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

A pandemia da covid-19 continua a fazer estragos tanto dentro dos hospi-
tais quanto na política. Por causa do novo coronavírus, o presidente-eleito do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Roberto Barroso já admite o 
adiamento da eleição municipal de outubro para dezembro.

Eleição sem rumo

BLOQUEIO CONTINUA

Lockdown na Ilha será 
prorrogado até domingo

O lockdown na Região Metropolitana de São Luís que encerraria amanhã (15) foi prorrogado por mais três dias após audi-
ência de conciliação realizada, ontem, entre o Governo do Maranhão, o Ministério Público, as prefeituras dos municípios da 
Ilha e a Justiça.  Com o acordo entre as partes, um novo ato deve ser editado pelo governador Flávio Dino (PCdoB), com pror-

rogação até domingo (17). Uma nova audiência deverá definir se haverá outra extensão.  PÁGINA 2

Live comemora 
os 130 anos de 

"O Cortiço"

Mitos e verdades sobre abolição da escravatura

IBGE mostra 
levantamento dos 
leitos no Maranhão

LOCKDOWN

Pesquisa mostra 
que coronavírus 

está no Brasil 
desde fevereiro

Suspeito de ameaça 
contra juiz é preso 

no Paraná
PÁGINA 10

PÁGINA 9

OPORTUNIDADE
Seletivo contrata 
profissionais para 
o combate ao vírus 

em São Luís
Estão abertas, até hoje (13), as 
inscrições para o seletivo para 
a contratação de profissionais 

que atuarão no combate 
da covid-19 no Hospital de 

Campanha de São Luís, que 
será entregue nos próximos 

dias. PÁGINA 2

Obra do maranhense será 
abordada em "live literária" 

no Instagram pelo presidente 
do Tribunal de Justiça do 

Maranhão, Lourival Serejo, com a 
participação de outros imortais da 
Academia Maranhense de Letras. 

PÁGINA 12
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PÁGINA 7

MAPA DA 
SAÚDE Internos fabricam 

mais de 300 mil 
máscaras no MA
A produção de máscaras de 

tecido foi iniciada no dia 15 de 
abril nos presídios e segue em 

ritmo acelerado. De acordo com 
balanço da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária 
(SEAP), foram cerca de 169 mil 
máscaras de tecido e 128 mil de 

TNT. PÁGINA 3

PÁGINA 3

Bolsonaro e governadores 
duelam por causa de decreto

Justiça suspende remoção de 
quilombolas de Alcântara

O juiz federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira determinou, ontem (12), a 
suspensão das ações do Governo Federal voltadas ao planejamento e execução da 

realocação das comunidades tradicionais situadas na área da CLA. PÁGINA 6

Presidente da República emitiu um decreto aumentando o rol de 
atividades essenciais no período da pandemia, mas governadores 
criticaram decisão, causando a ira de Jair Bolsonaro. PÁGINA 3

Assembleia aprova projeto que suspende prazos de concursos públicos
PÁGINA 5
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Juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís avaliou em audiência
que a prorrogação foi necessária para avaliar as informações para futuras decisões

SAMARTONY MAR TINS

ACORDO

Lockdown prorrogado
até domingo na Ilha

O
lock down na Re gião Me tro- 
po li ta na de São Luís, que
en cer ra ria ama nhã (15), foi
pror ro ga do por mais três di- 

as após au di ên cia de con ci li a ção re a- 
li za da on tem en tre o Go ver no do Ma- 
ra nhão, via SES, o Mi nis té rio Pú bli co,
as pre fei tu ras dos mu ni cí pi os da Ilha
e a Jus ti ça.  O de cre to atu al tem efei to
ape nas até de pois de ama nhã. Com o
acor do en tre as par tes, um no vo ato
de ve ser edi ta do pe lo go ver na dor, Flá- 
vio Di no (PC doB), com pror ro ga ção
até do min go (17). Uma no va au di ên- 
cia de ve rá de fi nir se ha ve rá ou tra ex- 
ten são.

O juiz Dou glas Mar tins, ti tu lar da
Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos
da Ilha de São Luís, e au tor da de ci são
so bre o lock down, in for mou que ne- 
nhu ma das par tes apre sen tou re que- 
ri men to pa ra que a for ma mais res tri- 
ti va de iso la men to em meio à epi de- 
mia do no vo co ro na ví rus fos se pror- 
ro ga da. Ou se ja, em con di ções nor- 
mais, o lock down en cer ra ria nes ta
quin ta-fei ra.

“Eu pro pus que fos se pror ro ga do
por mais al guns di as até do min go pa- 
ra que nós nos apro xi me mos do que já
tem si do no ti ci a do do pos sí vel ci clo
do ví rus, ou se ja, apro xi ma da men te
du as se ma nas. E, tam bém, pa ra dar
tem po de che gar ca da in for ma ção pe- 
di da pe lo Mi nis té rio Pú bli co, as sim
te re mos con di ções de em ba sar me- 
lhor fu tu ras de ci sões”, res sal tou o ma- 
gis tra do.

Du ran te a au di ên cia, Dou glas Mar- 

tins so li ci tou às par tes que apre sen- 
tas sem um pa no ra ma quan to à si tu a- 
ção atu al fren te à pan de mia. Se gun do
a ata da au di ên cia, o Es ta do do Ma ra- 
nhão pres tou in for ma ções, de cla ran- 
do que fo ram aber tos mais lei tos na
úl ti ma se gun da-fei ra (11), sen do 38
na Clí ni ca São Jo sé, 50 lei tos Hos pi tal
Rai mun do Li ma, além da des ti na ção
do am bu la tó rio do ane xo do Hos pi tal
do Ser vi dor ao tra ta men to da co vid-
19. Du ran te a au di ên cia foi des ta ca do,
a inau gu ra ção do Hos pi tal de Cam pa- 
nha que de ve rá ocor rer ain da es sa se- 
ma na.

A Pre fei tu ra de São Luís in for mou,
na au di ên cia, que a Se cre ta ria de Mu- 
ni ci pal de Saú de (Se mus) já vi nha
ado tan do o Fast Track em vá ri as uni- 
da des. Ou se ja, foi dis po ni bi li za do um
aten di men to rá pi do, pa re ci do com o
dri ve th ru, pa ra agi li zar a por ta de en- 
tra da pa ra os sin to mas le ves, na re de
de aten ção bá si ca. Após a de ci são de
ur gên cia, a Se mus des ti nou 12 Uni da- 
de Bá si ca de Saú de ao aten di men to
de pa ci en tes com sín dro mes gri pais.

Já o se cre tá rio da SMTT in for mou
que o trá fe go de pes so as no sis te ma
de trans por te co le ti vo re du ziu em cer- 
ca de 80 a 90% no pe río do pós-lock- 
down. So bre a cir cu la ção de pes so as
nas fei ras da Gran de Ilha, a Se ma pa
in for mou e to mou me di das pa ra pro- 
mo ver o dis tan ci a men to so ci al, o uso
obri ga tó rio de más ca ras e ga ran tir
abas te ci men to. Fo ram fei tas de mar- 
ca ções com fai xas de con ten ção; con- 
tra ta ções tem po rá ri as de fis cais.
Quan to a ca sos sen sí veis, co mo Ci da- 
de Ope rá ria e Man guei rão, fo ram fei- 
tas ações de acon se lha men to, com

au xí lio da Blitz Ur ba na, me di das de
re mo ção de fei ran tes pa ra ou tro es pa- 
ço pro vi só rio, a fim de di mi nuir flu xo
de pes so as etc. Es tão sen do con tra ta- 
dos emer gen ci al men te bom bei ros ci- 
vis pa ra, a par tir de quin ta-fei ra, au xi- 
li ar na or ga ni za ção das fei ras.

O mu ni cí pio de São Jo sé de Ri ba- 
mar in for mou que fo ram cri a dos qua- 
tro cen tros de re fe rên cia pa ra aten di- 
men to de sín dro mes gri pais. O Mu ni- 
cí pio de Pa ço do Lu mi ar jun tou as in- 
for ma ções aos au tos; a Se cre tá ria de
Saú de res sal tou que não pos sui uni- 
da de hos pi ta lar nem lei tos pró pri os
pa ra aten di men to de pa ci en te da co- 
vid-19.  Já os ca sos que sur gem em Pa- 
ço do Lu mi ar são aten di dos na re de de
saú de do Es ta do e de São Luís, con for- 
me pac tu a ções. O re pre sen tan te do
mu ni cí pio in for mou que ado tou ro ti-
nas pa ra aten di men to de pa ci en tes
com sín dro mes gri pais.

En tre as pro pos tas pa ra con ci li a ção
apre sen ta das na au di ên cia, to das as
par tes se com pro me te ri am a pres tar
con tas das me di das ado ta das, com
ab so lu ta trans pa rên cia, pu bli can do
as in for ma ções em por tal da trans pa- 
rên cia, em mí di as so ci ais de da dos e
ou tros mei os de co mu ni ca ção.

Dou glas Mar tins afir mou ain da
que, se ne nhum re que ri men to for for- 
mu la do, o lock down en cer ra rá do-
min go. E, even tu al men te, as me di das
res tri ti vas que se rão ado ta das da qui
por di an te pe los mu ni cí pi os, de pen- 
de rá ex clu si va men te da qui lo que for a
opi nião dos téc ni cos  per ten cen tes às
es tas ci da des. Is so de ve acon te cer an- 
tes da de fi ni ção das me di das res tri ti- 
vas que se rão ado ta das.

PROTEÇÃO

Internos fabricam
300 mil máscaras

PRODUÇÃO DE MÁSCARAS EM OFICINAS NOS PRESÍDIOS

Em pou co mais de um mês, in ter nos do Sis te ma Pe ni- 
ten ciá rio do Ma ra nhão já pro du zi ram cer ca de 300 mil
más ca ras de te ci do e de TNT (Te ci do Não Te ci do). Os
Equi pa men tos de Pro du ção In di vi du al (EPIs) es tão sen- 
do uti li za dos pa ra con ter a pro pa ga ção do no vo co ro na- 
ví rus en tre a po pu la ção, ór gãos pú bli cos e se cre ta ri as de
go ver no, con for me ori en ta ção da Se cre ta ria de Es ta do
de Go ver no (Se gov).

A pro du ção de más ca ras de te ci do foi ini ci a da no dia
15 de abril nos pre sí di os e se gue em rit mo ace le ra do. De
acor do com ba lan ço da Se cre ta ria de Es ta do de Ad mi- 
nis tra ção Pe ni ten ciá ria (SE AP), fo ram cer ca de 169 mil
más ca ras de te ci do e 128 mil de TNT.

Os in ter nos das Uni da des Pri si o nais de Res so ci a li za- 
ção São Luís (UPSL) 1, 2 e 5 e da Uni da de Pri si o nal de
Res so ci a li za ção Fe mi ni na (UP FEM) de São Luís tam- 
bém já pro du zi ram 2.373 ja le cos.

Con fec ci o na dos in te gral men te na UP FEM, os ja le cos
fo ram des ti na dos pa ra ga ran tir a se gu ran ça de pro fis si- 
o nais da Em pre sa Bra si lei ra de Ser vi ços Hos pi ta la res
(EB SERH) que atu am no Ma ra nhão.

A pro du ção de EPIs se nos or ga ni za nos pre sí di os em
se to res de cor te, cos tu ra e aca ba men to. A ação pre vê a
pro du ção de 1 mi lhão de equi pa men tos e faz par te do
con jun to de me di das do Go ver no do Es ta do, com fo co
na pre ven ção da Co vid-19.

To dos os cus to di a dos in se ri dos na con fec ção das
más ca ras são de vi da men te ca pa ci ta dos, o que di na mi za
e agi li za a con fec ção dos ob je tos.

Além da re mi ção de pe na – ca da três di as de tra ba lho
re du zem um dia no sis te ma pri si o nal -, os pre sos en vol- 
vi dos na pro du ção das más ca ras e ja le cos são re mu ne- 
ra dos com três quar tos do sa lá rio mí ni mo pe lo tra ba lho
re a li za do.

Pa ra a con fec ção dos EPIs, a ges tão pri si o nal usa a es- 
tru tu ra fa bril já exis ten te e vol ta da à pro du ção dos uni- 
for mes es co la res da re de es ta du al de en si no, que es ta va
pre vis ta pa ra ter iní cio no mês de mar ço des te ano.

UPA

Saúde de Imperatriz será ampliada

CIDADE DE IMPERATRIZ JÁ POSSUI MAIS DE 500 CASOS CONFIRMADOS DO NOVO CORONAVÍRUS

O Go ver no do Es ta do em par ce ria com a
Uni da de de Pron to Aten di men to (UPA) São
Jo sé vai am pli ar a re de de as sis tên cia a ca- 
sos de Co vid-19 na ci da de de Im pe ra triz. A
pro pos ta da par ce ria é cri ar con di ções pa ra
que a UPA, ad mi nis tra da pe la ges tão mu ni- 
ci pal, se ja mais uma por ta de en tra da pa ra
o aten di men to às pes so as di ag nos ti ca das
com a do en ça. A me di da foi anun ci a da pe- 
lo se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los
Lu la, que es te ve na re gião on tem (12) e, en- 
tre ou tras agen das, vi si tou a uni da de de
saú de.

“Acom pa nha mos nos úl ti mos di as o au- 
men to sig ni fi ca ti vo de ca sos da Co vid-19
em Im pe ra triz e ou tros mu ni cí pi os da re- 
gião. Des sa for ma, o Go ver no vem in ves tir
em no vas es tra té gi as pa ra am pli ar a ca pa- 
ci da de de aten di men to do sis te ma de saú- 
de e, as sim, sal var vi das de pes so as aco me- 
ti das pe la do en ça. A par ce ria com a UPA
São Jo sé é uma des sas me di das pa ra re for- 
çar o nos so tra ba lho na re gião”, res sal tou o
se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

A ci da de de Im pe ra triz já pos sui 500 ca- 
sos con fir ma dos do no vo co ro na ví rus. Pa ra
as sis tên cia aos ca sos que ne ces si tam de
aten di men to mé di co, o sis te ma pú bli co de
saú de na ci da de con ta com o Hos pi tal Ma- 
cror re gi o nal Dra. Ruth No le to, a UPA Ber- 
nar do Sayão, da ges tão es ta du al, e um Hos- 

pi tal de Cam pa nha da ges tão mu ni ci pal.
Além des tas uni da des, a ci da de pas sa rá a
con tar com a UPA São Jo sé; um am bu la tó-
rio no Hos pi tal Ma cror re gi o nal e ou tro no
Cen tro de Con ven ções, que fun ci o na rá em
par ce ria com a ini ci a ti va pri va da; e no vos
lei tos no Hos pi tal Ma ter no In fan til, que es- 
tá em obras.

Pa ra am pli ar a ca pa ci da de de aten di- 
men to da UPA São Jo sé, o Go ver no do Es ta- 
do vai con ce der equi pa men tos que pos si- 
bi li ta rão a mon ta gem de qua tro lei tos de
UTI ex clu si vos pa ra ca sos de Co vid-19,
além do re for ço no aten di men to nas en fer- 
ma ri as. O po der pú bli co es ta du al re for ça rá
tam bém a equi pe mé di ca da UPA e já for- 
ne ceu me di ca men tos pa ra que a uni da de
pos sa dis tri buir aos ca sos que pre ci sa rem,
de acor do com ava li a ção mé di ca. A se cre- 
tá ria mu ni ci pal de Saú de de Im pe ra triz,
Ma ri a na Ja les, des ta ca que a par ce ria é im- 
por tan te pa ra am pli ar a ca pa ci da de de
aten di men to na re gião. “To da a equi pe da
ges tão es ta du al es tá em pe nha da e o mu ni- 
cí pio tam bém não tem me di do es for ços
pa ra me lho rar o aten di men to a es ses pa ci- 
en tes. Se gui mos tra ba lhan do pa ra achar
so lu ções pa ra que a gen te con si ga ofe re cer
o aten di men to e, atra vés des sa união, va- 
mos con se guir for ta le cer ain da mais es sas
ações”, dis se a se cre tá ria mu ni ci pal.

Con vo ca ção

SELETIVO

Vagas para o Hospital de Campanha

AS INSCRIÇÕES PARA O SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS VAI ATÉ HOJE

Es tão aber tas, até ho je (13), as ins cri- 
ções pa ra o se le ti vo pa ra a con tra ta ção de
pro fis si o nais que atu a rão no com ba te à
Co vid-19 no Hos pi tal de Cam pa nha de
São Luís, que se rá en tre gue pe lo Go ver no
do Es ta do nos pró xi mos di as. O pro ces so,
que se gue as di re tri zes do Pla no de Con- 
tin gên cia Es ta du al pa ra o en fren ta men to
ao no vo co ro na ví rus, se rá re a li za do pe la
Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi- 
ta la res (EM SERH). As va gas são pa ra con- 
tra ta ção ime di a ta de pro fis si o nais de ní- 
vel su pe ri or, mé dio, téc ni co e fun da men- 
tal em car gos va ri a dos.

As ins cri ções po dem ser re a li za das ex- 
clu si va men te pe la in ter net, no si te da EM- 
SERH em: www.em serh.ma.gov.br, com
pre en chi men to de for mu lá rio ele trô ni co
e en vio dos do cu men tos ne ces sá ri os. Es- 
tão sen do ofe re ci das va gas pa ra as sis ten te
so ci al, far ma cêu ti co, nu tri ci o nis ta, psi có- 
lo go (ní vel su pe ri or), téc ni co de en fer ma- 

gem, as sis ten te ad mi nis tra ti vo, re cep ci o- 
nis ta, au xi li ar de far má cia, ma quei ro, téc- 
ni co de Se gu ran ça no Tra ba lho (ní vel mé- 
dio), au xi li ar de Ser vi ços Ge rais e agen te
de Por ta ria (ní vel fun da men tal). O re sul- 
ta do fi nal do Pro ces so Se le ti vo le va rá em
con ta o so ma tó rio de pon tos ob ti dos pe lo
can di da to na Ava li a ção de Tí tu los e/ou
Ex pe ri ên cia Pro fis si o nal e se rá di vul ga do
no si te da EM SERH, nos pró xi mos di as.

Se guin do o cro no gra ma do Pro ces so
Se le ti vo Sim pli fi ca do pa ra con tra ta ção de
qua dro de pro fis si o nais pa ra o Hos pi tal de
Cam pa nha de Açai lân dia, a EM SERH di- 
vul gou a pri mei ra lis ta de can di da tos
apro va dos. Tam bém já foi di vul ga da a
con vo ca ção dos apro va dos no Pro ces so
Se le ti vo Sim pli fi ca do N°08/2020. As du as
lis tas com ple tas po dem ser con fe ri das no
si te da EM SERH, na aba Se le ti vos 2020.

São Luís, quarta-feira, 13 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Além de Flávio Dino, outros governantes também se manifestaram contra a decisão do
presidente Bolsonaro

ATIVIDADE ESSENCIAL

Decreto de Bolsonaro
não afeta Maranhão

O
go ver na dor do Ma ra nhão, 
Flá vio Di no, dis se que na da 
vai mu dar no es ta do mes mo 
após o de cre to do pre si den- 

te Jair Bol so na ro, que clas si fi ca lo cais 
co mo aca de mi as e sa lões de be le za 
co mo ser vi ços es sen ci ais. A de cla ra- 
ção foi da da pe lo pre si den te no fim da 
tar de de on tem (11), ao che gar ao Pa- 
lá cio do Al vo ra da. “Co lo quei ho je, 
por que saú de é vi da: aca de mi as, sa lão 
de be le za e ca be lei rei ro, tam bém. Hi- 
gi e ne é vi da. Só três [fo ram de fi ni das] 
ho je”, dis se Bol so na ro.

Em uma re de so ci al, o go ver na dor 
fa lou ain da que a pre o cu pa ção do 
pre si den te de ve ria ser com a ati vi da- 
de que exer ce, a de pre si den te da Re- 
pú bli ca.

“Bol so na ro de ve ria es tar pre o cu pa- 
do com a ati vi da de re al men te es sen- 
ci al que ca be a ele cui dar, a de pre si- 
den te da Re pú bli ca, e pas sar a exer cê-
la com se ri e da de”, dis se Di no.

Além de Fla vio Di no, ou tros go ver- 
nan tes ain da na noi te des ta se gun da, 
tam bém se ma ni fes ta ram con tra a de- 
ci são do pre si den te Bol so na ro e afir- 
ma ram que na da mu da em seus es ta- 
dos em re la ção as po lí ti cas de res tri- 
ções já im pos tas até o mo men to.

O go ver na dor da Bahia, Rui Cos ta, 
afir mou que “con ti nu a re mos com 
me di das re gi o nais, ali nhan do me di- 
das lo cais com os Pre fei tos, na pro- 
por ção da ta xa de con ta mi na ção”. E 
dis se ain da: “a Bahia vai ig no rar is so. 
Man te re mos o nos so pa drão de tra ba- 
lho é res pon sá vel. O ob je ti vo é sal var 
vi das”.

Ma ra nhão

FLÁVIO DINO E OUTROS GOVERNADORES NÃO VÃO SEGUIR DECRETO DE BOLSONARO

João Do ria, de São Pau lo, afir mou 
que vai ava li ar e de ve anun ci ar sua 
de ci são nes ta ter ça (12). Além des tes, 
Hél der Bar ba lho, do Pa rá; Re na to Ca- 
sa gran de, do Es pí ri to San to; e Wil son 
Wit zel, do Rio de Ja nei ro, tam bém se 
ma ni fes ta ram con tra a de ci são.

As in clu sões das ati vi da des co mo 
aca de mi as e sa lões de be le za nos ser- 
vi ços es sen ci ais, fo ram pu bli ca das em 
edi ção ex tra do Diá rio Ofi ci al da 
União, lo go após o anún cio do pre si- 
den te. Bol so na ro afir mou ain da que 
já tem ou tras ati vi da des em men te pa- 
ra lis tar co mo ser vi ços es sen ci ais, mas 
vai aguar dar um pou co mais pa ra 
anun ciá-las. “Es sas três ca te go ri as 
aju dam mais de 1 mi lhão de em pre- 
gos”, dis se Bol so na ro. 

O go ver na dor Flá vio Di no, afir mou 
nes ta se gun da-fei ra (11), 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. Até o 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.

PESQUISA

Coronavírus circula no Brasil desde fevereiro

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA COMEÇOU ANTES DE DIAGNOSTICADO O PRIMEIRO CASO

O no vo co ro na ví rus já cir cu la va no
Bra sil na pri mei ra se ma na de fe ve rei- 
ro, an tes mes mo de ter si do con fir ma- 
do o pri mei ro ca so vin do do ex te ri or,
es ti ma uma pes qui sa li de ra da pe lo
Ins ti tu to Oswal do Cruz, da Fun da ção
Oswal do Cruz (IOC/Fi o cruz). Se gun- 
do o es tu do, a trans mis são co mu ni tá- 
ria do ví rus co me çou por vol ta de 4 de
fe ve rei ro, ao me nos 20 di as an tes do
pri mei ro ca so ter si do di ag nos ti ca do
em um vi a jan te que che gou da Itá lia,
em 26 de fe ve rei ro.

A pes qui sa in di ca que a cir cu la ção
do Sars-CoV-2 já ocor ria no Bra sil
qua se 40 di as an tes da trans mis são
co mu ni tá ria ter si do con fir ma da em
São Pau lo e no Rio de Ja nei ro, em 13
de mar ço. Co mo a che ga da do ví rus
pre ce de a trans mis são co mu ni tá ria,
os da dos in di cam que sua in tro du ção
no Bra sil se deu no fim de ja nei ro.

Os pes qui sa do res tam bém ana li sa- 
ram da dos in ter na ci o nais, e sua me- 
to do lo gia con fir mou ou tros es tu dos
que apon tam o iní cio da trans mis são
co mu ni tá ria na Eu ro pa en tre me a dos
de ja nei ro e o iní cio de fe ve rei ro. Em
No va York, epi cen tro da co vid-19 nos
Es ta dos Uni dos, a trans mis são co mu- 

ni tá ria te ria co me ça do no iní cio de fe- 
ve rei ro. Em to dos os ca sos, a cir cu la- 
ção do ví rus te ve iní cio en tre du as e
qua tro se ma nas an tes das pri mei ras
con fir ma ções de ca sos em vi a jan tes.

O es tu do foi pu bli ca do na re vis ta
ci en tí fi ca Me mó ri as do Ins ti tu to
Oswal do Cruz e con tou com a par ti ci- 
pa ção do La bo ra tó rio de Aids e Imu- 
no lo gia Mo le cu lar do IOC/Fi o cruz, da
Fi o cruz-Bahia, da Uni ver si da de Fe de- 
ral do Es pí ri to San to (Ufes) e da Uni- 
ver si da de da Re pú bli ca (Ude lar), no
Uru guai. Di an te da ur gên cia de in for- 
ma ções ci en tí fi cas so bre a do en ça, a
pu bli ca ção se deu na se ção fast-track
de di ca da a es tu dos so bre a pan de mia.
A ín te gra po de ser con fe ri da aqui.

Se gun do o es tu do, en con trar o iní- 
cio da trans mis são co mu ni tá ria por
meio de aná li ses ge né ti cas tem co mo
obs tá cu lo o cur to pe río do de tem po
des de o iní cio da epi de mia e a quan ti- 
da de li mi ta da de ge no mas do Sars-
CoV-2 que já fo ram se quen ci a dos na
mai o ria dos paí ses.

Os pes qui sa do res de sen vol ve ram,
en tão, um mé to do es ta tís ti co pa ra es- 
ti mar o iní cio da trans mis são co mu ni- 
tá ria a par tir do nú me ro de óbi tos nas

pri mei ras se ma nas. O to tal de mor tes
é con si de ra do o da do mais con fiá vel,
de vi do à ca rên cia de tes tes e ao gran- 
de nú me ro de ca sos as sin to má ti cos. A
par tir des se da do, os ci en tis tas con si- 
de ra ram que o tem po mé dio en tre a
in fec ção e o óbi to é de três se ma nas e
que a ta xa de mor ta li da de gi ra em tor- 
no de 1%.

Pa ra con fir mar a va li da de do mé to- 
do, o cál cu lo foi apli ca do em ca sos
dos Es ta dos Uni dos e da Chi na, on de
já ha via uma da ta de ter mi na da pa ra o
iní cio da trans mis são co mu ni tá ria a
par tir da aná li se ge né ti ca do Sars-
CoV-2. Os re sul ta dos ob ti dos com o
cál cu lo es ta tís ti co fo ram se me lhan tes
aos da aná li se ge né ti ca.

O IOC des ta ca que a pes qui sa cor- 
ro bo ra ou tras evi dên ci as de que o co- 
ro na ví rus co me çou a cir cu lar no Bra-
sil an tes do pri mei ro ca so ofi ci al men- 
te con fir ma do.

Uma de las é a hos pi ta li za ção de pa- 
ci en tes com sín dro me res pi ra tó ria
agu da gra ve (SRAG), me di da pe lo sis- 
te ma In fo gri pe, da Fi o cruz. O nú me ro
de in ter na ções en con tra-se aci ma do
ob ser va do em 2019 des de me a dos de
fe ve rei ro.

DECRETO

Bolsonaro critica
governadores

BOLSONARO AUMENTOU LISTA DE ATIVIDADES ESSENCIAIS

Di an te da re sis tên cia de go ver na do res e pre fei tos de
se gui rem o de cre to pre si den ci al que es ten deu a lis ta de
ser vi ços con si de ra dos es sen ci ais pa ra sa lões de be le za,
aca de mi as e bar be a ri as, o pre si den te Jair Bol so na ro uti- 
li zou as re des so ci ais nes ta ter ça-fei ra (12) pa ra clas si fi- 
car co mo “au to ri tá ria” a de ci são dos che fes de exe cu ti- 
vos lo cais. Ao me nos um ter ço dos go ver na do res e pre- 
fei tos, in cluin do o Dis tri to Fe de ral, já avi sa ram que as
ati vi da des aci ma ci ta das per ma ne ce rão fe cha das.

“Al guns go ver na do res se ma ni fes ta ram pu bli ca men te
que não cum pri rão nos so De cre to n°10.344/2020, que
in clui no rol de ati vi da des es sen ci ais as aca de mi as, as
bar be a ri as e os sa lões de be le za. Os go ver na do res que
não con cor dam com o De cre to po dem ajui zar ações na
jus ti ça ou, via con gres sis ta, en trar com Pro je to de De- 
cre to Le gis la ti vo. O afron tar o es ta do de mo crá ti co de di- 
rei to é o pi or ca mi nho, aflo ra o in de se já vel au to ri ta ris- 
mo no Bra sil. Nos sa in ten ção é aten der mi lhões de pro- 
fis si o nais, a mai o ria hu mil des, que de se jam vol tar ao
tra ba lho e le var saú de e ren da à po pu la ção”, es cre veu o
pre si den te.

No en tan to, no dia 24 de mar ço, o mi nis tro do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) Mar co Au ré lio Mel lo de ci diu
que go ver na do res e pre fei tos po dem edi tar re gras so bre
iso la men to e qua ren te na. An tes, ape nas Bol so na ro po- 
de ria de ci dir so bre a pa ra li sa ção ou não de um ser vi ço.
Lo go, os lí de res es ta du ais pos su em au to no mia pa ra de- 
ci dir o que abre e o que per ma ne ce fe cha do.

A edi ção do de cre to adi ci o nan do ser vi ços de be le za
pe gou até o mi nis tro da saú de, Nel son Tei ch, de sur pre- 
sa. Ele não foi con sul ta do so bre o as sun to e fi cou sa ben- 
do so bre o as sun to du ran te uma co le ti va on tem.

ENFERMEIROS

Cofen quer
melhores condições

Em au di ên cia pa ra ce le brar o Dia In ter na ci o nal da
En fer ma gem, pre si den te do Con se lho Fe de ral de En fer- 
ma gem, Ma no el Ne ri, dis se que o no vo co ro na ví rus já é
res pon sá vel pe lo óbi to de cer ca de 100 pro fis si o nais de
en fer ma gem que tra ba lham na li nha de fren te do com- 
ba te ao ví rus em to do o país. 

O pre si den te do Con se lho Fe de ral de En fer ma gem
(Co fen), Ma no el Ne ri, dis se que a ca te go ria não tem “na- 
da a co me mo rar” no Dia In ter na ci o nal da En fer ma gem,
ce le bra do ho je (12), em uma au di ên cia da Co mis são Ex- 
ter na da Câ ma ra dos De pu ta dos que acom pa nha ações
de com ba te ao no vo co ro na ví rus (co vid-19), pa ra pres- 
tar ho me na gens aos pro fis si o nais. 

Ne ri lem brou que a pan de mia do no vo co ro na ví rus já
é res pon sá vel pe lo óbi to de cer ca de 100 pro fis si o nais de
en fer ma gem que tra ba lham na li nha de fren te do com- 
ba te ao ví rus em to do o país. 

DECRETO

União reconhece estado de
calamidade no Maranhão

O Go ver no Fe de ral, atra vés da Se cre ta ria Na ci o nal de
Pro te ção e De fe sa Ci vil, do Mi nis té rio do De sen vol vi- 
men to Re gi o nal, por con ta da pan de mia do Co vid-19,
re co nhe ceu es ta do de ca la mi da de no Ma ra nhão.

No país, o Ma ra nhão foi o pri mei ro es ta do a de cre tar
Lock down por con ta do gran de nú me ro de ca sos. 

De acor do com o úl ti mo bo le tim di vul ga do pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de, já são 8.526 ca sos con fir ma- 
dos e 423 óbi tos. 

Com a me di da, os be ne fí ci os so ci ais são an te ci pa dos,
li be ra ção de se gu ros e a pror ro ga ção de pa ga men tos de
em prés ti mos fe de rais, en tre ou tras mo da li da des de
apoio da União. 

No mês de mar ço, o Ma ra nhão já ha via de cre ta do es- 
ta do de ca la mi da de, por con ta dos ca os de H1N1, no vo
co ro na ví rus e por con ta das for tes chu vas. Sem re co nhe- 
ci men to do Go ver no Fe de ral.

São Luís, quarta-feira, 13 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO AU GUS TO RI BEI RO BRAN -
DÃO
Eco no mis ta. Mem bro Ho no rá rio da ALL
e da ACL. Fi li a do à IWA e ao Mo vi men to
ELOS Li te rá ri os.

O rei está nu
Era uma vez um rei mui to vai do so.

Pa ra ele, o mais im por tan te eram as
rou pas. Dois mal fei to res es pa lha ram
a no tí cia de que ti nham a ca pa ci da de
de te cer tra jes in vi sí veis aos sim pló ri- 
os e aos ina de qua dos pa ra ocu par de- 
ter mi na dos car gos. Sua Ma jes ta de en- 
co men dou um. Quan do fi cou pron to,
con vo cou a po pu la ção pa ra o des fi le.
Ele ves tiu o na da e exi biu-se nas pas- 
sa re las. A mul ti dão o aplau diu. Uma
cri an ça, sur pre sa com a ce na, gri tou:
“O rei es tá nu”.

O con to de Hans Ch ris ti an An der- 
sen tem mui to a ver com o Bra sil des- 
ven da do pe la pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus. Uma das 10 mai o res eco- 
no mi as do mun do é na ção di vi di da.
De um la do, a po pu la ção cu jo pa drão
de vi da cor res pon de ao ran king que o
país ocu pa no to po dos Es ta dos ri cos.
De ou tro, a mas sa de bra si lei ros cu ja
so bre vi vên cia se equi pa ra à de ha bi- 

tan tes de re giões afri ca nas mar ca das
por con fli tos, do en ças e vi o lên cia.

Em bo ra es ti ves se à mos tra, a na ção
de po bres se ba na li zou. Tor nou-se
par te da pai sa gem. É o ca so das fa ve- 
las es can ca ra das ao la do dos bair ros
ele gan tes. Ou dos 35 mi lhões de ci da- 
dãos sem aces so a água tra ta da e dos
100 mi lhões sem co le ta de es go to. Ou
das de ze nas de mi lhões de ho mens e
mu lhe res que, ví ti mas so bre tu do da
má qua li da de da edu ca ção, são ex- 
cluí dos dos em pre gos for mais e dos
be ne fí ci os pre vi den ciá ri os.

As fi las que do bram es qui nas – ape- 
sar da ne ces si da de de iso la men to so- 
ci al – exi bem a di men são da tra gé dia.
Pre vis to pa ra aten der 54 mi lhões de
pes so as, o au xí lio emer gen ci al de R$
600 de ve che gar a 70 mi lhões. Não por
aca so re ce be ram a de no mi na ção de
in vi sí veis. Eles re tra tam bem o pa té ti- 
co dos dois Bra sis: in for ma ções são

da das por ce lu lar pa ra mul ti dão sem
aces so à in ter net.

Gui lher me Ben chi mol, pre si den te
e fun da dor da XP In ves ti men tos, dei- 
xou cla ra a in sen si bi li da de de par ce la
do país em re la ção à ou tra. Quan do a
cur va de mor tos pe la co vid-19 che ga-
va a 10 mil e se gue em as cen são, ele
afir mou que o Bra sil es tá bem em re-
la ção à do en ça: “O pi co já pas sou
quan do a gen te ana li sa a clas se mé- 
dia, clas se mé dia al ta. O de sa fio é que
o Bra sil é um país com mui ta co mu ni- 
da de, mui ta fa ve la, o que aca ba di fi- 
cul tan do o pro ces so to do”.

A per gun ta que se im põe: se o pro- 
ble ma são os po bres, que me di das es-
tão sen do to ma das pa ra mu dar as
con di ções so ci o e conô mi cas da ter ça
par te da po pu la ção bra si lei ra? Pas sa-
da a pan de mia, os po lí ti cos e a so ci e-
da de acei ta rão man ter o Bra sil ex pos- 
to pe lo co ro na ví rus? O ví rus mos trou
que o rei es tá nu. E ago ra?

Falhas, dogmatismo e confusão dos economistas

Esther Du fio, uma das pre mi a das
com o No bel do ano pas sa do, “é a
mais jo vem ven ce do ra em seu cam po
na his tó ria – e ape nas a se gun da mu- 
lher.” Des per tou pa ra a eco no mia
quan do, na Rús sia, viu Jeffrey Sa chs
dan do con se lhos econô mi cos aos po- 
lí ti cos. (Re vis ta ‘Eu & Fim de Se ma na,
en car te do jor nal Va lor, de
13/12/2019).

Ela pes qui sou so bre os mo ti vos
com por ta men tais das pes so as em
paí ses po bres; acre di ta que po dem
ser vir de exem plos im por tan tes pa ra
os go ver nos em paí ses ri cos e en ten de
que os eco no mis tas de ve ri am ter um
mai or pro ta go nis mo a res pei to des se
as sun to.

Seu no vo li vro “Co mo os me lho res
eco no mis tas da atu a li da de pen sam
so bre o mun do”, es cri to com o pro fes- 
sor Abhi jit Ba ner jee (ou tro ga nha dor
do No bel, seu es po so e co le ga no
MIT), ex pli ca: “… por que a mai o ria
das pes so as po bres não mi gram, mes- 
mo quan do tem a op ção ou por que
pro gra mas de bem-es tar fra cas sam,
quan do não le vam em con ta o sen ti do
de iden ti da de das pes so as.”

Esther acre di ta “que a fé ex ces si va
em in cen ti vos fi nan cei ros é um dos
prin ci pais pon tos er ra dos na ten dên- 
cia pre do mi nan te dos eco no mis tas”,
fa zen do lem brar dos nos sos pro gra- 
mas so ci ais, sem uma por ta-de-saí da
e ge ran do frau des e ina dim plên ci as;
mes mo as sim, ela dá um con se lho
que, ape sar de to das as fa lhas, a clas se
têm mui to a con tri buir no mun do em
de sen vol vi men to.

An dré La ra Re sen de, por sua vez,
aca ba de pu bli car o “Con sen so e Con- 
tras sen so” e fa la so bre o li vro na en tre- 
vis ta pu bli ca da na Re vis ta ‘Eu & Fim
de Se ma na’, en car te do jor nal Va lor, de
07/02/2020: “As ar ma di lhas do dog- 
ma tis mo”. Até en tão, ele tem pu bli ca- 
do di ver sos ar ti gos so bre a no va ma- 

cro e co no mia e a cha ma da Te o ria Mo- 
ne tá ria Mo der na – TMM, em que seu
en ten di men to so bre a “… na tu re za da
mo e da e o pe so da dí vi da pú bli ca vão
na con tra mão das te o ri as mais tra di- 
ci o nais.”

La ra Re sen de in sis te na te se de que
um Es ta do que emi te sua mo e da fi du- 
ciá ria e se en di vi da não tem ne nhu ma
res tri ção fi nan cei ra, di fe ren te do que
acon te cia quan do a mo e da era las tre- 
a da, pois su jei ta a es to ques de me tal
pre ci o so, de pre fe rên cia o ou ro; re co- 
nhe ce, en tre tan to, que ter cer ta dis ci- 
pli na fis cal se rá, sem pre, de se já vel.

In ves ti men tos em in fra es tru tu ra,
saú de, sa ne a men to, edu ca ção, se gu- 
ran ça, por exem plo, nos tem pos em
que o Bra sil so fre com a oci o si da de de
sua in dús tria, al to ní vel de de sem pre- 
go, etc., en xer ga a im pe ri o sa ne ces si- 
da de de gas tos pú bli cos e diz: “des- 
per ta ria con fi an ça nos agen tes
econô mi cos e atrai ria ca pi tais.”

In sis te em que es ses in ves ti men tos
de ve ri am ser re ser va dos àque les se to- 
res pri o ri tá ri os, as se gu ra dos bons
pro je tos e re tor nos, em bo ra, re co nhe- 
ce, há o ris co de o Es ta do não con se- 
guir es sa efi ci ên cia e efi cá cia. Cer ta- 
men te, se as sim fos se, o go ver no fe de- 
ral te ria que fle xi bi li zar o atu al te to de
gas tos, co mo já es tá fa zen do.

Por con ta dos seus ar gu men tos, cri- 
ti ca a Te o ria Quan ti ta ti va da Mo e da –
TQM, da es co la de Chi ca go dos tem- 
pos de Mil ton Fri ed man, que es ta ria
‘se pul ta da’, e a Ba se Mo ne tá ria – BM,
pois os ban cos cen trais, ho je, con tro- 
la ri am ape nas a ta xa de ju ros.

Ele ar gu men ta que, a pro va dis so, é
que o afrou xa men to mo ne tá rio pra ti- 
ca do pe los prin ci pais ban cos cen trais
do mun do, à fren te o Fe de ral Re ser ve
– FED, dos Es ta dos Uni dos, quan do da
cri se das hi po te cas, em 2008, não cau- 
sou in fla ção; tam bém ar gu men ta que
a vi são dos eco no mis tas do ‘mains tre- 
am’ é fis ca lis ta e is so não vai aju dar no
des per tar da con fi an ça dos in ves ti do- 
res de que o Bra sil es tá pre ci san do; diz
que a ma cro e co no mia “es tá cons truí- 
da so bre ba ses equi vo ca das.”

As sim sen do, es sa te se, se pro ce- 
den te, an tes pre ci sa ria ser chan ce la da
pe la Aca de mia, pa ra ser con si de ra da
pe los mer ca dos e prin ci pal men te pe- 
las Uni ver si da des, que con ti nu am en- 
si nan do a te o ria tra di ci o nal, e en tre
fa lhas e dog ma tis mo dos eco no mis-
tas, há quem en ten da exis tir tam bém
uma tre men da con fu são. O his to ri a- 
dor Da vid Co lan der, pro fes sor do
Middlebury Col le ge, em Ver mont
(USA), deu uma en tre vis ta à Re vis ta
‘Eu & Fim de Se ma na”, en car te do jor- 
nal Va lor, de 14/02/2020.

Ele pu bli cou o li vro “On de a eco no- 
mia foi mal: Chi ca go Aban do na o li be- 
ra lis mo clás si co”, em par ce ria com o
em pre sá rio Craig Fre ed man, fa lan do
da “emer gên cia de um pen sa men to
econô mi co vol ta do pa ra a in ter ven-
ção no de ba te pú bli co”, que co me çou
des de a cha ma da eco no mia do bem-
es tar, com Arthur Pi gou e Ab ba Ler- 
ner, até a ver são mo ne ta ris ta da Uni- 
ver si da de de Chi ca go, nos anos 1960 e
1970, com Mil ton Fri ed man e Ge or ge
Sti gler.

Co lan der diz que a con fu são de cor- 
re da per da da “me to do lo gia do li be- 
ra lis mo clás si co dos eco no mis tas do
sé cu lo XIX, co mo John Stu art Mill e Al- 
fred Marshall”; lem bro da va lo ri za ção
des ses pen sa do res da his tó ria fei ta no
meu li vro “De sa fi os/Chal len ges”, edi- 
ta do pe la EDUF MA e lan ça do em
2015.

Ele é tam bém au tor de um “Ma nu al
de eco no mia pa ra es tu dan tes de gra- 
du a ção e do li vro “A for ma ção do Eco- 
no mis ta”, com o ob je ti vo de en ten der
co mo es ses es tu dan tes são pre pa ra- 
dos ao mer ca do de tra ba lho, pen san- 
do no avan ço da cha ma da ‘eco no mia
da com ple xi da de’.

A pro pó si to, a par tir des sas idei as –
tam bém as de La ra Re sen de -, da no va
ma cro e co no mia e da Te o ria Mo ne tá- 
ria Mo der na, te nho es cri to, fei to pa-
les tras e in sis ti do pa ra que as Uni ver-
si da des pro mo vam pes qui sas aca dê-
mi cas a res pei to e, se chan ce la das pe-
la Aca de mia, fa çam as de vi das al te ra- 
ções nos pro gra mas de en si no das dis-
ci pli nas per ti nen tes.

MAR COS FÁ BIO BE LO MA TOS
 Jor na lis ta, pro fes sor dos cur sos de Jor na lis mo e Pe da go gia
do CCS ST e vi ce-rei tor da UF MA mar cosf ma tos@gmail.com

MÁS CA RAS PE LA
VI DA: Pe da ci nhos de
ci da da nia e
re co nhe ci men to do
ou tro.

Des de que a pan de mia co me çou no Bra sil, e che gou ao Ma ra- 
nhão, a UF MA tem ten ta do fa zer o má xi mo que po de pa ra ser útil
à po pu la ção e, ao mes mo tem po, pro te ger a sua co mu ni da de, em
São Luís e nos oi to mu ni cí pi os on de es tá ins ta la da – pa ra quem
não sa be ou não lem bra, va le a pe na re gis trar: es ta mos, com cam- 
pus, em Im pe ra triz, Gra jaú, Bal sas, Ba ca bal, Co dó, Cha pa di nha,
São Ber nar do e Pi nhei ro; 40 anos já pe lo in te ri or do Ma ra nhão…

Nes se per cur so de ações con tra a CO VID-19, já de cre ta mos
sus pen são do ca len dá rio aca dê mi co, por du as ve zes; já pro du zi- 
mos más ca ras pro fis si o nais hos pi ta la res e ál co ol gli ce ri na do 80%
pa ra aten der ao HU-UF MA; já trei na mos cen te nas e cen te nas de
pro fis si o nais pa ra o en fren ta men to di re to da do en ça (mé di cos,
en fer mei ros, fi si o te ra peu tas, au xi li a res de en fer ma gem e mui tos
ou tros do cam po da saú de) que, no HU-UF MA, dão o com ba te
diá rio, em UTIs e en fer ma ri as; já pre pa ra mos do cen tes de vá ri as
áre as pa ra o uso dos re cur sos da edu ca ção a dis tân cia, no ca so de
ser es sa mo da li da de ado ta da em al gum mo men to des te pro ces so
de cri se; já de mos as sis tên cia aos nos sos es tu dan tes mo ra do res
das ca sas de es tu dan te, pos si bi li tan do que eles e elas fos sem pa ra
ca sa, com trans por te e au xí lio fi nan cei ro; já fi ze mos de ze nas e de- 
ze nas de ví de os, ma té ri as, pro gra mas de rá dio, en tre vis tas, cards e
li ves pa ra Ins ta gram, Twit ter e Fa ce bo ok, pa ra bem in for mar a so- 
ci e da de co mo um to do; já di vul ga mos mui tas ações de pro fes so- 
res, alu nos e téc ni cos que es tão aju dan do a mi ti gar o iso la men to
so ci al. En fim, es ta mos nos vi ran do co mo po de mos pa ra não fi car- 
mos à mar gem des ta cri se, que nos afe ta a to dos e co bra da uni- 
ver si da de uma po si ção pró-ati va, em to dos os seus se to res e de to- 
dos os seus mem bros.

E uma des sas ações de en fren ta men to que es ta mos fa zen do,
pa ra mim, tem um sig ni fi ca do es pe ci al. É o pro je to “Más ca ras pe- 
la Vi da”. Ele sur giu as sim: em uma da da reu nião de ges tão, o rei tor,
prof. Na ta li no Sal ga do, pe diu à pró-rei to ra de Ex ten são e Cul tu ra,
pro fa. Ze fi nha Ben ti vi, que pen sas se em al gu ma coi sa pa ra aju dar
as co mu ni da des do en tor no da UF MA em São Luís. Al guns di as
de pois, ela apre sen tou es te pro je to.

Em que con sis te ele, en tão? A ideia era reu nir cos tu rei ras dos
bair ros que cir cun vi zi nham o cam pus do Ba can ga e per mi tir, com
a do a ção de in su mos e o ofe re ci men to de es pa ço na pró pria UF- 
MA, além de al guns equi pa men tos, que elas pu des sem pro du zir
más ca ras ca sei ras, es sas más ca ras que a gen te usa pa ra ir ao mer- 
ca do, à far má cia. Elas pro du zi ri am e ven de ri am, a pre ço sim bó li- 
co, pa ra a po pu la ção. Ze fi nha tam bém ar ti cu lou com as em pre sas
que es tão ins ta la das na área Ita qui-Ba can ga que elas pu des sem,
num ges to so li dá rio e res pon sá vel, com prar lo tes de más ca ras pa- 
ra do ar às pes so as, le van do ren da às cos tu rei ras e saú de aos mo ra- 
do res. E as sim se fez.

O pro je to es tá em ple no fun ci o na men to. As cos tu rei ras es tão
pro du zin do lo tes de más ca ras, que es tão sen do com pra das por
pes so as fí si cas e ju rí di cas e dis tri buí das a to dos. Nes se exa to mo- 
men to em que es ta mos, quan do a ci da de se en con tra em lock- 
down, ter uma más ca ra faz to da a di fe ren ça…

Tra ta-se de uma ação que, mes mo que não al can ce to da a po- 
pu la ção do en tor no da UF MA (por que ali se têm de ze nas de mi- 
lha res de pes so as), fa rá uma imen sa di fe ren ça àque las que al can- 
çar. E a UF MA dá mais uma pro va do seu com pro mis so so ci al e do
va lor das re la ções co mu ni tá ri as. Ze fi nha Ben ti vi, pa ra quem a co- 
nhe ce, é pes soa ide al pa ra ter pen sa do es te pro je to, pe lo sen so de
re co nhe ci men to do ou tro que a acom pa nha em to da a sua tra je- 
tó ria. Eu a co nhe ço há 29 anos e co nhe ço mui tas pes so as que a co- 
nhe cem. E não pe re ce ser ape nas a mi nha opi nião…

Há al guns anos, li num li vro des ses de au to a ju da, a se guin te
his tó ria: hou ve um in cên dio na flo res ta e os ani mais cor re ram pa- 
ra lon ge, de ses pe ra dos. De re pen te, avis ta ram um bei ja-flor que
vo a va das cha mas pa ra o rio. Pe ga va a água no rio com o seu pe- 
que no bi co e des pe ja va nas cha mas. O leão viu aqui lo e o re pre en- 
deu, di zen do que ele não iria con se guir na da com es sa ati tu de.
Res pos ta do bei ja-flor: “Pos so até não con se guir apa gar o fo go,
mas es tou fa zen do a mi nha par te…”.

Fos se es sa pe que na pa rá bo la tra zi da pa ra o âm bi to da UF MA, e
po de ría mos cha mar es te pas sa ri nho de ou tro no me…

São Luís, quarta-feira, 13 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A suspensão do desconto salarial das parcelas de empréstimos consignados em folha
de pagamento de empregados públicos e aposentados.

Apoio

EFEITO CORONAVÍRUS

Suspenso desconto
salarial de consignados

A
As sem bleia apro vou, por 
una ni mi da de, na quin ta Ses- 
são Ex tra or di ná ria com Vo ta- 
ção Re mo ta por Vi de o con fe- 

rên cia, re a li za da nes ta se gun da-fei ra 
(11), o pro je to de lei nº 100/2020, de 
au to ria da de pu ta da He le na Du ai li be 
(So li da ri e da de) e co au to ria do de pu- 
ta do Adri a no (PV), que dis põe so bre a 
sus pen são do des con to sa la ri al das 
par ce las de em prés ti mos, fi nan ci a- 
men tos, car tões de cré di to e ope ra- 
ções de ar ren da men to mer can til con- 
ce di dos por ins ti tui ções fi nan cei ras, 
con sig na dos em fo lha de pa ga men to 
de ser vi do res, em pre ga dos pú bli cos e 
apo sen ta dos.

A ma té ria te ve a ane xa ção do Pro je- 
to 106/2020, do de pu ta do Adri a no 
(PV), e emen da apre sen ta da pe lo de- 
pu ta do Cé sar Pi res (PV) es ten den do a 
con ces são do be ne fí cio tam bém pa ra 
os em pre ga dos da ini ci a ti va pri va da.

A sus pen são do des con to cor res- 
pon de ria ao pe río do de três me ses ou 
en quan to per du rar o es ta do de emer- 
gên cia pú bli ca, de cla ra do pe lo go ver- 
na dor Flá vio Di no (PC doB), em ra zão 
da pan de mia cau sa da pe lo no vo co ro- 
na ví rus no Ma ra nhão.

De acor do com o pro je to de lei, tra- 
ta-se de sus pen são do des con to sa la- 
ri al das par ce las de em prés ti mos, fi- 
nan ci a men tos, car tões de cré di to e 
ope ra ções de ar ren da men to mer can- 
til con ce di dos por ins ti tui ções fi nan- 
cei ras e so ci e da des de ar ren da men to 
mer can til, con sig na dos em fo lha de 
pa ga men to de ser vi do res pú bli cos e 
em pre ga dos pú bli cos, pri va dos e de 
apo sen ta dos pe lo Fun do Es ta du al de 
Pen são e Apo sen ta do ria.

Dis pen sa de ju ros

O PROJETO   É  DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE (SOLIDARIEDADE) E  ADRIANO (PV)

O pro je to de lei dis põe que, fin do o 
es ta do de emer gên cia pú bli ca, as ins- 
ti tui ções fi nan cei ras con ve ni a das de- 
ve rão ofe re cer con di ções fa ci li ta das 
pa ra o pa ga men to das par ce las ven ci- 
das du ran te o pe río do de sus pen são, 
as se gu ran do o par ce la men to do va lor 
em atra so em, no mí ni mo, 12 me ses.

“A pan de mia pro vo ca da pe lo no vo 
co ro na ví rus te rá gra ves con sequên ci- 
as pa ra a eco no mia, uma vez que afe ta 
o fun ci o na men to de em pre sas e com- 
pro me te a ren da das fa mí li as bra si lei- 
ras. Es sa pro po si ção vi sa mi ni mi zar 
es se im pac to ne ga ti vo. Acre di to que a 
me di da vai aju dar mi lha res de fa mí li- 
as que es tão pas san do por si tu a ção 
di fí cil em de cor rên cia da cri se sa ni tá- 
ria. Agra de ço a sen si bi li da de de to dos 
pe la apro va ção des sa ma té ria”, jus ti fi- 
cou a de pu ta da He le na Du ai li be. O 
de pu ta do Adri a no dis se ser uma sa tis- 
fa ção ter con tri buí do com a ela bo ra- 
ção do pro je to. “Es sa ini ci a ti va vai aju- 
dar mui to. Ou tros es ta dos já apro va- 
ram es sa mes ma me di da, e eu es pe ro 
que o go ver na dor Flá vio Di no te nha 

tam bém sen si bi li da de pa ra san ci o nar 
es se pro je to de lei”, res sal tou.

A ma té ria apro va da es ta be le ce ain- 
da que, pa ra fins de par ce la men to do 
va lor to tal das par ce las em atra so, o li- 
mi te de com pro me ti men to da ren da 
do ser vi dor ou em pre ga do po de rá ser 
am pli a do em até 6%, na for ma do re-
gu la men to. O pro je to pre vê tam bém 
que as ins ti tui ções fi nan cei ras de ve- 
rão abs ter-se de ins cre ver em ca das- 
tros ne ga ti vos os no mes dos ser vi do-
res, apo sen ta dos e em pre ga dos pú bli- 
cos ou pri va dos be ne fi ci a dos, pe lo 
pra zo de até um ano após o tér mi no 
do es ta do de emer gên cia.

Fi ca as se gu ra da ao ser vi dor ou em-
pre ga do pú bli co ou pri va do a op ção 
pe la ma nu ten ção do des con to sa la ri- 
al, au to ri za do pe ran te o res pec ti vo ór- 
gão pa ga dor. Ca so op te por man ter o 
des con to, de ve rá ra ti fi car jun to ao ór- 
gão pa ga dor a au to ri za ção pa ra ma- 
nu ten ção do des con to em sua fo lha 
de pa ga men to. 

PRORROGAÇÃO

Projeto suspende prazos de concursos públicos

YGLÉSIO LEMBROU QUE, HÁ POUCOS DIAS, O GOVERNADOR  ANUNCIOU A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO DA POLÍCIA  

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão apro vou, na ma nhã des ta se- 
gun da-fei ra (11), em Ses são Ex tra or- 
di ná ria com Vo ta ção Re mo ta por Vi- 
de o con fe rên cia, o Pro je to de Lei
081/2020, de au to ria do de pu ta do es- 
ta du al Dr. Yglésio (PROS), que tra ta da
sus pen são de pra zos de to dos os con- 
cur sos pú bli cos no es ta do.

O pro je to de ter mi na que “fi ca so- 
bres ta da a va li da de dos con cur sos pú- 
bli cos re a li za dos, in de pen den te men- 
te de ho mo lo ga ção, an te ri or men te à
pu bli ca ção do De cre to nº 35.677 de
2020, até o tér mi no da vi gên cia do es- 
ta do de ca la mi da de pú bli ca es ta be le- 
ci do pe lo Es ta do do Ma ra nhão”.

O de pu ta do Dr. Yglésio ex pli ca que
o pro je to abran ge to dos os con cur sos
pú bli cos sob a res pon sa bi li da de dos
po de res do Es ta do, en glo ban do a ad- 
mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, que te- 
nham si do re a li za dos e ain da não fi- 
na li za dos até a edi ção do De cre to nº
35.677 de 2020, no Ma ra nhão.

“O ob je ti vo des te pro je to é sus pen- 

der os pra zos dos con cur sos pú bli cos,
a fim de que só pas sem a va ler de pois
do tér mi no do es ta do de ca la mi da de
pú bli ca, em de cor rên cia da pan de mia
do no vo co ro na ví rus. Tra ta-se de uma
me di da que pre ten de evi tar pre juí zos
aos di rei tos dos par ti ci pan tes de se le- 
ções pú bli cas por mo ti vos alhei os
às su as von ta des”, fri sou o au tor do
pro je to de lei.

Yglésio lem brou que, há pou cos di- 
as, o go ver na dor Flá vio Di no anun ci- 
ou a pror ro ga ção do pra zo do con cur- 
so da Po lí cia Mi li tar do Es ta do do Ma- 
ra nhão, es ten den do pa ra o ano de
2022. Com a pro po si ção do par la men- 
tar, a no va lei en glo ba to dos os con- 
cur sos pú bli cos, co mo o da Se cre ta ria
Es ta du al da Fa zen da do Ma ra nhão
(Se faz).

Du ran te a vo ta ção da ma té ria, o de- 
pu ta do Wel ling ton do Cur so (PSDB)
pa ra be ni zou o au tor do pro je to: “É
uma me di da ne ces sá ria e im por tan te,

que vem mui to no sen ti do da lu ta que
tra va mos nes ta Ca sa, em fa vor de
apro va dos nos con cur sos pú bli cos do
nos so Es ta do”, sa li en tou.

Dr. Yglésio apro vei tou pa ra agra de- 
cer o apoio dos co le gas à sua pro po si- 
ção. Ele fri sou que a sus pen são dos
pra zos re la ti vos aos con cur sos pú bli- 
cos de ve-se à pan de mia do no vo co ro- 
na vi rus.

“Sa be-se que o mun do en fren ta um
gran de de sa fio so ci al, sa ni tá rio e
econô mi co pa ra su pe ra ção des se
qua dro, não es tan do a ad mi nis tra ção
pú bli ca imu ne aos efei tos cau sa dos.
Em âm bi to na ci o nal, o Par la men to
bra si lei ro re co nhe ceu, pa ra os fins do
Art. 65 da Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000, a ocor rên cia do
es ta do de ca la mi da de pú bli ca, nos
ter mos da so li ci ta ção do Pre si den te
da Re pú bli ca en ca mi nha da por meio
da Men sa gem nº 93, de 18 de mar ço
de 2020. No mes mo sen ti do, em âm bi-
to es ta du al, foi edi ta do o De cre to nº
35.677 de 2020”, ar gu men tou o de pu- 
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Elei ção du vi do sa

Au to no mia

Re a ção à al tu ra

“De di cam-se a men tir, agre dir, cri ar ver -
sões, se me ar o mal”,

A Po lí cia Ci vil, pe lo seu ser vi ço de In te li gên- 
cia, pren deu em Cu ri ti ba (PR), o acu sa do de 
pos tar men sa gens em re des so ci ais, ame a çan- 
do ma tar o juiz Dou glas Mar tins, por ter as si- 

na do a or dem, de ter mi nan do lock down nos mu- 
ni cí pi os da Ilha Upa on-Açu.

Vi o lên cia no iso la men to

Me nos, de pu ta do!

Elei ção sem ru mo
A pan de mia da co vid-19 con ti nua a fa zer es tra gos

tan to den tro dos hos pi tais quan to na po lí ti ca. Por cau sa
do no vo co ro na ví rus, o pre si den te-elei to do Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral (TSE), mi nis tro Luiz Ro ber to Bar ro so
já ad mi te o adi a men to da elei ção mu ni ci pal, de ou tu bro
pa ra de zem bro. A par tir do fim des te mês, Bar ro so se rá o
res pon sá vel pe las elei ções em 5.560 mu ni cí pi os, as
quais ele nem pen sa em su ge rir a uni fi ca ção em 2022,
com as elei ções ge rais. Pa ra ele, es sa ten ta ti va de uma
elei ção só tra ria um “in fer no ge ren ci al” ao TSE. Exi ge
mu dan ça to tal na lei, no sis te ma elei to ral, na ur na e na
ca be ça do elei tor. Bar ros re pe tiu o que vem afir man do
em ou tras oca siões. A coin ci dên cia das elei ções em 2022
pre ci sa de uma mi nir re for ma elei to ral, com emen da
cons ti tu ci o nal pe lo Con gres so, cu ja dis cus são não ocor- 
re em pou co tem po. Ele diz que há con sen so no TSE so- 
bre a não pror ro ga ção dos atu ais man da tos mu ni ci pais.
Se não hou ver ou tro jei to de man ter o plei to em ou tu bro
de vi do o co ro na ví rus, que o adi a men to se ja no “mí ni mo
ine vi tá vel”. O mais pro vá vel, pa ra de zem bro. No en ten- 
di men to de Bar ro so, a uni fi ca ção dos man da tos em
2022 se ria “ex tre ma men te con fu sa” pa ra o elei tor, além
de le var a uma so bre po si ção dos de ba tes na ci o nais e lo- 
cais. Ele ana li sa as sim: “Ou se vão na ci o na li zar as elei- 
ções mu ni ci pais, ou vi ce-ver sa: se mu ni ci pa li za a elei- 
ção na ci o nal”. Qual quer uma das du as hi pó te ses é ruim,
“sem men ci o nar o in fer no ge ren ci al que se ria es sa coin- 
ci dên cia, pa ra o TSE”. O TSE es ti ma um exér ci to de 750
mil can di da tos pa ra as elei ções ago ra de 2020  so men te
pa ra as elei ções mu ni ci pais. So man do-se os mi lha res de
can di da tos das elei ções pa ra pre si den te, go ver na dor,
se na dor, de pu ta do fe de ral, de pu ta do es ta du al, pre fei to
e ve re a dor, o pro ces so elei to ral en tra ria em con ges tão.
Na ou tra pon ta, o elei tor te ria de es co lher re pre sen tan- 
tes pa ra oi to car gos (pre si den te da Re pú bli ca, go ver na- 
dor, se na dor, pre fei to, de pu ta do fe de ral, de pu ta do es ta- 
du al e ve re a dor). Ima gi ne a ba gun ça re sul tan te.

Na opi nião de Luís Ro ber to Bar ro so não ha ve rá elei- 
ção em ou tu bro, ca so a saú de da po pu la ção es te ja em
jo go, mas de fen deu que o adi a men to se ja o mais cur to
pos sí vel. Po de ria ser em de zem bro, mas mes mo as sim,
pre ci sa pas sar pe lo Con gres so.

Ques ti o na do so bre a au to no mia da da pe lo STF a es- 
ta dos e mu ni cí pi os pa ra que to mem de ci sões so bre a
pan de mia de co ro na ví rus, Luiz Bar ro so dis se que os três
po de res têm pa péis di fe ren tes na atu al cri se e po dem
exer cer su as von ta des.

“A de mo cra cia é gê ne ro de pri mei ra ne ces si da de. De
mo do que é nes ta me di da que pre ci sa mos es tar aten tos
e re a gir, não ape nas com pa la vras, mas com com por ta- 
men tos, a quais quer ten ta ti vas de des con ti nui da de de- 
mo crá ti ca”, do mi nis tro Ed son Fa chin, do STF.

 

De Flá vio Di no no twit ter: “O Bra sil ho je en fren ta vá ri- 
as do en ças. Co mo as ab je tas men sa gens do “ga bi ne te do
ódio” e su as fi li ais. De di cam-se a men tir, agre dir, cri ar
ver sões e se me ar o mal”.

 
O pre si den te Bol so na ro de ve ve tar o au xí lio

emer gen ci al de R$ 600 pa ra ma ni cu res, ca be le- 
rei ros, bar bei ros, es te ti cis tas, etc. por achar
que tais ca te go ri as já são be ne fi ci a das pe la lei

que san ci o nou no dia 2 de abril, abrin do a vol ta des sas
ati vi da des.

 
O de ta lhe des sa his tó ria é que os go ver na do res

de São Pau lo, Per nam bu co, Bahia, Ma ra nhão,
Ce a rá, Rio de Ja nei ro, Pa rá e o pre fei to de Ma- 
naus pro me tem não aca tar a de ci são de Bol so- 

na ro de abrir as ati vi da des as quais con si de ram
es sen ci ais.

 

O pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, de- 
sem bar ga dor Lou ri val Se re jo dis se on tem a es tes Bas ti- 
do res es tar es tar re ci do com a ex plo são do nú me ro de
agres sões con tra mu lhe res, nor mal men te por seus com- 
pa nhei ros, nes se pe río do de qua ren te na.

O de pu ta do Jo si mar de Ma ra nhão zi nho (PL), de nun- 
ci a do ao TRE pe lo pro cu ra dor Juracy Gui ma rães por
apa re cer nas re des so ci ais, de más ca ra com o nú me ro e
lo go mar ca do par ti do, dis se que re ce beu a pe ça pro te to- 
ra, “de pre sen te de uma ami ga”. O pre si den te do TRE,
Cle o nes Cu nha re pu di ou a ati tu de de Ma ra nhão zi nho.

São Luís, quarta-feira, 13 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020. A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que o pregão presencial SRP Nº 009/2020, marcado para o dia 15 de maio de 2020, às 15h00min, 
sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de 
registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessida-
des das diversas secretarias Municipais de Buriticupu/Ma, será realizado em, ABERTURA: 20 de maio de 
2020, às 15h00min; estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São 
Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98) 98108-3987 ou no 
e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu - MA, 11 de maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa 
Ferreira/ Pregoeiro.

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

 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE ADIAMENTO

 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de 
Preços nº 003/2020, que ocorreria no dia 15 de maio de 2020 as 09:00, que 
tem como objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de Software para o portal da transparência e sistema 
contábil com suporte técnico, para atender as necessidades do Município de 
Passagem Franca – MA, para o dia 29 de Maio de 2020 às 15:00 horas, no 
mesmo local inicialmente divulgado. Passagem Franca - MA, 05 de maio de 
2020. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação.

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 – CPL
O município de Raposa torna público aos interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal de 
Raposa, localizada à Avenida dos Pescadores , s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa/ MA, na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Municipal nº 03, de 01 de 
fevereiro de 2017, e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de 
agosto de 2014, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e demais normas pertinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para futuras eventuais 
aquisições de materiais de expediente, consumo, didático, pedagógico e limpeza para atender as 
necessidades do município de Raposa, conforme edital e seus anexos. Data de Abertura: 26 de maio de 
2020; horário: às 09h00min (nove horas). O edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente 
em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário de 08h00min ás 13h00min, ou adquiridos a partir da 
data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), não reembolsáveis, 
através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM e posteriormente obtido na Prefeitura 
Municipal de Raposa, Sala de Comissão de Licitação, localizada à Avenida dos Pescadores, s/n, Jardim 
das Oliveiras, Raposa – MA. Informações adicionais, no mesmo endereço, pelo telefone (98) 3229-1382 
e/ou e-mail: cplderaposa@gmail.com. Raposa – MA, 12 de maio de 2020. Raimundo Nonato Marques 
Silva. Secretário Municipal de Administração e Planejamento do Município de Raposa/MA.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 27 DE 
MAIO DE 2020 ÀS 09h, pelo sitio eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata da prestação de 
serviços continuados de monitoramento eletrônico de monitorados, incluindo o fornecimento de 
dispositivo eletrônico de monitoramento (tornozeleiras) com tecnologia homologada na ANATEL.
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso 

de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails 

cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

 
São Luís/MA, 11 de maio de 2020

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS
Pregoeiro da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 40637/2020-SEAP

AREIA BRANCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA – 
ME

CNPJ n° 28.881.174/0001–20
Estabelecida no endereço na ROD. BR 316, s/n°, localidade 
Povoado Carnaúba de Pedra, Zona Rural, município de 
Timon/MA, torna público que REQUEREU junto a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a 
RENOVAÇÃO da Outorga do Direito do Uso da Água para 
atividade de fabricação de águas envasada adicionadas 
de sais, conforme e-processo n° 66708/2020.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020. A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que o pregão presencial SRP Nº 007/2020, marcado para o dia 15 de maio de 2020, às 09h00min, 
sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de 
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar 
condicionado para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, será realizado em, 
ABERTURA: 20 de maio de 2020, às 09h00min; estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância 
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal 
(DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98) 
98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu - MA, 11 de maio de 2020. Fabiano 
de Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

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

 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020. A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que o pregão presencial SRP Nº 008/2020, marcado para o dia 15 de maio de 2020, às 11h00min, 
sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de 
registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de produtos de 
enxoval para recém-nascidos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, 
será realizado em, ABERTURA: 20 de maio de 2020, às 11h00min; estando de acordo com a Lei nº. 
8.666/93. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão 
Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento 
de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais 
informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu - MA, 
11 de maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

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

 

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 – CPL
O município de Raposa torna público aos interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal de 
Raposa, localizada à Avenida dos Pescadores , s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa/ MA, na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Municipal nº 03, de 01 de 
fevereiro de 2017, e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de 
agosto de 2014, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e demais normas pertinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para futuras eventuais 
aquisições de água mineral para atender as necessidades do município de Raposa, conforme edital e 
seus anexos. Data de Abertura: 26 de maio de 2020; horário: às 14h00min (quatorze horas). O edital e 
seus anexos poderão ser consultados gratuitamente em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário 
de 08h00min ás 13h00min, ou adquiridos a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento 
da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), não reembolsáveis, através de Documento de Arrecadação Municipal – 
DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Raposa, Sala de Comissão de Licitação, 
localizada à Avenida dos Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa – MA. Informações adicionais, no 
mesmo endereço, pelo telefone (98) 3229-1382 e/ou e-mail: cplderaposa@gmail.com. Raposa – MA, 12 
de maio de 2020. Raimundo Nonato Marques Silva. Secretário Municipal de Administração e 
Planejamento do Município de Raposa/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
O município de Raposa por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal de Raposa, localizada à Avenida dos 
Pescadores, s/n°, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA, sob égide da Lei Federal nº 8.666/93 e 
normas atinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
Menor Preço, sob o regime de Empreitada Integral, objetivando a contratação de empresa para 
construção da obras da Praça Chico Noca no município de Raposa – Ma, conforme edital e 
anexos. A abertura da sessão pública do certame licitatório será no dia 02 de junho 2020, ás 
10h00min (dez horas), sendo presidida pelo Presidente da CPL, designado pela Portaria 
Municipal nº 026/2017 de 23 de janeiro de 2017. O edital poderá ser consultado gratuitamente 
de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 13h00min, ou adquirido a partir da data de sua publicação 
mediante o recolhimento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais) na rede bancária credenciada, através 
de DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Raposa, Sala da Comissão de 
Licitação, localizada à Avenida dos Pescadores, s/n°, Jardim das Oliveiras, Raposa/Ma. 12 de maio 
de 2020, Raimundo Nonato Marques Silva, Secretário Municipal de Administração e 
Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 08/2020. TIPO: menor preço. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, a serem 
utilizado nas atividades desenvolvidas nas diversas secretarias do município de São João do Sóter – MA. 
ABERTURA: 25/05/2020 às 14:00hs. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da 
Comissão, situada, Av. Esperança, nº 2025 – Centro – São João do Sóter – MA no horário das 08h00min 
(oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos 
mediante a entrega de 03 (três) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra 
branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma 
hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação e nenhuma 
hipótese haverá atendimento aos licitantes que não obedecer as normas do ministério da saúde 
e os decretos municipais. São João do Sóter – MA, 13 de maio de 2020. Joserlene Silva Bezerra de 
Araújo, Prefeita Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Justiça suspende retirada de quilombolas de Alcântara
Justiça atendeu à uma Ação Popular assinada pelo deputado Bira do Pindaré

O 
juiz Federal Ricardo Felipe Ro-
drigues Macieira, da 8ª Vara Fe-
deral Ambiental e Agrária de São 
Luís, determinou nesta terça-

feira (12), a suspensão das ações do Go-
verno Federal voltadas ao planejamento 
e execução do processo de realocação das 
comunidades tradicionais situadas na área 
destinada à consolidação e ampliação do 
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA).

A decisão judicial determina a suspen-
são das ações federais até a conclusão do 
processo de consulta prévia (livre e infor-
mada) das comunidades afetadas. A sus-
pensão é uma resposta à uma Ação Popu-
lar assinada pelo deputado Bira Pindaré 
(PSB-MA) no fim do mês de março.

Bira tem defendido a necessidade da 
consulta prévia desde 2019. Segundo o par-
lamentar maranhense, esta deveria ter sido 
feita antes da assinatura do Acordo de Sal-
vaguardas Tecnológicas (AST) entre Brasil 
e Estados Unidos.

O deputado pontua ainda que a limi-

nar protetiva às comunidades veio em mo-
mento urgente, uma vez que na segunda-
feira (11), a Força Aérea Brasileira (FAB) e 
a Agência Espacial Brasileira (AEB) assina-
ram, em Brasília (DF), o Acordo de Coope-
ração definindo atribuições e processos de 
trabalho na fase de implantação e na fase 
de operação do futuro Centro Espacial de 
Alcântara (CEA), no Maranhão.

“Essa decisão judicial é um alento para 
nós que estamos na luta em defesa das co-
munidades quilombolas. Tudo que quere-
mos é que a Constituição Federal seja res-
peitada e que o direito do nosso povo não 
seja atropelado. Ficamos satisfeitos com a 
decisão, mas a luta continua, ainda há mui-
to por fazer e lutaremos com toda firmeza”, 
destacou.

O Governo Federal pretende avançar com 
as ações do Comitê de Desenvolvimento do 
Programa Espacial Brasileiro, em Alcântara, 
mas terá de dar outro tratamento às comu-
nidades, terá que respeitar a convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho 
e fazer a consulta prévia às comunidades.

Levantamento 
 aponta que 

aproximadamente 
800 famílias seriam 

prejudicadas
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Cinco verdades e mitos sobre a 
abolição da escravatura no Brasil

 

 

D
esde a infância, os brasileiros aprendem que 13 
de maio é um dia de celebração, por conta da 
abolição da escravatura no país – a última nação 
americana a libertar as pessoas escravizadas, em 

1888. Mas quanto realmente sabemos sobre a data tão mar-
cante para a história do Brasil?

O discurso em torno do assunto tem variado ao longo 
dos anos, conforme pesquisas são realizadas por historia-
dores e novas interpretações são apresentadas. Muitas ve-
zes, o que foi dito sobre a assinatura da Lei Áurea há 20 anos 
não corresponde mais ao que tem sido dito na historiogra-
fia contemporânea.

Por isso, levantamos cinco afirmativas que fazem parte 
do imaginário de boa parte dos brasileiros e apresentou a 
historiadores para saber se são verdades ou mitos, de acor-
do com a atual historiografia. Confira o resultado:

1 - A princesa Isabel assinou a lei 
Áurea por ser abolicionista. Mito.

“Na data da assinatura da Lei Áurea (13/05/1888), 
Princesa Isabel governava em nome de seu pai, D. Pe-
dro II, que se encontrava em viagem pela Europa, e só 
veio a receber a notícia mais de uma semana depois 
em Milão. Antes de ser uma benevolência da herdei-
ra ao trono, a abolição da escravidão parece ter sido 
premeditada pelo Império, já que o Brasil vinha sen-
do pressionado por movimentos abolicionistas (in-
ternos e externos). Pedro se encontrava debilitado e 
Isabel precisava de apelo popular para emplacar o 
terceiro reinado. Apesar da abolição render festejos 
por vários dias seguidos, o tiro saiu pela culatra, já 
que os proprietários de escravos (não ressarcidos pelo 
governo) se voltaram contra o Império e apoiaram a 
proclamação da república no ano seguinte”, explica 
o professor de história Celso Idamiano.

2 - Os escravos não participa-
ram efetivamente do processo de 
abolição da escravatura. Mito.

“Após extensa análise documental, o historiador 
Sidney Chalhoub chegou a conclusão que os negros 
não assistiram o processo abolicionista de forma 
passiva. Ele encontrou vários relatos nesse senti-
do, como escravizados reivindicando sua liberda-
de através de processos jurídicos; fugindo, se esses 
processos levassem a julgamentos que mantives-
se a escravidão; denunciando para os juízes maus 
tratos dos senhores; aproveitando-se de disputas 
dentro das famílias em caso de herança para ten-
tar a alforria; e também através disputas jurídicas 
para abaixar preço de indenizações para se conse-

guir as alforrias. Além disso, a própria resistência à 
escravidão, através da fuga para quilombos, suicídios, 
sabotagem à produção, assassinato de senhores le-
vavam a um real clima de insegurança para as elites 
o que, indiretamente, levou a formação do discurso 
abolicionista”, afirma o doutorando em História So-
cial da Cultura pela UFMG Felipe Malacco.

3 - A abolição da escravatura foi 
decisiva para a proclamação da 
República. Verdade.

“Uma das questões centrais para a monarquia bra-
sileira era a escravidão. E nesse aspecto, a política im-
perial conseguiu desagradar todos os envolvidos. Em 
primeiro lugar, desagradava os escravizados e os de-
fensores do processo abolicionista, pela forma violen-
ta e gradual em que ocorreu o processo de abolição. 
Em segundo lugar, desagradava os donos de escravi-
zados, por considerarem injusta não ter indenização 
para a libertação de escravizados. Em terceiro lugar, a 
morosidade do processo desagradava o exército, que 
pela grande participação de negros na Guerra do Pa-
raguai, havia adotado uma posição favorável à aboli-
ção. Assim, o Império ia perdendo toda sua base po-
lítica e não conseguiu se opor ao cada vez mais forte 
discurso republicano”, explica Malacco.

4 - A Lei Áurea acabou definitiva-
mente com a escravidão no Bra-
sil. Mito.

“Se pensarmos juridicamente, a afirmação 
pode fazer algum sentido. Afinal, no dia 13 de 
maio de 1888, foi assinado um decreto que ofi-

cialmente proibia a existência dessa podre insti-
tuição. Porém, em primeiro lugar, a abolição da 
escravidão não significava qualquer melhora na 
vida dos ex-escravizados. O projeto abolicionista 
não foi seguido de um processo de inserção dos 
negros na sociedade republicana que, por desi-
gualdade de condições, não conseguiram aces-
sar melhores posições sociais, permanecendo 
marginalizados. Além disso, ainda hoje existem 
o que chamam juridicamente de “situações aná-
logas a escravidão”, principalmente em regiões 
demograficamente isoladas no interior do Brasil, 
que representam uma permanência de relações 
de trabalho em que o indivíduo não possui ne-
nhum direito trabalhista. Trabalha para pagar a 
manutenção de sua existência. Exatamente igual 
aos escravizados do período colonial e imperial”, 
afirma Malacco.

5 - A princesa Isabel aproveitou 
que o pai estava em viagem para 
abolir a escravatura. Mito.

De fato, foi em sua terceira regência e com sua 
assinatura que foi sancionada a Lei Áurea. Mas 
falar que a princesa “se aproveitou da ausência 
do pai” para abolir a escravidão, e que só por essa 
ausência que a abolição ocorreu, é um exagero 
histórico. A abolição já era um inevitável caminho 
sem volta devido, principalmente, a pressões in-
ternacionais, do próprio movimento abolicionista 
brasileiro, da ação dos escravizados que lutavam 
por sua liberdade e do exército brasileiro. Se não 
fosse a princesa Isabel, certamente o imperador 
D. Pedro II ou a elite econômico-política que as-
sumiu a república brasileira após 1889 decreta-
ria o fim da escravidão.

O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

Leia a toda hora e em todo lugar
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Combate à covid-19

Es tão aber tas, até es ta quar ta-fei ra, 13, as
ins cri ções pa ra o se le ti vo pa ra a con tra ta ção
de pro fis si o nais que atu a rão no com ba te à
Co vid-19 no Hos pi tal de Cam pa nha de São
Luís, que se rá en tre gue pe lo Go ver no do Es-
ta do nos pró xi mos di as. O pro ces so, que se-
gue as di re tri zes do Pla no de Con tin gên cia
Es ta du al pa ra o en fren ta men to ao no vo co-
ro na ví rus, se rá re a li za do pe la Em pre sa Ma- 
ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res.

Grupo de risco

Mais de 50% da po pu la ção adul ta bra si lei- 
ra – ou 86 mi lhões de pes so as – apre sen ta ao
me nos um dos fa to res que au men tam o ris-
co de ma ni fes ta ções gra ves da Co vid-19, su- 
ge re es tu do fei to na Uni ver si da de Fe de ral de
São Pau lo (Uni fesp). Se con si de ra dos ape nas
os adul tos com me nos de 65 anos, a pro por- 
ção dos sus ce tí veis a com pli ca ções ca so ve- 
nham a se in fec tar pe lo no vo co ro na ví rus
(SARS-CoV-2) ain da é al ta: 47%.

Mais uma gran de ini ci a ti va foi to -
ma da pe lo pre si den te da OAB-MA,
Thi a go Di az, pa ra ame ni zar o so fri -
men to pro vo ca do pe la pan de mia do
co ro na ví rus. Atra vés da Co mis são de
Di ver si da de Se xu al e de Gê ne ro, es tá
con vi dan do co mu ni da de ad vo ca tí cia
e a so ci e da de em ge ral pa ra par ti ci -
par da cam pa nha CON VI DA, que bus -
ca ar re ca dar ces tas bá si cas pa ra a
po pu la ção LGBTQI+ em si tu a ção de
vul ne ra bi li da de so ci al. Mui tas pes -
so as LGBTQI+ vi vem em con di ções de
vul ne ra bi li da de so ci al, es tig ma e
pre con cei to que di fi cul tam o aces so
à saú de e à re de de pro te ção. Por is so,
a ideia da CON VI DA é com prar ces tas
ali men tí ci as já pron tas e in cluir itens
de hi gi e ne pes so al bá si ca pa ra en tre -
gar a es sa po pu la ção.

O Gru po Po ti guar pro -
mo ve nes sa quar ta-fei -
ra, às 20h, a Li ve Po ti -
guar “Fes ti val de
Mous ses em Ca sa”. As
re cei tas, fá ceis e prá ti -
cas, se rão en si na das
pas so a pas so pe la re -
no ma da cu li na ris ta
Lu di mi la Ma tos (fo to).
Pa ra con fe rir bas ta
aces sar a li ve no sto ri -
es do per fil do ins ta -
gram: @po ti guarho me -
cen ter.

O Ins ti tu to Es ta du al de
Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra -
nhão (IE MA) vai re a li -
zar uma li ve nes ta
quin ta-fei ra, 14, às
15h, no Ins ta gram ofi -
ci al do Ins ti tu to (@ie -
ma_o fi ci al). A li ve te rá
co mo me di a do ra a psi -
có lo ga da Re de IE MA,
Far lan ni Ni ze te, e con -
ta rá com a par ti ci pa -
ção da fi si o te ra peu ta,
Pa trí cia Bo gea (fo to).

Cinema adequado

Ci ne mas da Co reia do Sul es tão tes tan do e
im plan tan do tec no lo gia sem con ta to fí si co com
hu ma nos pa ra o uso nos ci ne mas após a pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus. Os tes tes in clu em qui- 
os ques au to ma ti za dos, uso de apli ca ti vos pa ra a
com pra de bi lhe tes e uso de robôs. O uso da tec- 
no lo gia ocor re pa ra ade quar o me do do pú bli co
lo cal de con ta to fí si co com es tra nhos, in cluin do
os fun ci o ná ri os do ci ne ma. A CJ CGV, mai or ca- 
deia de ci ne ma mul ti plex da Co reia do Sul,
trans for mou um de seus ci ne mas em um lo cal
sem con ta to fí si co em abril.

Giro Nordeste

Na quin ta-fei ra, 14, às 19h, a TV UF MA re pre- 
sen ta rá e exi bi rá o pro gra ma se ma nal Gi ro Nor- 
des te, uma ini ci a ti va da TVE que en tre vis ta per- 
so na li da des nor des ti nas e na ci o nais com a par- 
ti ci pa ção de jor na lis tas das emis so ras pú bli cas
de TV e rá dio do Nor des te. O mé di co e es cri tor
Drau zio Va rel la é o pri mei ro con vi da do e ana li sa
a pan de mia do co ro na ví rus, que já dei xou mi- 
lha res de mor tos em to do o mun do. Ao vi vo e
sem in ter va los, o pro gra ma se rá an co ra do por
Ju ra ci San ta na, jor na lis ta da TVE Bahia, com a
par ti ci pa ção de jor na lis tas nos de mais Es ta dos.

Drama policial

A Globoplay es treia nes ta se ma na dois no vos
tí tu los de sus pen se e gê ne ro po li ci al: são eles
“Sha des of Blue” (Se gre dos Po li ci ais) e “FBI”.
Jen ni fer Lo pez e Ray Li ot ta es tre lam “Sha des of
Blue” (Se gre dos Po li ci ais), cu jas três tem po ra- 
das es tão dis po ní veis na pla ta for ma des de ter- 
ça-fei ra, 12. 

Nes te dra ma po li ci al, Har lee San tos (Jen ni fer
Lo pez) é uma de te ti ve de No va York e mãe sol tei- 
ra que se jun ta a uma uni da de de po li ci ais cor- 
rup tos li de ra do pe lo enig má ti co te nen te Matt
Woz ni ak (Ray Li ot ta).

Pra curtir

Na pro gra ma ção das
gran des li ves des ta
qua ren te na ho je te -
mos op ções pa ra
agra dar a to das as
tri bos pe lo YouTube e
re des so ci ais.

A ban da Se pul tu ra
(es ta rá ao vi vo en tre
16h e 18h em seu pro -
je to Se pul Quar ta),
Mar ce lo Fal cão (Com
a li ve #Pra Quem -
Tem Fé, às 20h), Tur -
ma do Pa go de (a par -
tir das 18h30) e Ci da -
de Ne gra (no Ins ta -
gram da Rá dio Mix
Rio FM, a par tir das
19h).

O jo ga dor Ga bi gol
tem da do o que fa lar
en tre seus vi zi nhos. O
cra que do Fla men go,
es tá ti ran do o so no
da vi zi nhan ça, is so
por pro mo ver fes tas
du ran te a ma dru ga -
da em sua ca sa, em
meio a pan de mia do
no vo co ro na ví rus.

O jo ga dor é mo ra dor
de um con do mí nio de
al to pa drão da Bar ra
da Ti ju ca, na Zo na
Oes te do Rio de Ja -
nei ro.

Es ta tís ti cas so bre pa -
ci en tes com co ro na -
ví rus mos tram que os
ho mens são os mais
afe ta dos pe la do en ça.

Pes qui sa do res do
hos pi tal uni ver si tá rio
de Gro nin gen, na Ho -
lan da, des co bri ram o
porquê: de acor do
com o es tu do, pes so -
as do se xo mas cu li no
tem mai or ex pres são
da en zi ma ACE2, usa -
da pe lo Sars-CoV-2
pa ra in va dir as cé lu -
las hu ma nas e se
mul ti pli car.

São Luís, quarta-feira, 13 de Maio de 2020

Maranhão terá feriado estadual nesta sexta-feira   
Esta sexta-feira (15) será feriado no Maranhão. 

É uma antecipação do feriado estadual de 28 de 
julho, quando se comemora a adesão do Mara-
nhão à Independência do Brasil.

A medida foi adotada para reforçar o isola-
mento social e evitar a disseminação maior do 
coronavírus.  Ou seja, o feriado não é para as pes-
soas viajarem. E, sim, para que fiquem em casa. 
As entradas e saídas de São Luís vão continuar 

bloqueadas.A antecipação só vale para este ano 
e não impede que, em 28 de julho, sejam reali-
zadas as comemorações pela data. Apenas não 
será feriado.

A antecipação do feriado havia sido estabeleci-
da antes da decisão da Justiça que estendeu o lo-
ckdown na Ilha de São Luís até o domingo (17). A 
decisão foi tomada nesta terça-feira (12) pelo Poder 
Judiciário e foi acatada pelo Governo do Maranhão.

Levantamento aponta Márcio 
Jerry é o parlamentar do Maranhão 
mais influente nas redes sociais

O deputado federal Márcio Jer-
ry (PCdoB) é o parlamentar mais 
influente do Maranhão, segundo 
estudo divulgado pela FSB, maior 
agência de comunicação da Amé-
rica Latina. Agência monitorou as 
publicações dos deputados fede-
rais e senadores de 1º a 30 de abril.

Dos 589 parlamentares, apenas 
sete deputados federais não figuram 
no ranking porque não postaram no 
período analisado ou porque não 
possuem perfis públicos nas redes. 
Jerry ocupa a 65ª posição e, ao lado 
do senador Weverton Rocha (PDT), 
que está em 89º lugar, são os únicos 
da bancada estadual no “Top 100 
FSBinfluênciaCongresso”.

Em terceiro lugar aparece o de-
putado Juscelino Filho (DEM), na 
131ª colocação.

Conhecido como “24x7”, o mé-
todo de monitoramento analisa o 
grau de engajamento de todas as 
publicações feitas pelos parlamen-
tares no Facebook (apenas páginas 

públicas), no Instagram (apenas 
contas business) e no Twitter.

Para calcular a nota são leva-
dos em consideração o número 
de seguidores, a quantidade de 
publicações, o alcance das pu-
blicações e o engajamento (cur-
tidas, comentários e comparti-
lhamentos) em cada rede social.
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Dados são do IBGE a partir do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 2019
(DataSUS) e mapeia leitos de UTI, equipamentos e profissionais de saúde

Mé di cos e en fer mei ros por
ha bi tan te

NÚMEROS

Levantamento mapeia
saúde no Maranhão
PATRÍCIA CUNHA

O
IB GE di vul gou a dis tri bui- 
ção de lei tos de UTIs (uni- 
da des de te ra pia in ten si va), 
res pi ra do res, mé di cos e en- 

fer mei ros nos mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses. Os da dos têm por re fe rên cia de- 
zem bro de 2019 e fo ram ge ra dos em 
par ce ria com a Fun da ção Oswal do 
Cruz (Fi o cruz) pa ra con tri buir com as 
ações de en fren ta men to à Co vid-19.

O le van ta men to foi fei to com ba se 
nos da dos de 2019. Atu al men te, se- 
gun do o Go ver no do Es ta do, pa ra tra- 
ta men to de pa ci en tes in fec ta dos com 
o no vo co ro na ví rus, a re de hos pi ta lar 
pú bli ca te ve am pli a ção no nú me ro de 
lei tos. “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”, in for mou a Se- 
cre ta ria de Es ta do de Saú de.

No es ta do o nú me ro de ca sos de 
pa ci en tes com Co vid-19 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.

Na úl ti ma se gun da-fei ra (11), 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 (atrás 
do Car los Ma ci ei ra), com ca pa ci da de 
de re a li zar até 300 aten di men tos por

Re de pri va da

ESSE INDICADOR REGISTRAVA 8 LEITOS POR 100 MIL HABITANTES NO MARANHÃO

DIVULGAÇÃO

dia, e um hos pi tal tam bém de di ca do a 
pa ci en tes com Co vid-19 (ane xo do Ni- 
na Ro dri gues). O Hos pi tal de Cam pa- 
nha de São Luís tem 200 lei tos e faz 
par te da po lí ti ca de am pli a ção de lei- 
tos pa ra tra ta men to de pa ci en tes di- 
ag nos ti ca dos com o no vo co ro na ví rus 
(Co vid-19).

O le van ta men to fei to pe lo IB GE 
par tiu do Ca das tro Na ci o nal de Es ta- 
be le ci men tos de Saú de 2019 (Da ta- 
SUS), que reú ne as re des pú bli ca e pri- 
va da, e das In for ma ções de Des lo ca- 
men to pa ra Ser vi ços de Saú de 2018, 
cu jos da dos fo ram an te ci pa dos pe lo 
IB GE.

O Ma ra nhão pos suía, no ano pas- 
sa do, um dos me no res ín di ces de lei to 
de UTI por ha bi tan tes do país. Es se in- 

di ca dor re gis tra va 8 lei tos por 100 mil 
ha bi tan tes no es ta do, o mes mo ín di ce 
ve ri fi ca do no Pa rá e no To can tins.

Os nú me ros eram su pe ri o res ape- 
nas aos de Ro rai ma, que apre sen tou 
ín di ce de 4 lei tos de UTI, o me nor do 
país; do Ama pá e do Acre, com 5 lei-
tos; e no Ama zo nas e no Pi auí, com 7. 
Já a Uni da de da Fe de ra ção que re gis- 
trou o mai or nú me ro de lei tos de UTI, 
fun da men tais pa ra o aten di men to de 
pa ci en tes gra ves com Co vid-19, foi o 
Dis tri to Fe de ral, com 30 lei tos por 100 
mil ha bi tan tes.

A ca pi tal São Luís apre sen tou ín di- 
ce de 32 lei tos por 100 mil ha bi tan tes. 
O mu ni cí pio de Im pe ra triz, com 40 
lei tos, re gis trou o mai or ín di ce do es- 
ta do. Dos 217 mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses, 206 não pos suíam lei tos de UTI, 
em de zem bro de 2019.

Número de respiradores é baixo no estado

O cru za men to de da dos tam bém
re ve la a dis tri bui ção de res pi ra do res,
equi pa men tos que re a li zam ven ti la- 
ção me câ ni ca em pa ci en tes com di fi- 
cul da des res pi ra tó ri as gra ves, nas
uni da des de saú de do país.

O Ma ra nhão pos sui um dos ín di ces
mais bai xos, com 13 res pi ra do res por
100 mil ha bi tan tes. 

O Pi auí apre sen tou o mes mo ín di ce
(13). O ín di ce dos dois es ta dos só é
mai or que o re gis tra do no Ama pá (10).
Dis tri to Fe de ral li de ra, com 63 res pi- 
ra do res por 100 mil ha bi tan tes.

No Ma ra nhão, ape nas 65 mu ni cí pi- 
os dis pu nham des se equi pa men to. Os
ou tros 152 mu ni cí pi os ma ra nhen ses
não pos suíam res pi ra do res. São Luís
apre sen tou ín di ce de 48 res pi ra do res
por 100 mil ha bi tan tes, o mai or do es- 
ta do. O mes mo ín di ce foi re gis tra do
nos mu ni cí pi os de Ma tões do Nor te e
Tu ri a çu.

No úl ti mo dia 7, o Ma ra nhão re ce- 

beu uma car ga de 44 res pi ra do res
com pra dos pe la Se cre ta ria da Saú de. 

De acor do com o go ver no, em três
se ma nas, o Ma ra nhão trou xe 255 uni- 
da des de um equi pa men to que vem
sen do dis pu ta do in ten sa men te em
to do o pla ne ta, por que são es sen ci ais
pa ra equi par UTIs e sal var vi das de
pa ci en tes com co ro na ví rus.

O apa re lho é usa do quan do o pa ci- 
en te es tá com in su fi ci ên cia res pi ra tó- 
ria, pois con tro la a pres são do ar pa ra
den tro dos pul mões, ga ran tin do a
cha ma da tro ca ga so sa. 

Se gun do go ver no do es ta do, são
800 res pi ra do res a mais den tre os que
já ha via no sis te ma de saú de e há ain- 
da no vos apa re lhos pa ra se rem re ce- 
bi dos.

Em 2019, o Ma ra nhão e o Pa rá re- 
gis tra ram os me no res in di ca do res, 81

e 85 mé di cos por 100 mil ha bi tan tes,
res pec ti va men te. 

O Dis tri to Fe de ral pos suía a me lhor
dis tri bui ção de mé di cos do país, com
338 pro fis si o nais por 100 mil ha bi tan- 
tes. O mai or ín di ce, den tre as ci da des
ma ra nhen ses, foi re gis tra do na ca pi- 
tal, com 206 mé di cos por 100 mil ha- 
bi tan tes; se gui do por Im pe ra triz, com
183. No in di ca dor en fer mei ro por ha- 
bi tan te, o Ma ra nhão tam bém fi gu ra
en tre as Uni da des da Fe de ra ção com
os nú me ros mais bai xos. 

O Es ta do tem o 6º me nor ín di ce do
país: 106 en fer mei ros por 100 mil ha- 
bi tan tes.

Já den tre os mu ni cí pi os do Ma ra-
nhão, o mai or ín di ce foi ve ri fi ca do em
São Luís (216), se gui do por Pre si den te
Du tra (213) e Im pe ra triz (184). Pre si- 
den te Mé di ci, com 14 en fer mei ros por
100 mil ha bi tan tes, apre sen tou o ín di- 
ce mais bai xo do es ta do.

*Com in for ma ções da as ses so ria.

Há va gas dis po ní veis pa ra os se guin tes
car gos:
• Agen te Ad mi nis tra ti vo (15)
• Vi gia (40)
• Au xi li ar Ope ra ci o nal (25)
• Mo to ris ta (5)
• Re cep ci o nis ta (4)
• Di gi ta dor (6)
• Pro fes sor ní vel I (26)
• As sis ten te So ci al (3)
• Far ma cêu ti co/ Bi oquí mi co (1)
• Odon tó lo go (2)
• Edu ca dor Fí si co (1)
• En fer mei ro (5)
• Fi si o te ra peu ta (1)
• Fo no au dió lo go (1)
• Nu tri ci o nis ta (1)
• Pro fes sor Cui da dor de Alu nos Au tis tas (1)
• Pro fes sor Cui da dor de Alu nos com De fi ci ên cia Fí si ca
(1)
• Pro fes sor de Li bras e Si nais (1)
• Psi có lo go (2)
• Téc ni co de En fer ma gem (7)
• Téc ni co de La bo ra tó rio (1)
• Téc ni co de Saú de Bu cal (2)
• Mé di co Ve te ri ná rio (1)
• En ge nhei ro Agrô no mo (1)
• Ori en ta dor So ci al (1)
• Pro cu ra dor do Mu ni cí pio (1)

Ins cri ções

Sa lá ri os e pro vas

ATÉ 12 JU NHO

Pre fei tu ra de
Arai o ses abre 155
va gas em con cur so

A Pre fei tu ra de Arai o ses, no es ta do do Ma ra nhão,
anun cia Con cur so Pú bli co pa ra a con tra ta ção de 155
pro fis si o nais que te nham en si no fun da men tal, mé- 
dio/téc ni co e su pe ri or nas áre as exi gi das, no mí ni mo 18
anos com ple tos na da ta dos re qui si tos.

Va le res sal tar que al gu mas des tas chan ces são pa ra
pes so as que se en qua drem nos re qui si tos es pe ci fi ca dos
no edi tal.

Me di an te ao pa ga men to de ta xa no va lor de R$ 60 a
R$ 105, os in te res sa dos po de rão se ins cre ver até 12 de
ju nho (ho rá rio lo cal), ex clu si va men te via in ter net, no si- 
te da LJ As ses so ria e Pla ne ja men to Ad mi nis tra ti vo. Os
can di da tos que ti ve rem in te res se na isen ção da ta xa, de- 
ve rão so li ci tá-la no pe río do de 12 a 15 de maio de 2020,
por meio de en vio do com pro van te de ins cri ção e do cu- 
men tos exi gi dos no e-mail aten di men to.arai o ses@ou- 
tlo ok.com.

Sob jor na da de tra ba lho de 20 a 40 ho ras se ma nais, os
pro fis si o nais con tra ta dos re ce be rão sa lá rio ba se men sal
que va ria de R$ 1.045 a R$ 4.500.

Co mo mé to do de se le ção, se rá re a li za da pro va es cri ta
ob je ti va, de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, com- 
pos ta por ques tões de lín gua por tu gue sa, ma te má ti ca,
in for má ti ca, le gis la ção SUS, co nhe ci men tos es pe cí fi cos
e pe da gó gi cos.

Além dis so tam bém ha ve rá pro va de tí tu los e pro va
dis cur si va, am bas com ca rá ter clas si fi ca tó rio. Es tá pre- 
vis to o dia 19 de ju lho de 2020 pa ra apli ca ção da pri mei- 
ra eta pa.

São Luís, quarta-feira, 13 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ação da polícia prende e apreende pessoas suspeitas de assassinatos e decapitação.
Durante a operação ainda encontraram dentes que podem ser de uma das vítimas

BRUTALIDADE EXTREMA

Mortes, decapitação
e dentes arrancados
SAULO DUAILIBE

A
ci da de de Im pe ra triz, dis tan- 
te cer ca de 600 km da ca pi tal 
ma ra nhen se, foi pal co da 
Ope ra ção Is ca, de fla gra da pe- 

la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão. A ação 
foi re a li za da pe la De le ga cia de Ho mi- 
cí di os e Pro te ção à Pes soa em Im pe ra- 
triz (DHPP/ITZ).

A Ope ra ção te ve co mo ob je ti vo e 
deu cum pri men to a um Man da do de 
Pri são Pre ven ti va con tra uma pes soa 
e de dois Man da dos de In ter na ção 
Pro vi só ria con tra dois ado les cen tes. 
Os três são sus pei tos de en vol vi men to 
nos as sas si na tos do ado les cen tes 
Char les Vi tor Oli vei ra da Sil va e de 
Gleydson dos San tos Paz.

Se gun do a po lí cia, ain da che gou a 
ser de cre ta da a or dem de In ter na ção 
do ado les cen te Char les Vi tor Oli vei ra

De ca pi ta ção e den tes 

DENTES QUE PODEM SER DE UMA VÍTIMA FORAM ENCONTRADOS COM UM  SUSPEITO

POLÍCIA CIVIL

da Sil va, mas ele foi as sas si na do no sá- 
ba do, dia 2 de maio, da ta em que o au- 
tor do cri me foi pre so em fla gran te de- 
li to.

O gru po pre so na Ope ra ção foi res- 
pon sá vel pe lo as sas si na to de 
Gleydson, que foi de ca pi ta do, cu ja ca- 
be ça ja mais foi lo ca li za da, cri me 
ocor ri do em 23 de ja nei ro des te ano.

Na ca sa de um dos ado les cen tes 
apre en di dos foi en con tra da uma sa- 
co la con ten do de ze nas de den tes, que 
po dem ser da ví ti ma que foi de ca pi ta- 
da. 

O gru po ain da es tá sen do in ves ti- 
ga do co mo res pon sá vel por ou tros 
ho mi cí di os ocor ri dos no Bair ro Gran- 
de San ta Ri ta e ad ja cên ci as, em Im pe- 
ra triz.

TIMON

Homem é suspeito
de matar empresário

ARMAS USADAS NO CRIME FORAM APREENDIDAS PELA POLÍCIA

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés do 4º Dis tri to Po- 
li ci al de Ti mon, com apoio da De le ga cia de Ho mi cí di os e
do Gru po de Pron to Em pre go da 18ª DRPC/GPE-18,
pren deu um sus pei to, em cum pri men to a um man da do
de pri são pre ven ti va, ex pe di do pe la 1ª va ra cri mi nal de
Ti mon.

Ele é o prin ci pal sus pei to do cri me de la tro cí nio que
te ve co mo ví ti ma João de Deus Al ves Cos ta, pro pri e tá rio
de uma piz za ria na ci da de. A mor te do em pre sá rio acon- 
te ceu no dia 18 de abril des te ano.

O cri mi no so en con tra va-se fo ra gi do des de o cri me e
foi pre so na Ave ni da Pa les ti na, bair ro Par que Ali an ça,
em Ti mon. Seu cúm pli ce ha via si do pre so em fla gran te
de rou bo no dia 6 des te mês e, du ran te de poi men to, re- 
ve lou a iden ti da de do ou tro sus pei to que par ti ci pou do
la tro cí nio que vi ti mou João de Deus.

Com a pri são es se cri me he di on do foi com ple ta men- 
te elu ci da do e seus au to res pre sos e en car ce ra dos na
UPR de Ti mon. (S.D)

PARANÁ

DCCT prende suspeito de ameaçar juiz

JUIZ DOUGLAS COMEÇOU A RECEBER AMEAÇAS DURANTE FIM DE SEMANA ANTES DO LOCKDOWN

DIVULGAÇÃO

O De par ta men to de Com ba te a Cri mes
Tec no ló gi cos (DC CT) da Su pe rin ten dên cia
Es ta du al de In ves ti ga ções Cri mi nais (Seic),
com o apoio ope ra ci o nal do Cen tro de
Ope ra ções Po li ci ais Es pe ci ais (Co pe) do es- 
ta do do Pa ra ná, cum priu dois man da dos
de bus ca e apre en são e pren deu pre ven ti- 
va men te um ho mem na ci da de de Cu ri ti- 
ba, no Pa ra ná. Ele foi iden ti fi ca do co mo o
res pon sá vel pe los cri mes em te la. O DC CT
ini ci ou in ves ti ga ções no mês de de zem bro
do ano pas sa do com fi na li da de de apu rar
cri mes de ame a ça e co a ção no cur so do
pro ces so, pra ti ca dos atra vés das re des so- 
ci ais, con tra o 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.

O DC CT ini ci ou in ves ti ga ções no mês de
de zem bro do ano pas sa do com fi na li da de
de apu rar cri mes de ame a ça e co a ção no
cur so do pro ces so, pra ti ca dos atra vés das
re des so ci ais, con tra o 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.

Após ou tras de nún ci as em vir tu de da
de cre ta ção do lock down (blo queio to tal),
em de ci são do ma gis tra do do dia 30 de

mar ço des te ano. O juiz Dou glas Mar tins
co me çou a re ce ber ame a ças du ran te fim
de se ma na que an te ce deu o lock down.A
pri são do sus pei to acon te ceu na ma nhã de
on tem, dia 12, após ação con jun ta en tre as
po lí ci as ci vis do Ma ra nhão e Pa ra ná. O sus- 
pei to foi iden ti fi ca do ape nas co mo Ed son
Dou glas Oli vei ras de Frei tas, que se ria na-
tu ral da ci da de de Cai xas, dis tan te cer ca de
360 km da ca pi tal ma ra nhen se. O ma gis- 
tra do che gou a fa lar com a im pren sa so bre
o ca so de ame a ça, mas pre fe riu não es ten- 
der as de cla ra ções por con ta do mo men to
de pan de mia que o es ta do atra ves sa. As in- 
ves ti ga ções con ti nu am.

A pri são do sus pei to acon te ceu na ma- 
nhã de on tem, dia 12, após ação con jun ta
en tre as po lí ci as ci vis do Ma ra nhão e Pa ra- 
ná. O sus pei to foi iden ti fi ca do ape nas co- 
mo Ed son Dou glas Oli vei ras de Frei tas, que
se ria na tu ral da ci da de de Cai xas, dis tan te
cer ca de 360 km da ca pi tal ma ra nhen se. O
ma gis tra do che gou a fa lar com a im pren sa
so bre o ca so de ame a ça, mas pre fe riu não
es ten der as de cla ra ções por con ta do mo- 
men to de pan de mia que o es ta do atra ves- 
sa. As in ves ti ga ções con ti nu am. (S.D)

LOTERIA

Apostas da Quina de São João abertas

O SORTEIO DO CONCURSO 5.299 DA QUINA SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO, ÀS 20H

LOTERICAS.COM.BR

Já po dem ser re gis tra das as apos tas pa- 
ra a Qui na de São João, con cur so es pe ci al
que che ga à sua 10ª edi ção es te ano. O sor- 
teio do con cur so 5.299 da Qui na se rá re a- 
li za do no dia 27 de ju nho, às 20h, e a es ti- 
ma ti va ini ci al do prê mio é de R$ 140 mi- 
lhões.

O prê mio da Qui na de São João não
acu mu la. Se não hou ver ga nha do res na
fai xa prin ci pal, o acer to de 5 nú me ros, o
prê mio se rá di vi di do en tre os acer ta do res
da se gun da fai xa (4 nú me ros) e as sim por
di an te. Pa ra apos tar, bas ta mar car de 5 a
15 nú me ros den tre os 80 dis po ní veis no
vo lan te. O apos ta dor tam bém po de dei xar
o sis te ma es co lher os nú me ros, por meio
da apos ta no for ma to Sur pre si nha. Ga- 
nham prê mi os os acer ta do res de 2, 3, 4 ou
5 nú me ros. É pos sí vel con cor rer com a
mes ma apos ta por 3, 6, 12, 18 ou 24 con- 
cur sos con se cu ti vos op tan do pe la apos ta

no for ma to Tei mo si nha. O pre ço de uma
apos ta sim ples, com 5 nú me ros, é de R$
2,00.

As apos tas po dem ser re a li za das em vo- 
lan tes es pe cí fi cos da Qui na de São João, já
dis po ní veis nas lo té ri cas de to do o país.
No por tal Lo te ri as Cai xa (www.lo te ri a son- 
li ne.cai xa.gov.br) é pos sí vel ad qui rir um
com bo es pe ci al do sor teio, com 15 apos- 
tas pa ra o con cur so 5.299, bem co mo ou- 
tros cin co com bos con ten do apos tas de
ou tras mo da li da des além do con cur so es- 
pe ci al. Tam bém é pos sí vel apos tar pe lo
app Lo te ri as CAI XA, dis po ní vel pa ra usuá- 
ri os da pla ta for ma iOS. Ca so ape nas o ga- 
nha dor le ve o prê mio da Qui na de São
João e apli que to do o va lor na Pou pan ça
da Cai xa, re ce be rá mais de R$ 302 mil em
ren di men tos men sais. O di nhei ro do prê- 
mio é su fi ci en te pa ra com prar 200 car ros
de lu xo, no va lor uni tá rio de R$ 700 mil.

São Luís, quarta-feira, 13 de Maio de 2020
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Axel Witsel e Emre Can estão com problemas musculares e devem ficar fora da partida
deste sábado. Zagueiro Zagadou e o capitão Marco Reus são outras ausências

VOLTA DO ALEMÃO

Dortmund tem baixas
contra o Schalke 04

A Bun des li ga re co me ça no sá ba do
(16), e lo go com um clás si co na 26 ro- 
da da: Bo rus sia Dort mund e Schal ke
04, no West fa le nes ta di on, às 10h30
(ho rá rio de Bra sí lia). Na bri ga pe la li- 
de ran ça do Cam pe o na to Ale mão (es- 
tá com 55 pon tos, qua tro a me nos do
que o Bayern de Mu ni que), o BVB de- 
ve rá ter vá ri os des fal ques pa ra es sa
par ti da de sá ba do.

De acor do com a re vis ta “Kic ker”,
os meio-cam pis tas Axel Wit sel e Em re
Can en fren ta ram pro ble mas mus cu- 
la res nos úl ti mos di as, o que os afas- 

tou dos trei nos com o res to do elen co.
Co mo eles tam bém não fo ram pa ra a
con cen tra ção do Bo rus sia on tem, pa- 
ra a ne ces sá ria qua ren te na an tes do
jo go es ta be le ci da pe las au to ri da des
ale mãs, é pou co pro vá vel que eles se- 
jam re la ci o na dos.

O za guei ro Dan-Axel Za ga dou tam- 
bém es tá fo ra, por cau sa de uma le são
nos li ga men tos do jo e lho es quer do.
Mas a au sên cia mais sim bó li ca de ve
ser a do ata can te Mar co Reus, ca pi tão
do equi pe. Ele ain da não se re cu pe rou
to tal men te da úl ti ma le são, so fri da

em fe ve rei ro, que o ti rou do con fron to
con tra o Pa ris Saint-Ger main na Li ga
dos Cam peões.

Co mo se não bas tas se tu do is so, o
téc ni co Lu ci en Fa vre tam bém não
tem cer te za se o ata can te Ja don San- 
cho, au tor de 14 gols e 16 as sis tên ci as
em 23 jo gos da Bun des li ga, es ta rá
100% fi si ca men te. 

Por ou tro la do, exis te a pos si bi li da- 
de do trei na dor do Bo rus sia Dort- 
mund con tar com a op ção de Ma rio
Götze, que trei nou nor mal men te na
úl ti ma se gun da-fei ra.

NBA

Utah reabre centro de treinamento para atletas
Pe la pri mei ra vez des de que as ins- 

ta la ções da equi pe do Utah Jazz fo ram 
fe cha das e a equi pe iso la da por con ta 
do co ro na ví rus, o lo cal re ce beu a pre- 
sen ça de jo ga do res. Na oca sião, atle- 
tas fi ze ram trei no fí si co de for ma vo- 
lun tá ria na aca de mia do Cam pus de 
Bas que te do Zi ons Bank. Fun ci o ná ri- 
os se emo ci o na ram com o sim ples re- 
tor no de es tre las ao lo cal, já que ape- 
nas ati vi da des fí si cas es tão li be ra das 
no mo men to, sem a pre sen ça de bo la. 
“O mai or ob je ti vo é ter a con fi an ça 
dos jo ga do res e da equi pe pa ra que 
eles pos sam en trar em nos sas ins ta la- 
ções com se gu ran ça”, já ti nha di to 
Den nis Lindsey, vi ce-pre si den te exe- 
cu ti vo de ope ra ções de bas que te do 
Jazz, na se ma na pas sa da.

Na úl ti ma sex ta, ao me nos 15 das 30 
fran qui as da NBA já ti nham si do li be- 
ra das pa ra re a bri rem su as ins ta la ções 
após cer ca de 50 di as. Na si tu a ção, 
ape nas o Cle ve land Ca va li ers e o Por- 
tland Trail Bla zers re ce be ram jo ga do- 
res, con sequên cia do afrou xa men to 
das me di das de iso la men to so ci al nos 
es ta dos de Ohio (Cavs) e Ore gon (Bla- 
zers).

UTAH NÃO INFORMOU OFICIALMENTE QUEM FORAM OS ATLETAS QUE COMPARECERAM

DIVULGAÇÃO

O Utah Jazz não in for mou ofi ci al- 
men te quem fo ram os atle tas que 
com pa re ce ram nes ta se gun da-fei ra 
às ins ta la ções. No en tan to, sa be-se 
que o aus tra li a no Joe In gles foi um 
dos as tros da fran quia que es te ve por 
lá. Va le des ta car, que ape sar da li be ra- 
ção das ins ta la ções, a NBA de fi niu al- 
gu mas no vas me di das nes tes lo cais, 
tais co mo ati vi da des in di vi du ais, com 
no má xi mo qua tro atle tas no mes mo 
am bi en te, e uso obri ga tó rio de más- 
ca ras e lu vas por par te dos fun ci o ná ri- 

os do clu be.
Lem bran do que o Utah Jazz foi di- 

re ta men te en vol vi do na pa ra li sa ção 
da NBA, no dia 11 de mar ço. Na par ti- 
da en tre Jazz e Oklaho ma City Thun- 
der, o pivô Rudy Go bert apre sen tou 
sin to mas da Co vid-19, foi tes ta do e 
tor nou-se o pri mei ro jo ga dor da NBA 
a ser in fec ta do pe lo co ro na ví rus. Na 
mes ma noi te, a tem po ra da 2019/2020 
da li ga ame ri ca na de bas que te foi sus- 
pen sa, con di ção na qual ela se en con- 
tra até ago ra.

SEM NEGOCIAÇÃO

Neymar está feliz em Paris, diz meia do PSG
FOX SPORTES

Ape sar de to da in de fi ni ção so bre o
ca len dá rio do fu te bol eu ro peu pa ra a
atu al tem po ra da, as es pe cu la ções so- 
bre trans fe rên ci as se gue for te no Ve- 
lho Con ti nen te. E a no ve la Neymar-
PSG-Bar ce lo na, é o car ro-che fe. Mas
meia es pa nhol An der Her re ra, com-
pa nhei ro de Neymar, dis se que es sa
pos sí vel trans fe rên cia não de ve acon- 
te cer. Se gun do ele, o cra que bra si lei ro
es tá con ten te em Pa ris. “Jan tei com
Neymar an tes da qua ren te na e ele es-
tá mui to en vol vi do com o PSG. Dis se
que nun ca es te ve tão fe liz em Pa ris”.

Fu tu ro de Vet tel

NO FIM DE 2020

Se bas ti an Vet tel não
re no va con tra to e
vai dei xar a Fer ra ri

O ca sa men to en tre o ale mão Se bas ti an Vet tel e a Fer- 
ra ri vai aca bar com o tér mi no da tem po ra da 2020 da
Fór mu la 1. A in for ma ção foi con fir ma da atra vés de um
co mu ni ca do ofi ci al pu bli ca do no si te e nas re des so ci ais
da es cu de ria ita li a na. O te tra cam peão mun di al e a equi- 
pe não en tra ram em acor do após uma lon ga ne go ci a- 
ção, mas o pi lo to as se gu rou que ques tões fi nan cei ras
não pe sa ram na de ci são. “Meu re la ci o na men to com a
es cu de ria Fer ra ri vai aca bar com o fim de 2020. Pa ra ob- 
ter os me lho res re sul ta dos no es por te, é vi tal que to das
as par tes tra ba lhem em per fei ta har mo nia. Eu e o ti me
per ce be mos que não ha via mais o de se jo em co mum de
se guir mos jun tos após o fim des sa tem po ra da. Ques tões
fi nan cei ras não ti ve ram par te nes sa de ci são con jun ta.
Es sa não é a for ma que pen so pa ra to mar cer tas de ci sões
e nun ca se rá”, co men tou Vet tel.

O atu al con tra to com o pi lo to de 32 anos ter mi na no
fi nal da tem po ra da 2020. O che fe da Fer ra ri, Mat tia Bi- 
not to, e Vet tel vi nham ne go ci an do uma ex ten são. In for- 
ma ções vei cu la das na mí dia es pe ci a li za da de ram con ta
de que o ale mão, ape sar do que ele dis se em seu co mu- 
ni ca do, não te ria gos ta do dos va lo res e a du ra ção. O te- 
tra cam peão que ria um vín cu lo de mais três anos e te ria
re ceio de um pos sí vel fa vo re ci men to a Char les Le clerc,
as si na do até 2024 com a equi pe ita li a na. “Es sa é uma de- 
ci são to ma da em con jun to por nós e pe lo Se bas ti an,
uma que to das as par tes cre em ser pe lo me lhor. Não foi
uma de ci são fá cil, da do o va lor de Se bas ti an co mo pi lo- 
to e pes soa. Não te ve uma ra zão es pe cí fi ca que le vou à
de ci são, além do co mum e ami gá vel pen sa men to de
que che gou a ho ra de to mar mos ru mos di fe ren tes em
nos sos ob je ti vos”, dis se o che fe da es cu de ria.

Ma tia Bi not to lem brou ain da o re tros pec to de Vet tel
com a equi pe. “Se bas ti an é uma par te da nos sa his tó ria,
com su as 14 vi tó ri as em Grand Prix fa zen do de le o ter- 
cei ro pi lo to com mais su ces so pe lo ti me, e ele ain da é o
que mais con quis tou pon tos pa ra nós. 

Em cin co anos jun tos, ele ter mi nou no top-3 do Cam- 
pe o na to Mun di al de Pi lo tos em três oca siões, con tri- 
buin do de for ma gran di o sa pa ra a pre sen ça cons tan te
da equi pe na clas si fi ca ção do Mun di al de Cons tru to res.
Em no me da Fer ra ri, que ro agra de cer ao Se bas ti an pe lo
seu gran de pro fis si o na lis mo e qua li da des hu ma nas du- 
ran te es ses cin co anos, os quais di vi di mos gran des mo- 
men tos. Não con se gui mos ga nhar um tí tu lo mun di al
jun tos, o que se ria seu quin to, mas acre di ta mos que ain- 
da po de mos ti rar mui to des sa in co mum tem po ra da
2020”.

Vet tel tam bém fa lou so bre a si tu a ção atu al no mun do
em tem pos de pan de mia do no vo co ro na ví rus e co mo
is so re fle te na for ma que as pes so as de vem pen sar so bre
o que re al men te im por ta pa ra elas. “O que vem acon te- 
cen do no mun do nes ses úl ti mos me ses faz com que re- 
fli ta mos so bre quais são as pri o ri da des na vi da. As pes- 
so as pre ci sam usar a ima gi na ção e ado tar um no vo
olhar so bre uma si tu a ção que mu dou. Eu, pes so al men- 
te, vou re fle tir mais so bre o que re al men te im por ta
quan do che gar o mo men to no fu tu ro. A es cu de ria Fer ra- 
ri ocu pa um lu gar es pe ci al na Fór mu la 1 e eu es pe ro que
con si ga to do o su ces so que me re ce. Fi nal men te, que ro
agra de cer à to da a fa mí lia Fer ra ri e to dos os ti fo si”.

O que vem acon te cen do no mun do

nes ses úl ti mos me ses faz com que

re fli ta mos so bre quais são as

pri o ri da des na vi da

Com a no tí cia con fir ma da, o fu tu ro do te tra cam peão
é uma in cóg ni ta. A tem po ra da da F1 es tá pa ra da por
con ta do Co vid-19, e a cha ma da silly se a son (dan ça das
ca dei ras) co me çou mais ce do do que o es pe ra do.

O ca mi nho de Vet tel po de ria fi car en tre Re nault e
McLa ren, que já te ri am de mons tra do in te res se em con- 
tra tá-lo. Já as op ções da Fer ra ri fi ca ri am en tre o aus tra li- 
a no Da ni el Ric ci ar do , da Re nault, ou o ita li a no An to nio
Gi o vi naz zi, que com pe te pe la equi pe Al fa Ro meo.

O es pa nhol Car los Sainz, atu al men te na McLa ren,
tam bém es tá en tre os no mes co ta dos pa ra as su mir a va- 
ga de Vet tel. Se is so acon te cer, Ric ci ar do po de ria ir pa ra
o lu gar do es pa nhol na McLa ren. No Twit ter, o no me de
Le clerc foi pa ra os as sun tos mais fa la dos do mo men to
no Bra sil, e mui tos fãs co me ça ram a es pe cu lar quem se- 

São Luís, quarta-feira, 13 de Maio de 2020

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


oimparcial.com.brIMPARGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com12

Obra do maranhense será abordada em ‘live literária’ no Instagram pelo presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão com os imortais da Academia Maranhense de Letras

SAMARTONY MAR TINS

LITERATURA

130 anos de ‘O cortiço’
de Aluísio Azevedo

U
ma de nún cia à ex plo ra ção e
às pés si mas con di ções de
vi da dos mo ra do res das es- 
ta la gens ou dos cor ti ços ca- 

ri o cas do fi nal do sé cu lo XIX. Es te é o
fio con du tor de “O cor ti ço”, um ro- 
man ce de es té ti ca na tu ra lis ta do ma- 
ra nhen se Aluí sio Aze ve do pu bli ca do
em 1890.

 A obra tor nou-se pe ça-cha ve pa ra
o me lhor en ten di men to do Bra sil na- 
que la épo ca, por meio de su as re la- 
ções so ci ais e de ide o lo gia re pre sen ta- 
das de for ma fic tí cia por Aluí sio Aze- 
ve do que, além de ro man cis ta, era
con tis ta, cro nis ta, di plo ma ta, ca ri ca- 
tu ris ta e jor na lis ta, de se nhis ta e pin- 
tor.

Pa ra co me mo rar os 130 anos da
obra do con sa gra do ro man cis ta ma- 
ra nhen se, que tam bém era au tor de
vá ri os ro man ces co mo ‘O mu la to’
(1881) e ‘Ca sa de pen são’ (1884), an te- 
ri o res ao ‘O cor ti ço’ (1890), além de
ou tras pu bli ca ções, o pre si den te do
Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão e
mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se
Le tras, de sem bar ga dor Lou ri val Se re- 
jo, e os es cri to res e pro fes so res Jo sé
Ne res e Ce res Fer nan des, tam bém
imor tais da Aca de mia Ma ra nhen se de
Le tras vão abor dar  ho je (13), às 
16h30, em uma ‘li ve li te rá ria’ no Ins ta- 
gram @tj ma o fi ci al, as pec tos da obra
que é um clás si co da li te ra tu ra bra si- 
lei ra.

O ro man ce é com pos to de 23 ca pí- 

tu los, que re la tam a vi da em uma ha- 
bi ta ção co le ti va de pes so as po bres, na
ci da de do Rio de Ja nei ro. No li vro, que
apre sen ta ques tões per ti nen tes e até
ho je atu ais pa ra pen sar o Bra sil, co mo
a imen sa de si gual da de so ci al, Aluí sio
Aze ve do ten ta mos trar co mo o meio, a
ra ça e a his tó ria de ter mi nam o ho- 
mem e o le vam à de gra da ção.

 Ten do por in fluên cia es cri to res na- 
tu ra lis tas eu ro peus, den tre eles Émi le
Zo la, por tal óti ca cap ta a me di o cri da- 
de ro ti nei ra, a vi da dos ses tros, os pre- 
con cei tos e mes mo ta ras in di vi du ais,
op ção con trá ria à dos ro mân ti cos pre- 
ce den tes. “O cor ti ço” é um dos pri- 
mei ros ro man ces bra si lei ros no qual a
ho mos se xu a li da de foi re pre sen ta da.

Nar ra da em ter cei ra pes soa, ‘O cor- 
ti ço’, cu ja his tó ria se de sen ro la no Bra- 
sil do Sé cu lo XIX, sem pre ci são de da- 
ta é tra ba lha do de ma nei ra li ne ar,
com prin cí pio, meio e des fe cho da
nar ra ti va. Dois es pa ços são ex plo ra- 
dos no ro man ce. Um é o cor ti ço,
amon to a do de ca se bres mal-ar ran ja- 
dos, on de os po bres vi vem. O ou tro é o
so bra do aris to cra ti zan te, re pre sen- 
tan do a bur gue sia as cen den te do sé- 
cu lo XIX. Os dois es pa ços são en qua- 
dra dos no ce ná rio do bair ro de Bo ta- 
fo go, no Rio de Ja nei ro.

Do no do cor ti ço, João Ro mão é um
por tu guês am bi ci o so que ex plo ra
seus em pre ga dos. Além de pro pri e tá- 
rio da ha bi ta ção co le ti va, ele é do no
de uma pe drei ra e uma ta ver na.  Ain- 
da que não se ja o per so na gem prin ci- 
pal da tra ma, mui tas pas sa gens do ro- 

man ce re ve lam sua as cen são so ci al.
Ao mes mo tem po, no de cor rer da his- 
tó ria é de mos tra da a de gra da ção so ci- 
al dos me nos fa vo re ci dos que vi vem
no cor ti ço. No cor ti ço, a vi da é sim ples
e du ra. Gran de par te do en re do re tra- 
ta a vi da de seus mo ra do res e de seus
en vol vi men tos.

“O cor ti ço” é a mais em ble má ti ca
do mo vi men to na tu ra lis ta no Bra sil. A
gran de ques tão le van ta da pe lo es cri- 
tor es te ve re la ci o na da co mo o meio, a
ra ça e a his tó ria. As sim, a de gra da ção
e a de ca dên cia do ser hu ma no po de
ser ex pli ca da pe la mis tu ra de ra ças,
que, se gun do Aluí sio, le vam à pro mis- 
cui da de. Ade mais, o meio in flu en cia
di re ta men te o com por ta men to de
seus per so na gens.

A de si gual da de so ci al é um te ma
mui to ex plo ra do, o qual é re for ça do
por meio das di fe ren ças so ci ais e his-
tó ri cas dos in di ví du os en vol vi dos.
Tra ta-se, por tan to, de um re tra to re ve- 
la dor da so ci e da de bra si lei ra em me a- 
dos do sé cu lo XIX. A bus ca pe la as cen- 
são dos per so na gens de mos tra a am-
bi ção de les, en vol vi das em ques tões
su per fi ci ais. Ain da que te nha si do es- 
cri ta em fins do sé cu lo XIX, até os di as
de ho je po de mos no tar es sa pos tu ra
de bus ca de as cen são so ci al na so ci e- 
da de bra si lei ra.

“O cor ti ço” foi es cri to em um pe río- 
do de pro fun das trans for ma ções na
pai sa gem ur ba na do Rio de Ja nei ro,
cap ta das ali com o re gis tro cru do na- 
tu ra lis mo, que re jei ta va qual quer for-
ma de ide a li za ção do re al.

PRIME BOX

Expedição registra
memória da África

SANKOFA PASSA ÀS SEXTAS-FEIRAS NO PRIME BOX BRAZIL

O fo tó gra fo afro-bra si lei ro, Cé sar Fra ga, e o Pro fes sor
de His tó ria da UERJ, Mau rí cio Bar ros de Cas tro, per cor- 
re ram lo cais de me mó ria da Áfri ca mo der na, de on de
es ti ma dos cin co mi lhões de afri ca nos es cra vi za dos par- 
ti ram pa ra mo vi men tar a eco no mia do Bra sil Colô nia e
Im pé rio (1530-1888). A ex pe di ção foi re gis tra da na sé rie
San ko fa – A Áfri ca que Te Ha bi ta, que tam bém ex põe
aná li ses de es pe ci a lis tas so bre a re sis tên cia pa ra in cor- 
po rar a cul tu ra an ces tral à iden ti da de bra si lei ra.  Dez
epi só di os ao to tal são exi bi dos in di vi du al men te às sex- 
tas-fei ras, às 20h30, no ca nal de TV pa ga Pri me Box Bra- 
zil, en tre maio – não por aca so, no mês em que se san ci- 
o nou a Lei Áu rea – até 3 de ju lho. Par tin do de For ta le za,
o pro je to vi a jou por no ve paí ses das qua tro ro tas do trá- 
fi co tran sa tlân ti co: Gui né (Ca bo Ver de, Gui né-Bis sau e
Se ne gal), Mi na (Ga na, To go, Be nim e Ni gé ria), An go la e
Mo çam bi que. A ide a li za ção do ro tei ro par tiu da ne ces- 
si da de de Cé sar re en con trar su as raí zes. “O que mais me
in co mo da va é es sa au sên cia de in for ma ções da Áfri ca
pré-pe río do es cra vo cra ta no Bra sil. Fi ca va me per gun- 
tan do: e an tes do na vio ne grei ro, o que acon te cia lá?”,
ques ti o na o ca ri o ca, ne to de mu lher es cra vi za da. A ca da
des ti no, Cé sar re gis trou ves tí gi os de mo nu men tos, tra- 
di ções lo cais e be le za de po vos em cer ca de 4.000 fo to- 
gra fi as, no seu pri mei ro tra ba lho pro fis si o nal nes ta lin- 
gua gem, que vi rou ex po si ção e ilus trou o li vro Do Ou tro
La do, com pes qui sa his tó ri ca es cri ta por Mau ri cio.

No pri mei ro epi só dio da sé rie, Cé sar e Mau rí cio ex pli- 
cam as di fi cul da des de vi a bi li za ção da vi a gem, no mo- 
men to em que o es tu do da diás po ra afri ca na ga nha pro- 
gres si va re le vân cia mun di al. Mau rí cio con tex tu a li za a
ins cri ção do sí tio ar que o ló gi co do Cais do Va lon go na
lis ta de Pa trimô nio Mun di al da Unes co, ofi ci a li za da em
2018. Tra ta-se da mai or por ta de en tra da de es cra vi za- 
dos do mun do, lo ca li za do na zo na por tuá ria do Rio de
Ja nei ro, por on de apro xi ma dos um mi lhão de pes so as
pas sa ram. 

TRAFICANTE

Série sobre El Chapo estreia

PRODUÇÃO CONTA A VIDA DO NARCOTRAFICANTE JOAQUÍN ”EL CHAPO” GUZMÁN

Des de on tem (12), às 21h10, o A&E exi be
a sé rie El Cha po, que nar ra a his tó ria de um
dos mai o res tra fi can tes de dro gas do pla- 
ne ta, Jo aquín ‘El Cha po’ Guz mán, in ter pre- 
ta do pe lo ator me xi ca no Mar co de La O. 
Em ju lho de 2019, El Cha po foi con de na do
à pri são per pé tua nos Es ta dos Uni dos, e a
pa gar uma mul ta de US$ 12,6 mi lhões ao
go ver no. En tre seus cri mes, es tão for ma- 
ção de qua dri lha, nar co trá fi co e la va gem
de di nhei ro. Di vi di da em no ve epi só di os, a
pri mei ra tem po ra da de El Cha po re la ta co- 
mo um fun ci o ná rio mé dio do car tel de
Gua da la ja ra con se guiu se tor nar o ho mem
mais pro cu ra do do Mé xi co.

Ba se a da em in ves ti ga ções jor na lís ti cas,
e gra va da em mais de 50 ci da des co lom bi a- 
nas, o dra ma con ta a his tó ria de El Cha po a
par tir de 1985, quan do, aos 30 anos, o in te- 
gran te do car tel de Ga da la ja ra Jo aquín
Guz mán Lo e ra ter mi na a cons tru ção do
seu pri mei ro tú nel e per mi te a re a li za ção

de um fei to iné di to até en tão: trans por tar
co caí na da Colôm bia pa ra os Es ta dos Uni- 
dos em 48 ho ras. As sim, El Cha po co me çou
sua as cen são, for man do ali an ças es tra té gi- 
cas com go ver nan tes e che fes de car téis ri- 
vais, com o ob je ti vo de eli mi nar ini mi gos e
con quis tar ca da vez mais po der.

Pa ra vi ver El Cha po, Mar co de La O te ve
de en gor dar 20 qui los em ape nas 15 di as.
Mas es sa não foi a ta re fa mais di fí cil pa ra o
pro ta go nis ta. “O mais com pli ca do foi en- 
ten der sua hu ma ni da de e fa zer com que as
pes so as acre di tas sem ne le. O de sa fio foi
ten tar hu ma ni zá-lo”, de cla rou o ator. A sé- 
rie con ta tam bém a his tó ria de Con ra do
Hi gue ra Sol, co nhe ci do co mo “Don Sol”,
uma fi gu ra po lí ti ca que, pa ra al can çar o
ob je ti vo de ser can di da to à Pre si dên cia,
não he si ta em ne go ci ar com gran des or ga- 
ni za ções cri mi no sas. As sim, se tor na o
prin ci pal ali a do de El Cha po e, de pois, seu
pi or ini mi go.

O fil me

FILME

“The Batman” deve ser lançado em 2021

ROBERT PATTINSON NO MILL VALLEY FILM FESTIVAL

Ro bert Pat ti son se abriu so bre a pres são
de in ter pre tar o per so na gem prin ci pal de
“The Bat man”, aven tu ra do Ho mem-Mor- 
ce go que de ve ser lan ça da em ou tu bro de
2021. À GQ, ele dis se que “achou sua aber- 
tu ra” pa ra tra zer al go no vo em meio às
mui tas ver sões do he rói que já vi mos no
ci ne ma.

“Eu meio que gos to de ver que te mos
mui tas ver sões mui to bem-fei tas des te
per so na gem, até mes mo múl ti plas ver- 
sões que po dem ser con si de ra das de fi ni ti- 
vas. Eu es ta va ven do o ma king of de ‘Bat- 
man & Ro bin’ ou tro dia, e até na que la
épo ca Ge or ge Clooney es ta va fa lan do so- 
bre co mo se di fe ren ci ar dos ou tros”, dis se

“De pois de le, ti ve mos Ch ris ti an Ba le e
Ben Af fleck. En tão eu fi co pen san do em
co mo é di ver ti do abor dar um per so na- 
gem que já foi tão ex plo ra do. On de es tá a
mi nha aber tu ra? Já vi mos uma ver são
mais le ve, uma ver são mais trau ma ti za da,
uma ver são mais ani ma les ca”, enu me rou.

“O que bra-ca be ças é es te, e é bem sa tis- 
fa tó rio. Eu pre ci so pro cu rar al go den tro
den tro de mim que fun ci o na ria. Além dis- 
so, é um per so na gem que dei xa um le ga- 
do, né? Eu gos to dis so”, con ti nu ou.

Re a ções dos fãs

Pat tin son tam bém abor dou as re a ções
ra di cais dos fãs ao sa ber de sua es ca la ção
co mo Bat man — tan to po si ti va quan to
ne ga ti va men te. “Não há tan tas coi sas que
des per tam tan ta pai xão nas pes so as, es- 
pe ci al men te an tes mes mo da es treia”, re- 
fle tiu.

“Vo cê per ce be que há uma ex pec ta ti va,
e is so te dei xa meio ener gi za do. É di fe ren- 
te de quan do vo cê es tá fil man do um pa- 
pel, e não sa be se mui ta gen te ve rá aqui lo.
De al gu ma for ma, is so [a gran de ex pec ta- 
ti va] te dei xa meio ani ma do”, com ple tou.

“The Bat man” con ta rá com di re ção de
Matt Re e ves (da re cen te tri lo gia “Pla ne ta
dos Ma ca cos”), e de ve apre sen tar um Bru- 
ce Wayne mais jo vem, em su as pri mei ras
mis sões co mo Bat man. O ci ne as ta já re ve- 
lou um te a ser de Pat ti son com o uni for me
e pos tou fo tos do Bat mó vel.

Além do seu Ho mem-Mor ce go, Re e ves
já es ca lou Zoe Kra vitz (co mo Mu lher Ga- 
to), Co lin Far rell (co mo o Pin guim), Paul
Da no (co mo o Cha ra da), Jeffrey Wright
(co mo Co mis sá rio Gor don) e Andy Ser kis
(co mo Al fred) pa ra o fil me.

São Luís, quarta-feira, 13 de Maio de 2020
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