MA, 07 de maio de 2020. 
Eriveltos da Silva Santos – Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 - REPUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 627/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - MA, 

na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia  29.05.2020 às 13:30 horas, 

fará licitação para Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, descupina-
ção, e desratização para eliminação de insetos em prédios públicos do Município de Pedro do 
Rosário, na modalidade Tomada de Preço, na forma execução indireta tipo Empreitada Por Preço 

Global. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 

2361, Centro – Pedro Rosário – MA, e o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser 
consultado e/ou obtido mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) 
através de DAM (documento de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 

8.666/93 e seus Articulados. Pedro Rosário - MA, 07 de maio de 2020. Eriveltos da Silva Santos – 
Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 10/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de serviços comuns de 
engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva com fornecimento 
de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas 
por esta Universidade.

Dia: 20/05/2020 Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 9.446.940,37

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

São Luís, 11 de Maio de 2020
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

Vacinação adiada 
em São Luís por 
conta do lockdown
Após a finalização do bloqueio das atividades, 
um novo cronograma deve ser planejado

A 
terceira fase da 
Campanha Na-
cional de Vacina-
ção contra gripe, 

está suspensa temporaria-
mente em São Luís desde 
a semana passada, quando 
iniciou o processo de lo-
ckdown na região metro-
politana da capital.

De acordo com a asses-
soria da prefeitura, após a 
finalização do bloqueio das 
atividades, um novo crono-
grama deve ser planejado 
para aumentar a imuniza-
ção da população contra a 
gripe.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) informa 
que a vacinação contra a In-
fluenza/H1N1 foi suspen-
sa, durante o período de lo-
ckdown. O novo cronograma 

será retomado após o fim 
das medidas do bloqueio 
total (lockdown).

Quase 1.700 pessoas com 
sintomas de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave por 
conta da gripe Influenza, 
foram diagnosticadas em 
todo o país, em meados do 
mês de abril.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, até o dia 14 
de março, foram registra-
dos 165 casos e 13 óbitos 
por Influenza A (H1N1), 139 
casos e 14 óbitos por

Influenza B e 16 casos 
e 2 óbitos por Influenza A 
(H3N2).

A gripe é uma infecção 
aguda do sistema respira-
tório e, segundo o Ministé-
rio da Saúde, tem alto po-
tencial de contágio.

GRIPE
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O problema é que o discurso, embora sirva a uma parcela do seu eleitorado não
enganará ao ministro da Economia, Paulo Guedes, nem ao Centrão

• fun ci o ná ri os pú bli cos da área da
saú de;
• fun ci o ná ri os pú bli cos da área de se -
gu ran ça;
• mi li ta res das For ças Ar ma das;
• ser vi do res da Po lí cia Fe de ral (PF);
• ser vi do res da Po lí cia Ro do viá ria Fe -
de ral (PRF);
• guar das mu ni ci pais;
• tra ba lha do res da edu ca ção pú bli ca
co mo os pro fes so res;
• agen tes so ci o e du ca ti vos;
• pro fis si o nais de lim pe za ur ba na e
de ser vi ços fu ne rá ri os;
• pro fis si o nais de as sis tên cia so ci al;
• ser vi do res das car rei ras pe ri ci ais,
co mo os pe ri tos cri mi nais.

PEDIDO

Presidente veta reajuste,
mas aceita derrubada

H
á vá ri as ver sões so bre a au- 
to ria da fa mo sa fra se “fiz
que fui, mas não fui, aca bei
fon do”. Te ria si do cu nha da

tan to pe lo ex-jo ga do res Nu nes, do
Fla men go, co mo por Di ti nho Chum- 
bão, do XV de Pi ra ci ca ba, ou mes mo
Da rio, o fa mo so Da dá Ma ra vi lha. Tan- 
to faz. O fa to é que o bor dão bem po- 
de ria ser ado ta do pe lo pre si den te Jair
Bol so na ro.

Fin gir que agi rá de um for ma, de- 
pois ace nar com ou tra pos si bi li da de e
aca bar dri blan do to do mun do tem si- 
do a prin ci pal tá ti ca do pre si den te pa- 
ra li dar com te mas pro ble má ti cos da
po lí ti ca. Bol so na ro diz que vai fa zer,
fin ge que faz, de pois não faz ou aca ba
fa zen do, de acor do com o que achar
me lhor. E põe a cul pa das ver sões
con trá ri as a seus opo si to res e na mí- 
dia. Pron to.

Foi o que fez nes te fi nal de se ma na
no ca so do chur ras co que ofe re ce ria a
ami gos, ali a dos e su bor di na dos no
Pa lá cio da Al vo ra da. Com di rei to a
uma par ti di nha de fu te bol. Aca bou
não fa zen do na da dis so, foi an dar de
jet sky e ain da acu sou a im pren sa de
ter in ven ta do a his tó ria.

E é es sa tá ti ca que seus ali a dos no
Con gres so es tão apos tan do que Bol- 
so na ro re pe ti rá:

O pre si den te fin gi rá que ado ta a re- 
co men da ção do seu mi nis tro da Eco- 
no mia, Pau lo Gue des, ve tan do a pos- 
si bi li da de de re a jus te de sa lá ri os de
ser vi do res in cluí dos no pro je to de
aju da fi nan cei ra da União a es ta dos e
mu ni cí pi os por con ta da cri se do co- 
ro na ví rus.

Bol so na ro, in clu si ve, já anun ci ou
que o ve to sai nes ta se gun da-fei ra.

O pro je to ini ci al da equi pe econô- 
mi ca pre via uma pou pan ça de R$ 93
bi lhões ob ti da com o con ge la men to
dos sa lá ri os dos ser vi do res mu ni ci- 
pais, es ta du ais e fe de rais co mo con- 
tra par ti da à aju da aos es ta dos.

Mas o Con gres so apro vou o tex to
abrin do ex ce ção pa ra di ver sas ca te go- 
ri as:

Com is so, a pou pan ça caiu pa ra R$
43 bi lhões. E Pau lo Gue des lo go pe diu
a Bol so na ro que ve te to dos es ses re a- 
jus tes. O pre si den te de cla rou pu bli ca- 
men te que se gui rá a de ter mi na ção de
seu Pos to Ipi ran ga da Eco no mia.

Mas o re a jus te foi apro va do no
Con gres so com o vo to em mas sa de
sua ba se de apoio no Par la men to. O
pró prio lí der do go ver no na Câ ma ra,
de pu ta do Ma jor Vi tor Hu go (PSL-GO),
de cla rou na tri bu na apoio à de ci são

dos par la men ta res, com o aval ex plí- 
ci to do Pa lá cio do Pla nal to.

Por con ta dis so, os ar ti cu la do res
po lí ti cos do pre si den te no Con gres so
dão co mo cer to que Bol so na ro acei ta- 
rá a der ru ba da de seu ve to. Po de rá di-
zer que se guiu à ris ca o que pe diu seu
mi nis tro, mas que não po de for çar o
Con gres so a agir di fe ren te.

Ou se ja, co mo Da dá

Ma ra vi lha, Di ti nho

Chum bão ou Nu nes,

Bol so na ro te rá fei to que

foi, mas não foi e

“aca bou fon do”.

O pro ble ma é que o dis cur so, em- 
bo ra sir va a uma par ce la do seu elei to- 
ra do, não en ga na rá ao mi nis tro da
Eco no mia, nem ao Cen trão, o gru po
de de pu ta dos sem co lo ra ção ide o ló gi- 
ca que es tá ade rin do ao go ver no no
Con gres so.

O Cen trão sen te o chei ro e car ne
fra ca. Se achar que Bol so na ro es tá frá- 
gil, vai co brar uma con ta mai or nas
pró xi mas vo ta ções.

Quan to ao mi nis tro Pau lo Gue des,
não se sa be ao cer to o que pos sa fa zer
ca so se sin ta mais uma vez en ga na do
pe lo che fe.

MUDANÇA

Larissa Dutra é a nova
presidente do Iphan

PRESIDÊNCIA ESTAVA DESOCUPADA DESDE DEZEMBRO DE 2019

O go ver no fe de ral no me ou nes ta se gun da-fei ra (11) a
no va pre si den te do Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e
Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan), La ris sa Ro dri gues Pei xo to
Du tra. O ór gão é li ga do à Se cre ta ria Es pe ci al da Cul tu ra,
de Re gi na Du ar te, e ao Mi nis té rio do Tu ris mo. Ela era di- 
re to ra do de par ta men to de de sen vol vi men to pro du ti vo
da Se cre ta ria Na ci o nal de In te gra ção In te rins ti tu ci o nal,
do re fe ri do mi nis té rio.

A pre si dên cia do Iphan es ta va de so cu pa da des de de- 
zem bro do ano pas sa do, quan do o go ver no no me ou a
ar qui te ta Lu ci a na Ro cha Fe res, mas can ce lou o ato no
dia se guin te. A ação expôs uma di vi são en tre o mi nis tro
do Tu ris mo, Mar ce lo Ál va ro, e o ex-se cre tá rio Es pe ci al
da Cul tu ra, Ro ber to Al vim, exo ne ra do após fa zer apo lo- 
gia ao na zis mo em pro nun ci a men to.

An tes de Lu ci a na, a pre si den te do Iphan era a his to ri- 
a do ra Ká tia San tos Bo géa, que es ta va no car go des de ju- 
nho de 2016. No se gun do se mes tre do ano pas sa do,
hou ve gran de po lê mi ca re la ti va a mu dan ças re a li za das
em su pe rin ten dên ci as do Iphan, com di ver sas subs ti- 
tui ções sen do ques ti o na das por te rem si do in di ca ção
po lí ti ca – co mo em Goiás e Mi nas Ge rais.

O Iphan é uma au tar quia cri a da em 1937. O ór gão é
res pon sá vel por cui dar da pre ser va ção do pa trimô nio
cul tu ral bra si lei ro – se ja ele ma te ri al (co mo um mo nu- 
men to) ou ima te ri al (co mo uma dan ça tí pi ca de uma re- 
gião ou po vo). Exis tem 27 su pe rin ten dên cia do ins ti tu- 
to, uma em ca da uni da de fe de ra ti va.

VALEIXO

Bolsonaro queria mais afinidade

O EX-DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, MAURÍCIO VALEIXO

O de le ga do Mau rí cio Va lei xo, ex-che fe
da Po lí cia Fe de ral, afir mou, du ran te o de- 
poi men to pres ta do na ma nhã de on tem
(11), na se de da cor po ra ção em Cu ri ti ba,
que o pre si den te Jair Bol so na ro lhe dis se
que não ti nha na da ‘con tra a sua pes soa’,
mas que ria um di re tor-ge ral com quem ti- 
ves se mais ‘afi ni da de’. A oi ti va do ho mem
de con fi an ça do ex-mi nis tro Ser gio Mo ro
no inqué ri to so bre su pos ta in ter fe rên cia
do pre si den te na PF te ve iní cio às 10h10 da
ma nhã e ain da não ter mi nou.

O de poi men to de Va lei xo

foi agen da do pa ra a ma nhã

des ta se gun da, após

de ter mi na ção do mi nis tro

Cel so de Mel lo, do Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral, re la tor da

in ves ti ga ção que apu ra as

acu sa ções fei tas por Mo ro a

Bol so na ro quan do

anun ci ou sua saí da do

go ver no. 

O de ca no aten deu a pe di do do pro cu ra- 
dor-ge ral da Re pú bli ca Au gus to Aras e de-
ter mi nou ain da a oi ti va de ou tros qua tro
de le ga dos, três mi nis tros e da de pu ta da
Car la Zam bel li. Tam bém es tão pre vis tas
pa ra es ta se gun da as oi ti vas do de le ga do
Ri car do Sa a di, ex-che fe da PF no Rio, e do
di re tor da Agên cia Bra si lei ra de In te li gên- 
cia Ale xan dre Ra ma gem Ro dri gues. Os de- 
poi men tos es tão mar ca dos pa ra as 15h no
edi fí cio se de da cor po ra ção em Bra sí lia.

Inqué ri to das fa ke news

INQUÉRITO

Aras vai divulgar diálogos

ESTANTE DO ENCONTRO ENTRE PRESIDENTE E MINISTROS PODE CONTER TEMAS SENSÍVEIS

O pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, Au- 
gus to Aras, afir mou que ape nas os diá lo- 
gos en tre Jair Bol so na ro e o ex-mi nis tro
Ser gio Mo ro na reu nião do pre si den te
com mi nis tros do pri mei ro es ca lão, re a li- 
za da em 22 de abril, de vem ser di vul ga- 
dos. O res tan te do en con tro, de acor do
com o pro cu ra dor-ge ral, po de con ter te- 
mas sen sí veis e de ve ser des car ta do.

“A ri gor, só in te res sa ao inqué ri to par tes
re fe ren tes a diá lo gos tra va dos en tre o pre- 
si den te da Re pú bli ca e o ex-mi nis tro Sér- 
gio Mo ro”, dis se Aras.

“As sun tos es tra nhos a es sa in ter lo cu- 
ção de vem ser dis pen sa dos, por que ima- 
gi na-se que pos sa ha ver con ver sas que
en vol vam até ques tões de so be ra nia na ci- 
o nal”, com ple tou.

“A ri gor uma reu nião de mi nis tros de
Es ta do po de vir a cri ar em ba ra ços não só
in ter nos, mas tam bém nas re la ções in ter- 
na ci o nais. Creio que a ló gi ca se ria que nós
pu dés se mos cro no me trar ape nas os pon- 
tos re fe ren tes aos diá lo gos en tre o pre si- 
den te e o ex-mi nis tro”, dis se.

Aras afir mou que o inqué ri to, que foi
au to ri za do pe lo mi nis tro do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF) Cel so de Mel lo, não
de ve du rar mui to tem po.

O pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca tam- 
bém fa lou so bre o inqué ri to de fa ke news

e fi nan ci a men to de atos an ti de mo crá ti- 
cos, re la ta do pe lo mi nis tro do STF Ale xan- 
dre de Mo ra es.

“É pre ci so fa zer um cor te en tre li ber da- 
de de ex pres são e or ga ni za ção de atos que
pos sam aten tar con tra o re gi me de mo crá- 
ti co”, afir mou. “A úni ca ide o lo gia de Es ta- 
do no Bra sil ad mis sí vel é a da de mo cra cia
par ti ci pa ti va”, pros se guiu.

Aras dis se, no en tan to, que ain da não
es tá in for ma do so bre o de sen vol vi men to
do inqué ri to, pois o re sul ta do de di li gên- 
ci as já re a li za das ain da não foi re ve la do.

O pro cu ra dor-ge ral ex pli cou por que o
pre si den te Bol so na ro não foi ci ta do no
inqué ri to, ape sar de ter par ti ci pa do de
ma ni fes ta ção em fren te ao quar tel-ge ne- 
ral do Exér ci to, em Bra sí lia, on de ha via
pe di dos de in ter ven ção mi li tar e da ins- 
tau ra ção de um no vo AI-5.

“Se co lo cás se mos as de cla ra ções que
Bol so na ro fez na que le even to nu ma fo lha
de pa pel de um edi to ri al, elas não te ri am
im pac to que pos sam ser to ma das co mo
an ti de mo crá ti cas”, afir mou Aras.

“A pre sen ça de le (na ma ni fes ta ção),
sim, po de me re cer es pe cu la ção, mas nós
ava li a mos is so e por is so op ta mos por
iden ti fi car or ga ni za do res do even to, já
que a fa la do pre si den te iso la da men te não
tem con teú do aten ta tó rio con tra ins ti tui- 
ções ou que pos sa se ca rac te ri zar co mo
an ti de mo crá ti co.”

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Sob nova direção

O Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e Ar- 
tís ti co Na ci o nal (IPHAN) tem uma no va pre- 
si den te. Pa ra o car go, foi no me a da a atu al di-
re to ra do De par ta men to de De sen vol vi men-
to Pro du ti vo da Se cre ta ria Na ci o nal de In te-
gra ção In te rins ti tu ci o nal, do Mi nis té rio do
Tu ris mo, La ris sa Ro dri gues Du tra. A no me a-
ção foi pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
nes ta se gun da, em por ta ria as si na da pe lo
mi nis tro che fe da Ca sa Ci vil, Bra ga Net to.

Voos de máscaras

A Gol pas sou a so li ci tar des de es te do min- 
go a uti li za ção de más ca ras por to dos os seus
cli en tes em to dos os vo os. Es ta me di da tem
co mo ba se as in for ma ções mais re cen tes e
as re co men da ções de ór gãos pú bli cos pe lo
Bra sil e no mun do. Lu vas e más ca ras já es ta-
vam sen do dis tri buí das aos co la bo ra do res,
além de ál co ol em gel à dis po si ção de to dos.
O ob je ti vo é que to dos a bor do te nham uma
ex pe ri ên cia se gu ra no es pa ço.

O Con se lho da Mu lher Em pre sá ria
(CME), da As so ci a ção Co mer ci al do
Ma ra nhão (ACM), re a li zou nes te fim
de se ma na a cam pa nha “Me sa Fe liz”
com o ob je ti vo de ar re ca dar do a ções
pa ra a com pra de ces tas bá si cas pa ra
des ti na ção às mães aten di das por
ca sas de apoio em São Luís. A cam -
pa nha su pe rou to das as ex pec ta ti vas
dos seus or ga ni za do res con se guin do
ar re ca dar mais de 7 mil to ne la das de
ali men tos, que fo ram do a dos no sá -
ba do pe lo pre si den te da ACM, Cris ti -
a no Bar ro so Fer nan des e a pre si den -
te do CME, Ja ci ra Qua ri gua si Haic kel
(fo to) pa ra a Ca sa So nho de Cri an ça,
Pas to ral da Mu lher, Ce pro mar, Mo vi -
la e União dos Mo ra do res da Vi la 7 de
Se tem bro. Pa ra béns.

A car ti lha “Co mo man -
ter em pre gos e con tri -
buir pa ra a eco no mia
lo cal” (Par ce ria Se -
brae-TCE) já es tá dis -
po ní vel no si te do TCE,
é uma con tri bui ção aos
mu ni cí pi os du ran te a
cri se de cor ren te da
pan de mia de co ro na
ví rus. Pa ra o di re tor
su pe rin ten den te do Se -
brae, Al ber ti no Le al, a
par ce ria com o TCE vi -
sa con tri buir con cre ta -
men te pa ra abrir mer -
ca do pra as MPEs ma -
ra nhen ses.

Nes sa ter ça-fei ra, às
11h, acon te ce a li ve da
CDL SLZ com o te ma
“O Que se Po de Es pe rar
da Eco no mia após a
Co vid-19?”. Pa ra con -
fe rir as di cas e ori en ta -
ções que se rão da das
pe lo eco no mis ta Éden
Jú ni or bas ta aces sar o
ins ta gram da en ti da de
e acom pa nhar ao vi vo
no Sto ri es: @cdl sa o -
luis. O eco no mis ta
Éden Jú ni or é mes tre
em De sen vol vi men to
So ci o e conô mi co (UF -
MA).

Festa do Divino I

A fal ta que vai fa zer a Fes ta do Di vi no de Al- 
cân ta ra em 2020 se rá trans for ma da em um ri co
re gis tro das tra di ções que en vol vem es sa ma ni- 
fes ta ção de fé e cul tu ra se cu lar. 

O Go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria
da Cul tu ra (Sec ma), vai lan çar uma sé rie de cin- 
co ví de os na In ter net so bre a fes ta, que es te ano
foi can ce la da em ra zão da pan de mia do no vo
co ro na ví rus. 

O pro je to faz par te da cam pa nha Co ne xão
Cul tu ral, con tem plan do di ver sas ex pres sões ar- 
tís ti cas.

Festa do Divino II

Os ví de os irão re tra tar a his tó ria, ori gem, cu-
ri o si da des e per so na gens da Fes ta do Di vi no de
Al cân ta ra, além de con ver sas com as pes so as
que par ti ci pam do even to há mui to tem po, co- 
mo o mes tre ar te são e di re tor da Ca sa do Di vi no,
Antô nio de Co ló, os in te gran tes da fa mí lia Me- 
ne zes e sua re la ção com a fes ta há mais de 20
anos, as cai xei ras, mo ra do res da ci da de, de vo tos
e tu ris tas.Os três pri mei ros ví de os irão tra tar da
fes ta e da ci da de de Al cân ta ra, o quar to so bre a
fes ta do Di vi no em São Luís, e o úl ti mo mos tra rá
a fes ta pa ra além do Ma ra nhão.

Sem renda

Os li mi tes im pos tos pe la lei que cri ou o au xí- 
lio emer gen ci al de R$ 600 pa ra tra ba lha do res
afe ta dos pe la cri se do no vo co ro na ví rus e a cen- 
tra li za ção da exe cu ção do pro gra ma im pe dem o
aces so de mi lhões de pes so as ao be ne fí cio, se- 
gun do um gru po de pes qui sa do res li ga do à Uni- 
ver si da de de São Pau lo. Eles cal cu lam que 32
mi lhões de tra ba lha do res ame a ça dos de per der
em pre go e ren da com a pa ra li sia da ati vi da de
econô mi ca não te rão co mo re ce ber o di nhei ro,
por que têm vín cu lo for mal com o tra ba lho, ou
por cau sa das res tri ções da lei.

Pra curtir

A or ga ni za ção do
Fes ti val de Can nes
des car tou qual quer
pos si bi li da de de re a -
li zar uma edi ção fí si -
ca do even to em 2020
e anun ci ou que vai
apre sen tar seus fil -
mes em par ce ria com
ou tros fes ti vais in ter -
na ci o nais no ou to no
eu ro peu, no fi nal do
se gun do se mes tre.

Se gun do a re vis ta
Variety, a de ci são veio
em meio às in cer te -
zas da pan de mia do
co ro na ví rus. “Ho je,
uma edi ção fí si ca pa -
re ce com pli ca da de
or ga ni zar, en tão va -
mos avan çar no
anún cio dos fil mes
se le ci o na dos até o
iní cio de ju nho”, dis se
um por ta-voz do fes -
ti val à re vis ta.

Os fil mes lis ta dos
ago ra vão apa re cer
em fes ti vais de ci ne -
ma co mo os de To -
ron to, Ve ne za, An -
gou lê me, No va York,
en tre ou tros. En tre os
di as 22 a 26 de ju nho
acon te ce o Mer ca do
do Fil me de Can nes,
reu nin do vir tu al men -
te agen tes e dis tri bui -
do res.

No Mês das Mães, a
99 – em pre sa de mo -
bi li da de que in te gra a
gi gan te chi ne sa Di Di
Chu xing – anun cia
es tu do iné di to so bre o
per fil das mo to ris tas
par cei ras ca das tra -
das na pla ta for ma.

Cer ca de 67% de las
são mães e 73% têm
ida de en tre 25 e 44
anos. São Pau lo é o
es ta do que mais tem
mu lhe res di ri gin do
pe la 99, com 36%.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8
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Inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 estão abertas em
meio  uma série de questionamentos quanto à data de realização

PA TRÍ CIA CU NHA

No vi da des no pro ces so
Ca len dá rio
• Ins cri ções: até 22 de maio
• Pa ga men to da ta xa de ins cri ção: 11
a 28 de maio
• So li ci ta ção de aten di men to es pe ci -
a li za do do Enem im pres so: 11 a 22 de
maio
• So li ci ta ção pa ra tra ta men to pe lo
no me so ci al: 25 de maio a 1 de ju nho
• Pro vas pre sen ci ais: 1º e 8 de no -
vem bro
• Ga ba ri to e di vul ga ção dos ca der -
nos de ques tões: 11 de no vem bro
• Pro vas Enem di gi tal: 22 e 29 de no -
vem bro
• Di vul ga ção do ga ba ri to do Enem
di gi tal: 2 de de zem bro
• Re sul ta do in di vi du al: ja nei ro de
2021

EXAME NACIONAL 

Docentes preocupados
com aplicação do Enem

A
s ins cri ções pa ra o Exa me Na- 
ci o nal do En si no Mé dio
(Enem) es tão aber tas e vão
até o dia 22 de maio, no si te

ofi ci al da pro va
(enem.inep.gov.br/par ti ci pan te/). Até
aí tu do bem. Ocor re que a re a li za ção
das pro vas, pre vis ta no edi tal pa ra as
da tas de 1º e 8 de no vem bro, es tá sen- 
do ques ti o na da por alu nos e pro fes- 
so res. A pri mei ra ver são di gi tal do
exa me se rá em 22 e 29 de no vem bro.

Há uma dis cus são no Se na do pa ra
que a da ta da re a li za ção do exa me se ja
al te ra da em fun ção da co vid-19, que
sus pen deu as au las nas es co las do
país, des de de mar ço.  Com o cro no- 
gra ma man ti do, pro fes so res e es tu- 
dan tes se pre o cu pam em co mo se
man ter pro du ti vos e pre pa ra dos pa ra
as pro vas, mes mo sem au las pre sen ci- 
ais, que fa zem to da a di fe ren ça.

Se fa zer o Enem já é um de sa fio pa- 
ra os es tu dan tes que tem ní veis de
apren di za dos di fe ren ci a dos em um
país cheio de de si gual da des co mo é o
Bra sil, ima gi na nes se ce ná rio de pan- 
de mia, com au las sus pen sas, mui tos
alu nos sem o su por te on li ne, mui tos
alu nos ten do que se vi rar so zi nhos, às
ve zes sem um com pu ta dor, sem aces- 
so a In ter net… Sem con tar que nem
to dos con se guem ter uma ro ti na de
es tu dos on li ne, sem a in te ra ção com o
pro fes sor ou a chan ce de ti rar dú vi- 
das.

E se pa ra os alu nos que es tu dam na
re de pri va da já é com pli ca do, pa ra os
da re de pú bli ca a si tu a ção se agra va.
De acor do com a pe da go ga e Mes tre
em Ges tão do En si no da Edu ca ção
Bá si ca, Ma ri céia Li ma, o Enem des te

ano se rá um de sa fio du plo pa ra o alu- 
no, na ques tão do apren di za do e da
re a li za ção das pro vas em si. “Es tá fal- 
tan do es sa sen si bi li da de de sa ber que,
pa ra al guns alu nos é mais di fí cil
apren der so zi nho. É mui to tris te, a
gen te fi ca com pe na dos alu nos. A
gen te tem acom pa nha do o Se na do
que vem fa zen do au di ên ci as pa ra ten- 
tar al te rar es sas da tas mas é uma que- 
da de bra ço mui to gran de. O que se
ques ti o na é: por que eu te nho que que
fa zer pro va ago ra, se as uni ver si da des
tam bém te rão seus ca len dá ri os al te- 
ra dos? qual  é a ne ces si da de se es tá tu- 
do atra sa do?”, pon tua a mes tre.

Es tá fal tan do es sa

sen si bi li da de de sa ber

que, pa ra al guns alu nos

é mais di fí cil apren der

so zi nho. É mui to tris te, a

gen te fi ca com pe na dos

alu nos

Ela ain da apon ta que a gran de di fi- 
cul da de de mui tos alu nos é ter que es- 
tu dar so zi nho um con teú do que ele
nun ca viu pre sen ci al men te, que é o
do ter cei ro ano. “As au las pre sen ci ais
fo ram sus pen sas, mes mo ten do au las
pe las In ter net, o alu no nun ca viu o
con teú do do ‘ter cei rão’. O pro ble ma
es tá em não ter a au la, e as sim não ter
co mo fa zer a re vi são. As au las pre sen- 
ci ais são ne ces sá ri as pa ra o bom de- 

sem pe nho do alu no no Enem. Têm
alu nos de es co la pú bli ca que não es- 
tão ten do au la de jei to ne nhum. Se o
con teú do das pro vas fos se só do 1º e
do 2º ano, se ria ou tra coi sa”, afir ma
Ma ri céia.

A pro fes so ra de Quí mi ca do 3º ano,
Ch ris ti an ne Da vid, diz que a es co la
em que ela tra ba lha vem ado tan do vá- 
ri as es tra té gi as pa ra evi tar que o pre- 
juí zo se ja mai or pa ra o alu no, com au- 
las on-li ne e vií de o au las, já que as da- 
tas das pro vas fo ram man ti das. “Es se
mo men to é atí pi co. 

No nos so ca so (da es co la de la) eles
tem aces so a es se con teú do on li ne,
mas que não subs ti tui as au las pre-
sen ci ais, en tão nós não te mos co mo
acom pa nhar de per to de o alu no. Po-
rém, co mo não mu dou a da ta das pro- 
vas, eles tem que en ca rar a re a li da de.
Eu pre fe ria que fos se al te ra da, mas
en ten do tam bém que is so vai al te rar
ain da mais o ca len dá rio das uni ver si- 
da des. Ób vio que a gen te pen sa na di- 
fi cul da de dos alu nos, mas e as uni ver- 
si da des que ado tam o sis te ma do
Enem? É com pli ca do por que mui tas
es co las não ado ta ram ne nhu ma es- 
tra té gia”, dis se Ch ris ti an ne.

As au las pre sen ci ais são

ne ces sá ri as pa ra o bom

de sem pe nho do alu no

no Enem

Adiamento e novidades nas provas deste ano

A União Na ci o nal dos Es tu dan tes
(UNE) e a União Bra si lei ra dos Es tu- 
dan tes Se cun da ris tas (Ubes) pe di ram
sus pen são do edi tal e afir ma ram que
o Mi nis té rio da Edu ca ção e o Inep não
de mons tram “sen si bi li da de pa ra o
mo men to”. Es tu dan tes e pro fes so res,
dos mais va ri a dos ní veis edu ca ci o- 
nais, pro tes ta ram pe lo adi a men to em
su as re des so ci ais (em obe di ên cia às
de man das de iso la men to e en fren ta- 
men to da Co vid-19 re a li za das pe la
Or ga ni za ção Mun di al de Saú de –
OMS – e por de cre tos em vá ri os es ta- 
dos e mu ni cí pi os), le van tan do e pos- 
tan do a hash tag #adi a E NEM. A União
lan ça ram um abai xo as si na do on li ne
que con ta com mais de 30 mil as si na- 
tu ras.

No Se na do, par la men ta res de fen- 
de ram a vo ta ção de pro je tos que adi- 
am as da tas. A in ter rup ção das au las
pre sen ci ais na re de pú bli ca e pri va da
de en si no em ra zão das me di das de
pre ven ção do con tá gio do no vo co ro- 
na ví rus e fal ta de aces so uni ver sal à
in ter net que pos si bi li te o es tu do do- 
mi ci li ar es tão en tre os ar gu men tos
apre sen ta dos pe los se na do res.

O Pro je to de Lei 1.277/2020, da se- 
na do ra Da ni el la Ri bei ro, pre vê a pror- 
ro ga ção au to má ti ca de pra zos pa ra

pro vas, exa mes e de mais ati vi da des
pa ra aces so ao en si no su pe ri or em ca- 
so de re co nhe ci men to de es ta do de
ca la mi da de pe lo Con gres so Na ci o nal
ou de com pro me ti men to do fun ci o- 
na men to re gu lar das ins ti tui ções de
en si no do país.

Já o se na dor Izal ci Lu cas apre sen- 
tou o pro je to de De cre to Le gis la ti vo
(PDL 137/2020) pa ra sus pen der os
edi tais do go ver no fe de ral que de ter- 
mi nam as da tas pa ra a re a li za ção das
pro vas des te ano.

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

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

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

Em 2019, 5,1 mi lhões se ins cre ve- 
ram pa ra fa zer o Enem, que é a prin ci- 
pal por ta de en tra da pa ra o en si no su- 
pe ri or pa ra es tu dan tes de es co las pú- 
bli cas e par ti cu la res do Bra sil.

Es que ma do “es pa nhol”

DA RE DA ÇÃO

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Esquema limpava
contas e heranças

OS PROCESSOS ERAM REALIZADOS NO FÓRUM DE RIBAMAR

DIVULGAÇÃO

A ci da de de São Jo sé de Ri ba mar es tá em meio a um
gran de de nún cia fei ta pe lo Fan tás ti co, pro gra ma do mi- 
ni cal da emis so ra Glo bo. No úl ti mo do min go (10), o pro- 
gra ma vei cu lou uma re por ta gem que vi nha in ves ti gan- 
do des de ja nei ro des te ano, on de dois ca sos de li be ra ção
de he ran ça e di nhei ro em con ta ban cá ria en vol ven do
pes so as já fa le ci das e uma que mo ra em Má la ga, na Es- 
pa nha.

O gol pe usa a Jus ti ça pa ra lim par con tas ban cá ri as e
var rer in ves ti men tos de uma vi da in tei ra. O es que ma no
Ma ra nhão cha mou a aten ção após um “mor to” per cor- 
rer cer ca de 2 mil quilô me tros pa ra as si nar do cu men tos
ma co mar ca de São Jo sé de Ri ba mar, lo ca li za da na re- 
gião me tro po li ta na de São Luís, pa ra a li be ra ção de R$ 3
mi lhões. O pro ces so que du ra va 20 anos no Rio de Ja nei- 
ro, foi re sol vi do em ape nas 18 di as em Ri ba mar.

Ou tro es que ma acon te ceu em Ba ca bal e tam bém em
São Jo sé de Ri ba mar, on de foi fi na li za do o pro ces so de
se pa ra ção. A re por ta gem do Fan tás ti co con se guiu lo ca- 
li zar a es po sa de um es pa nhol que te ria re ce bi do cer ca
de R$ 500 mil.

Ma ria Sil va na Gon çal ves foi pe ga de sur pre sa ao sa ber
que te ria si do ca sa da com um es pa nhol e te ve di rei to a
R$ 500 mil du ran te o pro ces so de se pa ra ção.

A mu lher nun ca foi ca sa da e nem co nhe ce Ju an Gar- 
cia, que te ve o seu no me en vol vi do em uma frau de na
Jus ti ça bra si lei ra. Ju an, mo ra dor da ci da de de Má la ga,
na Es pa nha, te ve vá ri os blo quei os em sua con ta que fo- 
ram ex pe di dos por um juiz na co mar ca de São Jo sé de
Ri ba mar. O do cu men to de se pa ra ção de Ju an e Ma ria
Sil va na foi re gis tra do no car tó rio de Ba ca bal e da ria a ela
o di rei to a R$ 500 mil que de sa pa re ce ram das con tas do
es pa nhol.

SEQUESTRO

Bandidos morrem e
policial é baleado 

NA AÇÃO, DOIS SUSPEITOS MORRERAM E UM POLICIAL SE FERIU

Na zo na ru ral de Bom Lu gar, ci da de dis tan te cer ca de
288 km da ca pi tal ma ra nhen se, dois ho mens sus pei tos
de cri mes mor re ram em con fron to com po li ci ais no úl ti- 
mo do min go (10). Na ação, um po li ci al fi cou fe ri do e não
cor re ris co de mor te.

De acor do com in for ma ções po li ci ais, hou ve um se- 
ques tro no mu ni cí pio de Dom Pe dro, on de ho mens ar- 
ma dos in va di ram a re si dên cia de um em pre sá rio e fu gi- 
ram le van do re féns.

Ain da de acor do com a po lí cia, a equi pe po li ci al foi
aci o na da e ini ci ou uma per se gui ção pe lo ban do, que fu- 
giu em dois veí cu los. Os cri mi no sos to ma ram ou tro veí- 
cu lo de as sal to e con ti nu a ram a fu ga. Os re féns fo ram li- 
be ra dos em de ter mi na do tre cho e fo ram res ga ta dos pe- 
la po lí cia sem fe ri men tos.

A po lí cia con se guiu cer car os ban di dos na zo na ru ral
de Bom Lu gar, quan do foi ini ci a da uma tro ca de ti ros.

Na ação, dois cri mi no sos, não iden ti fi ca dos até o mo- 
men to, fo ram mor tos e um po li ci al foi ba le a do na co xa e
se re cu pe ra. O res tan te do ban do fu giu por uma re gião
de ma ta gal. A po lí cia con ti nua fa zen do bus cas na re- 
gião.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020
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A ONU recomenda que os governos adotem medidas para conter a violência de gênero
e para garantir continuidade dos serviços de assistência às meninas e mulheres

DE APLICATIVOS A DELEGACIAS

Como denunciar
violência contra mulher

Iso la men to x vi o lên cia

R
e co men da da co mo a me lhor 
for ma de con ter a pro pa ga- 
ção da co vid-19, a per ma nên- 
cia em ca sa po de po ten ci a li- 

zar fa to res que con tri bu em pa ra o au- 
men to da vi o lên cia con tra as mu lhe- 
res. Se gun do a Or ga ni za ção das Na- 
ções Uni das (ONU), nos úl ti mos me- 
ses, o nú me ro de as sas si na tos, agres- 
sões e abu sos au men ta ram em vá ri os 
paí ses.

O que mo ti vou a or ga ni za ção a, já 
em mar ço, re co men dar que os go ver- 
nos na ci o nais ado tas sem me di das pa- 
ra con ter a vi o lên cia de gê ne ro e pa ra 
ga ran tir a con ti nui da de dos ser vi ços 
de as sis tên cia às me ni nas e mu lhe res.

De vi do à sub no ti fi ca ção, os nú me- 
ros de de nún ci as re gis tra das no Bra sil 
não são fi eis à re al di men são do pro- 
ble ma. Ain da as sim, le van ta men to do 
Fó rum Bra si lei ro de Se gu ran ça Pú bli- 
ca in di ca que , des de que o no vo co ro- 
na ví rus che gou ao Bra sil, po li ci ais 
pas sa ram a aten der a um mai or nú- 
me ro de cha ma dos de emer gên ci as 
fei tos por mu lhe res ví ti mas da vi o lên- 
cia do més ti ca em di ver sos es ta dos.

Se gun do a re la to ra es pe ci al das Na- 
ções Uni das so bre vi o lên cia con tra as 
mu lhe res, Du brav ka Šimo no vić, o au- 
men to da vi o lên cia do més ti ca em 
meio à cri se sa ni tá ria glo bal ocor re, 
en tre ou tras coi sas, por que, com o 
iso la men to, mui tas mu lhe res se vêem 
obri ga das a pas sar mais tem po em ca- 
sa, ao la do dos agres so res. Além dis so, 
em vá ri os paí ses, a co vid-19 afe tou os 
ser vi ços po li ci ais; di fi cul tou o aces so 
à Jus ti ça e acar re tou no fe cha men to 
tem po rá rio de tri bu nais, abri gos e de 
ou tros ser vi ços.

No Bra sil, ór gãos dos po de res Ju di-

SOS Mu lher

VIOLENCIA_DOMESTICA_MARCOS_SANTOS_USP

MARCOS SANTOS/USP/DIREITOS RESERVADOS

ciá rio e Exe cu ti vo (no âm bi to fe de ral, 
es ta du al e mu ni ci pal) têm pro cu ra do 
man ter o fun ci o na men to das ins ti tui- 
ções às quais as mu lhe res ví ti mas de 
vi o lên cia de vem re cor rer pa ra ob ter 
aju da.

A lis ta de ini ci a ti vas e for mas de fa- 
ci li tar o aces so aos ser vi ços é gran de. 

Vão de apli ca ti vos co mo o SOS Mu-
lher, de sen vol vi do pa ra smartpho nes 
pe lo Mi nis té rio Pú bli co do Ama pá e 
pe la Pre fei tu ra de Ma ca pá, à pla ta for-
ma de mes mo no me, que o go ver no 
de São Pau lo cri ou e que tam bém in-
clui um apli ca ti vo que per mi te às ví ti- 
mas de vi o lên cia do més ti ca pe dir aju-
da à po lí cia ape nas aper tan do um bo- 
tão do ce lu lar por cin co se gun dos.

Principais serviços e como acessá-los
Li gue 180 e dis que 100
A Ou vi do ria Na ci o nal de Di rei tos

Hu ma nos, vin cu la da ao Mi nis té rio da
Mu lher, Fa mí lia e Di rei tos Hu ma nos,
é res pon sá vel por re ce ber e ana li sar
vi o la ções de di rei tos hu ma nos de to- 
do o Bra sil. 

O ór gão re ce be tam bém as de nún- 
ci as de vi o lên cia con tra a mu lher. Dis- 
can do gra tui ta men te pa ra os te le fo- 
nes 180 ou 100, a de nun ci an te tam- 
bém po de re ce ber ori en ta ções so bre
seus di rei tos e ou tros ser vi ços pró xi- 
mos. O Li gue 180 fun ci o na 24 ho ras
por dia, to dos os di as.

Apli ca ti vo Pro te ja Bra sil
Pro du zi do pe lo Fun do das Na ções

Uni das pa ra a In fân cia (Uni cef) e pe la
en tão Se cre ta ria de Di rei tos Hu ma nos
da Pre si dên cia da Re pú bli ca (atu al
Mi nis té rio dos Di rei tos Hu ma nos), o
apli ca ti vo pa ra smartpho nes e ta blets
con ti nua dis po ní vel pa ra sis te mas
An droid e IOS. Gra tui to, ele per mi te à
usuá ria fa zer de nún ci as di re to pe lo
apli ca ti vo, lo ca li zar ór gãos de pro te- 
ção nas prin ci pais ca pi tais e se in for- 
mar so bre seus di rei tos e di fe ren tes ti- 
pos de vi o la ções.

Cen tros es pe ci a li za dos
São es pa ços pú bli cos que pres tam

aco lhi men to, aten di men to psi co ló gi- 
co e so ci al e ori en ta ção ju rí di ca às
mu lhe res em si tu a ção de vi o lên cia. O
aten di men to não de pen de de en ca- 
mi nha men to de ou tro ser vi ço, bas- 
tan do à pes soa com pa re cer pa ra ser
aten di da. Pa ra sa ber o en de re ço e o
te le fo ne do ser vi ço em uma de ter mi- 
na da re gião, bas ta li gar, grá tis e con fi- 
den ci al men te, pa ra o Li gue 180.

Ca sas de aco lhi men to pro vi só rio
Tra ta-se de um ser vi ço de abri ga- 

men to tem po rá rio de cur ta du ra ção
(até 15 di as), não-si gi lo so, pa ra mu- 
lhe res em si tu a ção de vi o lên cia,
acom pa nha das ou não de seus fi lhos,
que não cor rem ris co imi nen te de
mor te. Aten dem não só às ví ti mas de

vi o lên cia do més ti ca e fa mi li ar, mas
tam bém as que so frem ou tros ti pos de
vi o lên cia, em es pe ci al ví ti mas do trá- 
fi co de mu lhe res. 

O abri ga men to pro vi só rio de ve ga- 
ran tir a in te gri da de fí si ca e emo ci o nal
das mu lhe res, bem co mo re a li zar di- 
ag nós ti co da si tu a ção da mu lher pa ra
en ca mi nha men tos ne ces sá ri os. Li gue
180 pa ra se in for mar so bre as for mas
de aces so ao ser vi ço na sua re gião.

De le ga ci as es pe ci a li za das
Uni da des es pe ci a li za das das po lí- 

ci as ci vis dos es ta dos, as de le ga ci as da
mu lher re a li zam ações de pre ven ção,
pro te ção e in ves ti ga ção dos cri mes de
vi o lên cia do més ti ca e vi o lên cia se xu al
con tra as mu lhe res. Ne las, é pos sí vel
re gis trar bo le tins de ocor rên cia, so li- 
ci tar me di das pro te ti vas de ur gên cia,
en tre ou tros ser vi ços. In fe liz men te, a
mai o ria das ci da des bra si lei ras ain da
não con ta com es te ti po de aten di- 
men to es pe ci a li za do.

Vi o lên cia se xu al
Há, no Sis te ma Úni co de Saú de

(SUS), ser vi ços de saú de es pe ci a li za- 
dos no aten di men to às mu lhe res de
qual quer ida de, ví ti mas de vi o lên cia
se xu al. 

Se gun do nor mas téc ni cas, de vem
con tar com equi pes mul ti dis ci pli na- 
res (psi có lo gos, as sis ten tes so ci ais,
en fer mei ros e mé di cos) ap tas a li dar
com es tas si tu a ções. A Cen tral de
Aten di men to à Mu lher (Li gue 180)
po de in for mar o te le fo ne e o en de re ço
do ser vi ço mé di co em ca da lo ca li da- 
de.

Pa tru lhas Ma ria da Pe nha
Tra ta-se de ser vi ço de pa tru lha- 

men to es pe ci a li za do que, em ge ral,
fun ci o na 24 ho ras por dia, atu an do
pa ra coi bir a vi o lên cia con tra as mu- 
lhe res, fis ca li zan do es pe ci al men te o
cum pri men to de me di das pro te ti vas.
Em al gu mas uni da des da fe de ra ção, o
ser vi ço é re a li za do pe las guar das mu- 
ni ci pais. Nor mal men te, a in clu são no

ser vi ço acon te ce por meio de de ci são
ju di ci al, mas mui tas pa tru lhas já atu-
am a par tir de aci o na men to via rá dio
e apli ca ti vos – mes mo que a mu lher
não te nha me di da pro te ti va em vi gor.

De fen so ri as es pe ci a li za das
As de fen so ri as pú bli cas são ór gãos

do Po der Ju di ciá rio en car re ga das de
aten der pes so as que não pos su em
con di ções fi nan cei ras pa ra pa gar pe lo
ser vi ço de um ad vo ga do. 

En tre elas, há es tru tu ras vol ta das
ex clu si va men te à pres ta ção de as sis-
tên cia ju rí di ca gra tui ta às mu lhe res
em si tu a ção de vi o lên cia, ga ran tin do
ori en ta ção ju rí di ca ade qua da e aces- 
so à Jus ti ça. São os Nú cle os Es pe ci a li- 
za dos no Aco lhi men to e Aten di men to
às Mu lhe res Ví ti mas de Vi o lên cia Do- 
més ti ca e Fa mi li ar (Nu dems).

Nas lo ca li da des on de não há De- 
fen so ria Pú bli ca Es pe ci a li za da, o ca so
é aten di do pe la equi pe não es pe ci a li-
za da dis po ní vel. O mo do mais fá cil de
se in for mar so bre en de re ços e te le fo- 
nes do ser vi ço, além do ho rá rio de
fun ci o na men to, tam bém é te le fo nar
pa ra o Li gue 180.

Pro mo to ri as es pe ci a li za das
As pro mo to ri as es pe ci a li za das em

vi o lên cia do més ti ca e fa mi li ar con tra
a mu lher são as uni da des es pe ci a li za- 
das do Mi nis té rio Pú bli co (MP), en-
car re ga do de aten der à po pu la ção nos
ca sos pre vis tos em lei.

Nas pro mo to ri as é pos sí vel so li ci tar
o iní cio ou o pros se gui men to de in- 
ves ti ga ções e a con ces são, pe la Jus ti- 
ça, de me di das pro te ti vas de ur gên cia
nos ca sos de vi o lên cia con tra a mu-
lher. 

O aten di men to não de pen de de en- 
ca mi nha men to de ou tro ser vi ço, bas- 
tan do à pes soa in te res sa da com pa re-
cer ao ór gão – cu jo en de re ço e ho rá rio
de fun ci o na men to tam bém po de ser
con sul ta do por meio do te le fo ne 180
ou li gan do pa ra o Mi nis té rio Pú bli co
em sua ci da de ou re gião.

MATHEUS WER NECK

SAU LO DU AI LI BE

BALSAS

Homem preso por matar
mulher a marretadas

O SUSPEITO USOU UMA MARRETA PARA MATAR  A VÍTIMA

DIVULGAÇÃO

O Cen tro de In te li gên cia da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão
re a li zou ope ra ção que cul mi nou na pri são de uma pes- 
soa sus pei ta de ter as sas si na do a pró pria com pa nhei ra.
O cri me acon te ceu há 12 anos, na ci da de de Bal sas, Sul
do Ma ra nhão.

O sus pei to de ti do na ação po li ci al foi iden ti fi ca do co- 
mo Pe dro Pe rei ra Ba tis ta Fi lho, de 47 anos. Ele é fo ra gi do
da jus ti ça por ser o prin ci pal sus pei to de ma tar a mu lher
com gol pes de mar re ta na ca be ça.

Os le van ta men tos ti ve ram iní cio há cer ca de 6 me ses
pe la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés do Cen tro de In- 
te li gên cia da Po lí cia Ci vil, com apoio do Cen tro In te gra- 
do de In te li gên cia de Se gu ran ça Pú bli ca, Re gi o nal Nor- 
des te (CI ISP-R/NE), que iden ti fi cou o pa ra dei ro de Pe- 
dro no mu ni cí pio de Na ti vi da de no es ta do de To can tins.

Após bus cas re a li za das pe la equi pe da Po lí cia Ci vil do
To can tins em Na ti vi da de, o fo ra gi do foi lo ca li za do e pre- 
so, e se rá le va do ao Sis te ma Pri si o nal, on de per ma ne ce- 
rá à dis po si ção da Jus ti ça.

FORAGIDO

Assaltante de banco é
preso em Santa Inês

A POLÍCIA ENCONTROU MATERIAL PARA ARROMBAR BANCOS

POLÍCIA CIVIL

A po lí cia pren deu Car los Antô nio Pas sos da Sil va,
mais co nhe ci do co mo “Car lão”, de 47 anos. Na tu ral de
Ti an guá, no Ce a rá, ele é sus pei to de cri mes con tra ins ti- 
tiui ções ban cá ri as.

Por meio de in ves ti ga ções, foi pos sí vel lo ca li zar uma
ca sa na Rua das La ran jei ras, 842, bair ro Vi la Mi li tar, em
San ta Inês, on de po de ria es tá es con di do Car lão, um fo- 
ra gi do de al ta pe ri cu lo si da de do sis te ma pri si o nal do
Ma ra nhão.

A equi pe de cap tu ras fi cou mo ni to ran do o en de re ço,
e con se guiu iden ti fi car Car lão. Lo go em se gui da, foi fei- 
to a abor da gem. Em uma mi nu ci o sa bus ca na ca sa, os
po li ci ais des co bri ram, em vá ri os cô mo dos da re si dên- 
cia, di ver sos equi pa men tos uti li za dos pa ra ar rom ba- 
men tos de cai xas ele trô ni cos ban cá ri os.

De pois de re ce ber voz de pri são, o sus pei to foi le va do
pa ra a De le ga cia Re gi o nal de San ta In tês, on de as in ves- 
ti ga ções pros se gui ram. Os in ves ti ga do res des co bri ram
uma ex ten sa fi cha cri mi nal, on de além da fu ga do pre sí- 
dio PSL4, em São Luís, Car lão tam bém res pon de pe los
cri mes de se ques tro, trá fi co de dro gas, as so ci a ção cri mi- 
no sa e ho mi cí dio.

De pois dos pro ce di men tos de pra xe, o acu sa do se rá
en ca mi nha do pa ra o sis te ma pri si o nal, fi can do a dis po- 
si ção do ju di ciá rio.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020
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Por conta da pandemia, clube não consegue preservar empregos e negocia acordos de
rescisão. Em abril, Vasco já havia suspendido mais de 60 contratos 

ACORDOS DE RESCISÕES

Vasco deve demitir
50 funcionários

Be ne fí cio

Sa lá ri os de atle tas

O
Vas co de ve rá de mi tir, nes ta 
se ma na, pou co mais de 50 
fun ci o ná ri os. Com o fu te bol 
pa ra do por con ta da pan de- 

mia do no vo co ro na vi rus, o clu be te rá 
de re du zir seu qua dro de fun ci o ná ri os 
e bus ca acor dos de res ci sões.

O Vas co ten tou evi tar de mis sões, e 
no fi nal de abril co mu ni cou a sus pen- 
são do con tra to de cer ca de 60 fun ci o- 
ná ri os por dois me ses, en tre os di as 1º 
de maio e 1º de ju lho. Na oca sião, o 
clu be sus ten tou sua de ci são na Me di- 
da Pro vi só ria 936, pu bli ca da em 1º de 
abril. Mas não foi o su fi ci en te.

Nes ta se gun da, mais de 50 fun ci o- 
ná ri os se rão de mi ti dos. No acor do, os 
co la bo ra do res de mi ti dos re ce be rão 
par ce la da men te os sa lá ri os atra sa dos 
e a ver ba res ci só ria. A pri mei ra par ce- 
la se rá pa ga nes ta se gun da, no ato da 
de mis são.

Na úl ti ma sex ta-fei ra, com a en tra- 
da de re cur sos, o clu be pa gou fo lha de 
fe ve rei ro a fun ci o ná ri os que re ce bem 
até R$ 1.800 e atle tas com me no res sa- 
lá ri os do gru po.

Os fun ci o ná ri os que re ce bem aci- 
ma de R$ 1.800 ti ve ram de po si ta da a 
quan tia de R$ 1.300 re fe ren te a par te 
do ven ci men to de fe ve rei ro, que es tá 
em aber to. O Vas co pri o ri zou os co la- 
bo ra do res com sa lá ri os me no res e os 
que es tão tra ba lhan do em “full-ti me”, 
se ja em São Ja nuá rio ou re mo ta men- 
te, no atu al mo men to.

Tam bém na sex ta-fei ra, pa gou o 
mês de ja nei ro a jo ga do res que re ce-

CAMPELLO PAGOU SALÁRIOS E BENEFÍCIOS A ALGUNS ATLETAS E FUNCIONÁRIOS

bem até R$ 50 mil. 
O pa ga men to te ve o ava lia de lí de- 

res do elen co, que con cor da ram que o 
clu be pri o ri zas se os atle tas com me- 

no res sa lá ri os. Os jo ga do res que ga- 
nham mais de R$ 50 mil ain da não re-
ce be ram sa lá ri os re fe ren tes ao ano de 
2020.

OLIMPÍADAS DE TÓQUIO

Produtos ficam nas
prateleiras das lojas

MERCADORIAS ESTOCADAS NAS PRATELEIRAS DAS LOJAS

GETTY IMAGES

São mas co tes de pe lú cia, cha vei ros, ca mi se tas, ca ne- 
cas… É lon ga a lis ta dos tra di ci o nais pro du tos ofi ci ais
das Olim pía das de Tó quio. Por cau sa da pan de mia do
co ro na ví rus e do adi a men to dos Jo gos pa ra 2021, as
mer ca do ri as es tão es to ca das nas pra te lei ras das de ze- 
nas de lo jas ofi ci ais es pe lha das pe lo Ja pão.

A bai xa pro cu ra pe los itens têm pre o cu pa do o Co mi tê
Or ga ni za dor, que es pe ra ar re ca dar U$ 100 mi lhões
(mais de R$ 570 mi) com a ven da de 5.500 pro du tos li- 
cen ci a dos. A lo ja on li ne de Tó quio 2020 con ti nua fun ci- 
o nan do, mas sem gran de de man da.

Cu ri o sa men te, al guns es pe ci a lis tas acre di tam que os
pro du tos li cen ci a dos po dem ga nhar mai or va lor ca so as
Olim pía das se jam can ce la das. Es sa hi pó te se ga nha for- 
ça com a in cer te za da pan de mia do co ro na ví rus – é pre- 
ci so que a do en ça es te ja con tro la do no mun do in tei ro
pa ra os Jo gos se rem re a li za dos com se gu ran ça. Aí as
mer ca do ri as dos Jo gos pas sa ri am a ser mais va lo ri za das
por co le ci o na do res. “Se não hou ver Jo gos Olím pi cos de
Tó quio em 2021, o va lor das mer ca do ri as já cri a das pa ra
2020 au men ta rá e au men ta rá ain da mais ra pi da men te
se o pro du to exis ten te for re mo vi do do va re jo”, dis se Da- 
vid Car ter, pro fes sor de ne gó ci os es por ti vos da Uni ver si- 
da de do Sul da Ca li fór nia.

Ape sar de os Jo gos te rem si do adi a dos pa ra 2021, os
pro du tos li cen ci a dos con ti nu am com o slo gan Tó quio
2020. A de ci são pe la ma nu ten ção da mar ca evi tou que
to ne la das de mer ca do ri as fos sem des car ta das.

De sin fec ção am bi en tal

CT DESINFETADO

Jogadores do Galo iniciam exames

JOGADORES REALIZARAM EXAMES DE COVID-19 NA ENTRADA DO CT DO ATLÉTICO-MG

LEANDRO PACHECO

De pois de Grê mio e Fla men go, o Atlé ti- 
co-MG tam bém fez uma ba te ria de tes ta- 
gem rá pi da da Co vid-19 no elen co do ti me
pro fis si o nal, além de co mis são téc ni ca e
fun ci o ná ri os. Nes ta se gun da-fei ra, o Ga lo
con vo cou os jo ga do res a irem até o Cen tro
de Trei na men tos, em Ves pa si a no (Re gião
Me tro po li ta na de BH).

A pri mei ra eta pa foi re a li za da ain da nas
ime di a ções da por ta ria. Pri mei ro, era fei ta
uma tri a gem de me di ção de tem pe ra tu ra
dos exa mi na dos. Pos te ri or men te, eles fa zi- 
am os exa mes de co le ta de san gue e se cre- 
ções de gar gan ta/na riz em uma par te mais
in ter na. A pro gra ma ção é de co la bo ra do res
se di ri gi rem ao pré dio do Atlé ti co na par te
da ma nhã (jun ta men te com a co mis são
téc ni ca), e os jo ga do res irem à tar de.

Ou tro pro ce di men to ado ta do pe lo Atlé- 
ti co foi a de sin fec ção am bi en tal na Ci da de
do Ga lo. A ação, re a li za da no úl ti mo do- 
min go, bus ca eli mi nar mi cro-or ga nis mos
pa to gê ni cos, tais co mo bac té ri as, áca ros,

fun gos e ví rus, in cluin do o no vo co ro na ví- 
rus. Se gun do o clu be, o pro ce di men to tem
va li da de e é po ten ci a li za do quan do re a li- 
za do con jun ta men te com as me di das de
hi gi e ne pes so al, co mo lim pe za con ti nu a da
das mãos e uso de ál co ol gel e más ca ra de
pro te ção. O ti me de Jor ge Sam pa o li se reu- 
niu pe la úl ti ma vez em 17 de mar ço. Após
fe char os por tões da Ci da de do Ga lo aos vi- 
si tan tes – jor na lis tas, fa mi li a res, ami gos e
con vi da dos – no dia an te ri or, os trei nos fo- 
ram sus pen sos pa ra to dos os jo ga do res (in- 
cluin do ba se e fe mi ni no). Qua se dois me- 
ses de pa ra li sa ção pa ra che gar na eta pa de
vol ta aos trei nos. Abril foi ti ra do pa ra as fé- 
ri as an te ci pa das co le ti va men te. Na par te
ad mi nis tra ti va, o Atlé ti co tra ba lhou com
re cur so hu ma no re du zi do, com a gran de
mai o ria dos co la bo ra do res em “ho me of fi- 
ce” ou li cen ça re mu ne ra da. Hou ve re du ção
de até 25% – de for ma es ca lo na da – nos sa-
lá ri os de to dos os fun ci o ná ri os. O Ga lo ha- 
via da do 20 di as ini ci ais de fé ri as aos atle- 
tas, e mais 10 di as ex tras, nos quais já ocor- 
reu a in ci dên cia dos 25%.

UFC 249

“Ele cheirava a álcool e cigarro”

DOMINICK CRUZ RECLAMA DA INTERRUPÇÃO COM O ÁRBITRO DA LUTA, KEITH PETERSON

 GETTY IMAGES

No cau te a do pe la pri mei ra vez na car- 
rei ra, Do mi nick Cruz, der ro ta do por
Henry Ce ju do na co-lu ta prin ci pal do
UFC 249, no úl ti mo sá ba do (9), em Jack- 
son vil le, na Fló ri da (EUA), cri ti cou a ar bi- 
tra gem de Keith Pe ter son por uma su pos- 
ta in ter ven ção pre co ce no con fron to vá li- 
do pe lo cin tu rão do pe so-ga lo.

A crí ti ca a Keith Pe ter son não foi ape- 
nas téc ni ca. Do mi nick Cruz acu sou o ár- 
bi tro de es tar exa lan do chei ro de ál co ol e
ci gar ro e re ve la que, an tes mes mo da po- 
lê mi ca in ter ven ção, se per gun tou so bre a
pos si bi li da de de o juiz ser subs ti tuí do. “Às
ve zes, gos ta ria que hou ves se uma for ma
de man ter es ses ár bi tros um pou co mais
res pon sá veis. O ca ra chei ra va a ál co ol e ci- 
gar ros. En tão, quem sa be o que ele es ta va
fa zen do? Eu gos ta ria que eles pas sas sem
por tes tes to xi co ló gi cos. Quan do o vi, fi- 
quei pen san do se ha ve ria uma for ma de
ve tar um ár bi tro e en trar um no vo. Nós,
lu ta do res, te mos es sa es co lha? Gos ta ria
que ti vés se mos”, de cla rou.

Ex-cam peão da ca te go ria, Do mi nick
Cruz re la ta que es ta va se le van tan do no
mo men to em que Ce ju do o atin gia pa ra li- 
qui dar o du e lo. 

O atle ta – co men ta ris ta em trans mis- 
sões do UFC -, afir ma que o fa to de es tar
re a gin do de ve ria mos trar ao ár bi tro sua
ca pa ci da de de re a ção, mes mo em si tu a- 
ção ad ver sa. “Ob vi a men te, não es tou fe liz
com a pa ra li sa ção da lu ta, por que pe di es- 
pe ci fi ca men te ao ár bi tro pa ra que me dei- 
xas se até que eu saís se e fi cas se de pé. Se
eu fi cas se no chão, en ten de ria, mas es ta va
tra ba lhan do pa ra me le van tar. Es ta va ci- 
en te do que es ta va acon te cen do. Ti ro o
cha péu ao Henry, não há des cul pas. Eu
não de ve ria ter si do pe go por ele na jo e- 
lha da da que le jei to. Foi o gol pe que me
dei xou na que la po si ção. Es ta va me le van- 
tan do. Era uma lu ta pe lo tí tu lo mun di al,
não era uma bri ga de quin tal.(…) O meu
ar gu men to é que, se es tou de pé, co mo es- 
tou no cau te a do? Vo cê não po de fi car de
pé e ser no cau te a do ao mes mo tem po”.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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WarnerMedia quer que o especial seja físico, no cenário original, mas pode ser forçada a
mudar de planos

ESPECIAL

Reunião de Friends
pode ser online

O
elen co de Fri ends es tá pa ra 
se reu nir em um es pe ci al 
pa ra o stre a ming HBO Max, 
mas as gra va ções fo ram adi- 

a das in de fi ni ti va men te por con ta da 
pan de mia do co ro na ví rus. Ago ra, o 
exe cu ti vo Bob Gre en blatt, da War ner- 
Me dia, afir mou que is so po de aca bar 
im pac tan do o for ma to da reu nião ca- 
so a qua ren te na se es ten da mais do 
que o es pe ra do [via Variety].

Se gun do Gre en blatt, a ideia da em- 
pre sa é reu nir o elen co ori gi nal no Sta- 
ge 24, lo te dos es tú di os da War ner 
Bros. em que a sit com era gra va da. 
Além dos ato res, tam bém ha ve ria pú- 
bli co acom pa nhan do a gra va ção. A 
War ner Me dia es tá oti mis ta que con- 
se gui rá gra var des sa for ma até o fim 
do ve rão nor te-ame ri ca no, ou se ja, 
até o fim de agos to. “Acre di ta mos que 
há enor me va lor em ter pú bli co vi ven- 
ci an do es ses seis gran des ami gos jun- 
tos no va men te. Não que re mos fa zer, 
do na da, uma cha ma da on li ne com 
seis qua dra di nhos e as pes so as fil- 
man do de su as co zi nhas e quar tos”, 
dis se o exe cu ti vo.

Po rém, ca so a qua ren te na se es ten- 
da por mui to tem po, a War ner Me dia 
pas sa rá a con si de rar um for ma to on li- 
ne, pa ra ga ran tir que o es pe ci al se ja 
lan ça do ain da em 2020.

Con si de ra da uma das co mé di as 
mais in flu en tes de to dos os tem pos, 
Fri ends te ve 10 tem po ra das, trans mi- 
ti das en tre 1994 e 2005, com su as his- 
tó ri as e per so na gens en tran do no 
ima gi ná rio po pu lar e re fle tin do em 
pro du ções co mo How I Met Your 
Mother, The Big Bang Theory e ou tras 
co mé di as pro du zi das nas úl ti mas du-

O que que re mos?

UMA DAS MAIORES SÉRIES DA HISTÓRIA DEVE VOLTAR EM ESPECIAL 

as dé ca das.
Des de o co me ço da pan de mia do 

co ro na ví rus, vá ri as áre as do en tre te- 
ni men to fo ram afe ta das com o adi a- 
men to de es trei as, pa ra li sa ção de pro- 
du ções e can ce la men to de gran des 
even tos.

Sa be mos que o elen co não vol ta rá a 
in ter pre tar Ross, Ra chel, Mo ni ca, 
Chan dler, Pho e be e Joey, po rém is so 
não quer di zer que a pro du ção não 
po de tra zer os per so na gens de vol ta 
de al gu ma ma nei ra. Os ato res po de ri- 
am apa re cer ca rac te ri za dos, tal vez 
uma ver são atu a li za da dos seus vi su- 

ais clás si cos. Mas, mais le gal ain da se- 
ria se a aber tu ra do es pe ci al se guis se 
em par te o for ma to dos epi só di os: to- 
dos sen ta dos no Cen tral Perk, to man- 
do um ca fé, e dis cu tin do al go com ple- 
ta men te ba nal. Não cus ta so nhar, não 
é?

Se ria es pe ci al men te di fí cil es co lher 
as ce nas mais me mo rá veis de Fri ends, 
mas não cus ta ria ten tar. Tal vez uma 
ma nei ra in te res san te se ria se le ci o nar 
por per so na gem. Por exem plo, os me- 
lho res mo men tos mu si cais da Pho e-
be. Ou, en tão, as pi o res ca ga das do 
Ross. In de pen den te do cri té rio pa ra a 
se le ção, é fa to de que a nos tal gia não 
po de ria fi car de fo ra de um es pe ci al 
co mo es te.

CINEMA

Disney confirma
Mulan para julho

FILME ESTAVA PREVISTO INICIALMENTE PARA MARÇO 

O CEO da Disney, Bob Cha pek, dis se que o fil me “Mu- 
lan” se rá lan ça do nos ci ne mas no dia 24 de ju lho, co mo
con tou ao pro gra ma “Squawk Alley”, da CNBC.

Na en tre vis ta de on tem, Cha pek pon de rou so bre co- 
mo se ria a exi bi ção do fil me nas sa las de ci ne mas com
res tri ções no nú me ro de pes so as. “Nes se ca so em par ti- 
cu lar, acho que po de ser ge ren ci a do. Acho que ca be rá a
nos sos ex po si to res com quem fa ze mos par ce ria. Acho
que é uma da ta de lan ça men to mui to boa pa ra es se tí tu- 
lo em par ti cu lar”, dis se.

O li ve ac ti on es ta va com o lan ça men to sus pen so des- 
de mar ço com o avan ço da pan de mia de co ro na ví rus.

A pre vi são ini ci al era que o fil me che gas se ao ci ne ma
no dia 26 de mar ço. Com o adi a men to, a Disney ha via
in for ma do que ain da não ti nha ne nhu ma da ta pre vis ta,
mas que o lan ça men to se ria ain da nes te ano.

Ou tras atra ções tam bém fo ram adi a das na oca sião:
“Os No vos Mu tan tes ” — de ri va do dos “X-Men” — pro- 
gra ma do pa ra o dia 2 de abril e “Es pí ri tos Obs cu ros”,
pla ne ja do até en tão pa ra o dia 16 de abril. O CEO da
Disney não co men tou so bre pre vi são pa ra es ses no mes.

Cha pek tam bém con tou co mo a em pre sa es tá ava li- 
an do le var mais fil mes atra vés do ser vi ço de stre a ming
Disney+, que ain da não che gou ao Bra sil. “Tam bém per- 
ce be mos que po de mos fa zer al gu mas al te ra ções nes sa
es tra té gia ge ral, ape nas por que os ci ne mas não es tão
aber tos ou não es tão aber tos na me di da em que pre ci sa
ser fi nan cei ra men te viá vel”, con tou.

Mes tre

LUTO

Escritores destacam Sérgio Sant’Anna

SÉRGIO SANTANA FOI UM AUTOR INFLUENTE PARA OS ESCRITORES DA NOVA GERAÇÃO

Com sua obra, Sér gio Sant’An na in flu en- 
ci ou au to res das no vas ge ra ções. O es cri tor
Mar çal Aqui no, que di vi de com Be to Brant
o ro tei ro do fil me Cri me de li ca do (2005),
adap ta do do li vro homô ni mo do ca ri o ca,
diz que Sant’An na “foi um es cri tor mui to
ge ne ro so e aco lhe dor com os no vos (au to- 
res) que o con ta ta vam”.

“Pa ra além da ami za de, ti ve a opor tu ni- 
da de de di zer o quan to a li te ra tu ra que ele
fa zia foi im por tan te pa ra a ge ra ção da qual
fa ço par te. Sér gio vai fi car en tre nós e es ta- 
rá mais vi vo do que nun ca ca da vez que al- 
guém abrir um li vro de le e se en can tar com
uma das pro sas mais in qui e tas que al guém
já pro du ziu nes te país”, co men tou.

O pre si den te da Com pa nhia das Le tras,
Luiz Schwarcz, anun ci ou que vai lan çar um
no vo li vro de Sér gio Sant’An na. A edi to ra
tem em ca tá lo go 16 obras do es cri tor ca ri o- 
ca.

Ex-alu no de Sant’An na na Es co la de Co- 
mu ni ca ção da Uni ver si da de Fe de ral do Rio
de Ja nei ro (UFRJ), o mi nei ro Sér gio Ro dri- 
gues é um gran de ad mi ra dor da obra do xa- 
rá. “Nun ca mais pa rei de apren der com ele.
Uma per da tão gran de que nem dá pra
men su rar nes te mo men to”, afir ma o au tor
de O dri ble (2013) e A vi si ta de João Gil ber to
aos No vos Bai a nos (2019).

Po e ta, es cri to ra e pro fes so ra na Fa cul da- 
de de Le tras da Uni ver si da de Fe de ral de
Mi nas Ge rais (UFMG), Ma ria Esther Ma ci el
de fi ne Sér gio Sant’An na co mo um es cri tor
“mag ní fi co” e uma pes soa “sin gu lar”.

“Ele in cur si o nou na po e sia, no ro man ce,

na no ve la, mas fez do con to o seu ter ri tó rio
li te rá rio por ex ce lên cia. Co mo mes tre da
nar ra ti va, ex pe ri men tou for mas e cri ou
his tó ri as fas ci nan tes, além de ter si do um
irô ni co ob ser va dor da re a li da de bra si lei ra”,
co men ta ela.

“Sua mor te é tris te de mais pa ra quem o
co nhe ceu e ama sua li te ra tu ra. Nes te mo- 
men to trá gi co e in fer nal do nos so país, es sa
per da só tor na ain da mais ter rí vel o be co
sem saí da que es ta mos vi ven do. O úni co
con so lo é que os li vros dei xa dos por ele es- 
tão mais vi vos do que nun ca”, diz.

“Pro fun do la men to pe la mor te do Sér gio
Sant’An na, mais uma ví ti ma da CO VID-19.
Um mes tre do con to que vi nha en fi lei ran- 
do li vros bri lhan tes e sen sí veis”, pos tou o
es cri tor Da ni el Ga le ra nas re des so ci ais.

“Nin guém an da va mais in dig na do com
o es ta do fas cis ta das coi sas do que Sér gio
Sant’An na. Mes tre da fic ção, per gun ta va
co mo che ga mos à re a li da de bol so na ris ta.
Lá se foi o ar tis ta do con to bra si lei ro, co mo
em um voo da ma dru ga da, ví ti ma de co ro- 
na ví rus. Des can se em paz”, des pe diu-se o
jor na lis ta e es cri tor per nam bu ca no Xi co
Sá.

“Adeus ao nos so mes tre das nar ra ti vas
cur tas, com ines que cí veis 50 anos de li te ra- 
tu ra. E pen sar que seu pri mei ro li vro se
cha ma O so bre vi ven te. Mas nin guém so- 
bre vi ve ao hor ror do Bra sil. Mui to me nos
os gê ni os”, afir mou o es cri tor Fa brí cio Car- 
pi ne jar.

TURNÊ 2019

Los Hermanos lança álbum ao vivo

A BANDA LOS HERMANOS REALIZOU TURNÊ EM 11 CIDADES DO BRASIL EM 2019

O ál bum Los Her ma nos 2019, que traz
re gis tros do re en con tro mais re cen te da
ban da, che ga às pla ta for mas nes ta quin- 
ta-fei ra (14), às 15h, com 27 mú si cas gra- 
va das ao vi vo nas 11 ci da des em que a
ban da se apre sen tou du ran te tur nê. 

No ano pas sa do, mais de

250 mil pes so as se

reu ni ram pa ra

acom pa nhar mais um

re en con tro dos mú si cos

Mar ce lo Ca me lo, Ro dri go

Ama ran te, Bru no Me di na e

Ro dri go Bar ba.

Tam bém na quin ta-fei ra, às 18h, se rá
re a li za da uma fes ta vir tu al com au di ção
do dis co (lis te ning party), in ti tu la da Los
Fãs Ao Vi vo – Pon to de Vis ta dos Her ma- 
nos, no YouTube (youtube.com/losher- 
ma no so fi ci al). 

Os fãs do Los Her ma nos tam bém vão
con tar al gu mas his tó ri as en vol ven do o
gru po em três par tes no Ins ta gram – pos- 
te ri or men te, o con teú do se rá pu bli ca do
na ín te gra no YouTube.

No dia 18 de maio, da ta do úl ti mo show
da tur nê no Al li anz Par que (SP), se rá lan- 
ça do o cli pe da fai xa O Ven ce dor com som
e ima gens em 360 graus, gra va do por Da- 
ni el Car va lho, fil ma do por Rô mu lo No bre
de Car va lho e di ri gi do por Vic to ria Oli vei- 
ra. O show Los Her ma nos Ao Vi vo no Ma- 
ra ca nã tam bém ga nha rá re pre sen ta ções
na TV as si na da, no Ca nal Bis (quar ta-fei- 
ra, às 21h) e Mul tishow (sá ba do, às 15h).

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020
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