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Ontem o Brasil ultrapassou a França em número de infectados pelo novo 
coronavírus e se tornou o 6º país do mundo com mais casos e mortes, 
de acordo com o levantamento da universidade norte-americana John 
Hopkins. 

Negativo para Airton

FRAUDE MILIONÁRIA

Saiba como buscar 
socorro na capital 
sem correr risco de 
contágio com vírus

Um frequente dilema da população 
é onde é possível buscar socorro 
médico para o tratamento de outras 
doenças ou o atendimento de uma 
emergência sem se expor ao risco da 
infecção pelo coronavírus. PÁGINA 2

Prefeitura anuncia unidade de auxílio a idosos
O Instituto Pobres Servos da Divina Providência, parceiro da Prefeitura, 

vai gerenciar o local junto com a Semcas. A unidade de acolhimento terá 
capacidade para 20 idosos e vai funcionar no Olho d'Água, e só vai começar a 

receber os primeiros idosos daqui cerca de dois meses. PÁGINA 6

Reportagem de televisão mostrou algumas fraudes milionárias, inclusive com um morto que conseguiu sacar uma herança. Alguns dos 
suspeitos de envolvimento nos golpes são o advogado Gustavo Simião, que entrava com a ação, e o juiz Márcio José do Carmo Costa, que 

proferia as decisões. Ambos atuam no Maranhão. A OAB-MA e o Tribunal de Justiça estão investigando os atos da dupla. PÁGINA 9
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Carlos Lula afirma que 
busca por atendimento 
com sintomas de covid 

caiu no Maranhão
Em sua rede social, secretário comemorou 

redução de casos da covid-19 em São Luís 
nos últimos dias. Ele acredita que o reflexo da 
situação pode estar relacionado às medidas 
restritivas na Região Metropolitana, como a 

decretação do lockdown. PÁGINA 3

Projeto social MultiplicAção amplia doações
Criado em São Luís, o MultiplicAção, um Projeto Social que acontece em 

parceria com as administradoras de condomínios da cidade e que conta com o 
apoio de empresas de outros segmentos. O objetivo é viabilizar em maior escala 

as doações de alimentos não perecíveis, roupas e itens de higiene.  PÁGINA 9

Dólar fecha acima 
de R$ 5,90 pela 

primeira vez 

INQUÉRITO
Moro pede divulgação 

completa de aúdios
Ex-ministro afirma, por meio de seus 

advogados, que a gravação não tem as-
suntos que se enquadram em temas si-
gilosos ao país.

Teste de Bolsonaro deu 
negativo para covid-19

PÁGINA 7

Em meio a tensões no Brasil e no 
exterior, o dólar fechou acima de R$ 5,90 

pela primeira vez na história. O dólar 
comercial encerrou esta quarta-feira (12) 
vendido a R$ 5,901, com alta de R$ 0,036 
(+0,61%). Este é o maior valor nominal 

(sem considerar a inflação) desde a 
criação do real. PÁGINA 5

DIVULGADO

HISTÓRICO

PÁGINA 7
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DA NI EL MEI RE LES

Dr Go o gle

Re de pú bli ca

• Hos pi tal Dr. Cle men ti no Mou ra (So cor rão II): Rua
San ta He le na, 3685 – Ci da de Ope rá ria, São Luís-MA;
• Hos pi tal Mu ni ci pal Djal ma Mar ques (So cor rão I): Rua
Dr. Car nei ro Bel fort, S/N (pró xi mo ao Nú me ro 550) –
Cen tro, São Luís-MA;
• Uni da de Mis ta do Be qui mão: Av. do Con tor no, s/n –
Be qui mão, São Luís-MA;
• Uni da de Mis ta do Co ro a di nho: Rua da Vi tó ria, 318 –
Vi la Con cei ção (Co ro a di nho), São Luís-MA;
• Uni da de Mis ta do São Ber nar do: Av. Ti ra den tes, s/n –
Ipem São Cris tó vão, São Luís-MA;
• Uni da de Mis ta do Ita qui-Ba can ga: Av. dos Por tu gue -
ses, S/N – Vi la Iza bel, São Luís – MA;
• UPA Par que Vi tó ria: Av. João San ta na, 30 – Par que Vi tó -
ria, São Jo sé de Ri ba mar – MA;
• UPA Vi la Lui zão: R. São Pau lo, 276-340 – Vi la Ba can ga,
São Luís – MA;

Con sul ta on-li ne

Te le me di ci na

Te le fo ne

Atendimento

Onde buscar socorro
médico sem se expor?

N
ão se po de ne gar: o no vo co ro na ví rus, cau sa- 
dor da Co vid-19, é a gran de pre o cu pa ção sa ni- 
tá ria mun di al. De sin to mas se me lhan tes aos
cau sa dos pe la gri pe sa zo nal (tos se e fe bre) até

si nais mais gra ves, co mo a di fi cul da de pa ra res pi rar, o
ví rus que se es pa lhou pe lo mun do lan ça me do e pre o cu- 
pa ção en tre as pes so as.

De for ma re cor ren te, a prin ci pal re co men da ção das
au to ri da des mun di ais de saú de é de que a po pu la ção
de ve per ma ne cer em ca sa, em iso la men to so ci al, já que
a prin ci pal for ma de con tá gio é o con ta to com al guém
in fec ta do. Ao se jun tar o ele va do ní vel de in for ma ções
pu bli ca das di a ri a men te so bre a do en ça e os de cre tos
que im põem res tri ções mais rí gi das à cir cu la ção de pes- 
so as – o que ocor re no Ma ra nhão, por exem plo, pri mei ro
es ta do a ter um lock down no Bra sil – a im pres são de
mui ta gen te é de que es se “ini mi go in vi sí vel” ron da, e,
por tan to, to do cui da do é pou co.

Se, por um la do, há a ex pec ta ti va de que os ca sos de
Co vid-19 di mi nu am quan to mais ri go ro sas fo rem as
me di das to ma das, por ou tro, há um fre quen te di le ma da
po pu la ção em si quan do se pen sa em co mo e on de é
pos sí vel bus car so cor ro mé di co pa ra o tra ta men to de
ou tras do en ças ou o aten di men to de uma emer gên cia,
co mo trau mas cau sa dos por aci den tes, sem se ex por ao
ris co da in fec ção pe lo no vo co ro na ví rus.

São vá ri os os ce ná ri os que des per tam pre o cu pa ção,
mas o des ta que vai mes mo pa ra o que mais cos tu mei ra- 
men te ocor re: a pes soa pre ci sa de ava li a ção mé di ca,
mas, por me do de ir ao hos pi tal e aca bar con ta mi na da
pe lo co ro na ví rus, re cor re à au to me di ca ção con sul tan do
si tes de bus ca na in ter net, que mui tos ape li da ram co mo
“Dr. Go o gle”.

“Es se com por ta men to de ve ser evi ta do, afi nal, o adi a- 
men to da con sul ta e, con se quen te men te, do so cor ro
mé di co, em de ter mi na dos ca sos, tem agra va do qua dros
clí ni cos e com pli ca do si tu a ções que po de ri am ser evi ta- 
das, com ava li a ção mé di ca ade qua da”, co men ta a mé di- 
ca ra di o lo gis ta Már cia Be a triz Sou sa, que tra ba lha na
equi pe de me di ci na di ag nós ti ca de um dos mai o res hos- 
pi tais par ti cu la res da ca pi tal ma ra nhen se.

Ela con ta que a equi pe já di ag nos ti cou ca sos de pa ci- 
en tes com me nin gi te em de cor rên cia de oti te (in fec ção
no ou vi do) não tra ta da; in su fi ci ên cia car día ca; apen di- 
ci te agu da com pli ca da (per fu ra da) e até Aci den te Vas cu- 
lar Ce re bral (AVC) em es tá gio avan ça do, em que se que- 
las mais gra ves e per ma nen tes po dem ocor rer. “De tec ta- 
mos es ses e ou tros pro ble mas de saú de de cor ren tes do
agra va men to de do en ças por me do das pes so as irem à
emer gên cia. Mui tas ve zes, são sin to mas sim ples, que
po dem ser lo go re sol vi dos na con sul ta com o mé di co no
aten di men to de emer gên cia, sem pre juí zo mai or à saú- 
de, mas que se agra vam pe la fal ta da as sis tên cia mé di- 
ca”, aler ta a es pe ci a lis ta.

Além dis so, a au to me di ca ção, por si só, tam bém é pe- 
ri go sa. “Es sas dro gas po dem afe tar o sis te ma ner vo so. A
in te ra ção me di ca men to sa cau sa efei tos ad ver sos que
po dem dei xar sé ri as se que las. Sen do pro du tos quí mi- 
cos, até mes mo de pen dên cia po dem ge rar. So men te um
mé di co po de pres cre ver o me di ca men to e a do se ade- 
qua da pa ra ca da or ga nis mo”, ates ta a mé di ca Alin ne
Bar ros.

Em ge ral, os hos pi tais par ti cu la res de São Luís têm di- 
vi di do as áre as pa ra aten di men to dos ca sos, de pen den- 

do dos sin to mas. Na tri a gem, quem tem sin to mas de
Co vid-19 é aten di do em am bi en te se pa ra do de quem
apre sen ta sin to mas de ou tras do en ças. A se pa ra ção se
man tém após o aten di men to ini ci al e se gue nas eta pas
de exa mes, me di ca ção e in ter na ção (in clu si ve em lei tos
de UTI).

Se na re de pri va da os pa ci en tes são to dos aten di dos
no mes mo hos pi tal, em bo ra em áre as di fe ren tes, a re de
pú bli ca de saú de ado tou ou tro flu xo. Em con sen so, as
Se cre ta ri as Mu ni ci pal e Es ta du al de Saú de es ta be le ce- 
ram que, em São Luís, pes so as que não têm sin to mas de
Co vid-19 de vem se di ri gir pre fe ren ci al men te às se guin- 
tes uni da des:

Di fe ren te da bus ca por di ag nós ti cos de for ma ale a tó- 
ria na in ter net, a te le me di ci na apa re ce co mo uma im- 
por tan te al ter na ti va nes se pe río do, por ser um meio efi- 
caz de evi tar des lo ca men tos e pre ser var a saú de tan to
dos pro fis si o nais de saú de quan to dos pa ci en tes. Es sa
mo da li da de pos si bi li ta um en con tro vir tu al, em tem po
re al, en tre mé di co e pa ci en te. De pen den do do que o
pro fis si o nal ob ser var e con cluir, ele po de fa zer os de vi- 
dos en ca mi nha men tos do pa ci en te pa ra exa mes ou uni- 
da des de emer gên cia.

A mé di ca Alin ne Bar ros, que tam bém é es pe ci a lis ta
em pe di a tria, afas tou-se do con sul tó rio fí si co des de que
te ve iní cio o iso la men to so ci al no Ma ra nhão. Po rém, a

au sên cia da clí ni ca não a dis tan ci ou do tra ba lho, que
pas sou a ser em ca sa, gra ças ao uso da tec no lo gia. Pa ra
que as cri an ças acom pa nha das por ela não fi cas sem de- 
sas sis ti das, tão lo go se tor nou pos sí vel, Alin ne co me çou
a fa zer aten di men tos via te le me di ci na.

A es pe ci a lis ta res sal ta que a prin ci pal di fe ren ça en tre
os aten di men tos pre sen ci al e vir tu al é que, na te le me di- 
ci na, o exa me fí si co pe lo to que não tem co mo ser exe cu- 
ta do. “Com as in for ma ções clí ni cas apre sen ta das pe las
fa mí li as dos pe que ni nos, com es se his tó ri co clí ni co bem
de ta lha do, e com a ex pe ri ên cia mé di ca, nós con se gui- 
mos che gar, mui tas ve zes, a um di ag nós ti co pre ci so”, as- 
se gu ra Alin ne Bar ros.

Ca so se ja ne ces sá rio so li ci tar exa mes, es sa so li ci ta ção
é fei ta por meio de uma as si na tu ra ele trô ni ca va li da da
por uma em pre sa es pe cí fi ca que ga ran te le ga li da de em
to do o ter ri tó rio na ci o nal. A re qui si ção as si na da pe la
mé di ca é en vi a da por e-mail, as sim co mo a pres cri ção
de me di ca ção, ca so se ja ne ces sá rio.

Além de ser um alen to pa ra os co ra ções de mui tos
pais e mães, o aten di men to on-li ne des per tou em Alin- 
ne a ne ces si da de de com par ti lhar com ou tras fa mí li as
in for ma ções so bre do en ças, tra ta men tos, de sen vol vi- 
men to in fan til sau dá vel, en tre ou tros te mas que têm si- 
do por ela apre sen ta dos nas re des so ci ais. “Pra mim, a
me di ci na é uma mis são. Se pos so con tri buir com in for- 
ma ção pa ra pro mo ver a saú de, en tão é o que fa rei”, or- 
gu lha-se.

Em seu per fil no Ins ta gram (@dra.alin nemb), a mé di- 
ca pu bli ca di a ri a men te vá ri as di cas in te res san tes so bre
o uni ver so in fan til, as sim co mo res pon de a dú vi das de
mi lha res de se gui do res. “A tec no lo gia vem pa ra so mar e
nós, mé di cos, tam bém pre ci sa mos nos adap tar”, co- 
men ta.

O uso da te le me di ci na já era fei to de for ma bas tan te
res tri ta no Bra sil, mas pas sou a ser mas si fi ca do mes mo
após de cre to do Go ver no Fe de ral – Lei 13.989/20, pu bli- 
ca da em 16 de abril no Diá rio Ofi ci al da União. A te le me- 
di ci na pas sou a ser ado ta da em ca rá ter emer gen ci al, en- 
quan to du rar a cri se do no vo co ro na ví rus.

Pe la lei, o mé di co de ve rá in for mar ao pa ci en te to das
as li mi ta ções so bre o uso da te le me di ci na. As con sul tas
se gui rão os mes mos pa drões nor ma ti vos e éti cos do
aten di men to pre sen ci al, in clu si ve em re la ção ao va lor
co bra do pe lo ser vi ço.

“Os mé di cos, uti li zan do es sa fer ra men ta, po dem
aten der ra pi da men te a pa ci en tes com sus pei ta de Co- 
vid-19 e ori en tá-los. Ten do em ba se o que já se sa be so- 
bre a do en ça, é pos sí vel ava li ar o pa ci en te e de fi nir em
qual fa se ele se en con tra, além de po der ini ci ar pre co ce- 
men te a te ra pia pa ra que es se pa ci en te não evo lua pa ra
a eta pa de mai or com pli ca ção da do en ça”, de fen de Alin- 
ne Bar ros.

Pes so as com sin to mas le ves de gri pe que es te jam pre- 
o cu pa das; que pre ci sam de acom pa nha men to es pe cí fi- 
co; que ne ces si tam pe dir al gu ma me di ca ção con tro la- 
da; ou até mes mo ti rar dú vi das po dem pro cu rar a aju da
mé di ca, tam bém, por te le fo ne, por meio do nú me ro
136, que é o Dis que-Saú de, pla ta for ma do Mi nis té rio da
Saú de. Ago ra se a emer gên cia exi gir um aten di men to
pre sen ci al, em ca sos de in far to, ou Aci den te Vas cu lar
Ce re bral (AVC), por exem plo, e não hou ver co mo se des- 
lo car até o hos pi tal mais pró xi mo, de ve-se con tac tar o
SA MU pe lo nú me ro 192.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Secretário comemorou redução de casos em São Luís e acredita que o reflexo da
situação pode estar relacionado às medidas restritivas e com a decretação do lockdown

SAMARTONY MAR TINS

So bre os óbi tos re gis tra dos no Ma ra -
nhão

CURVA

“Caiu a procura por
atendimento”, diz Lula

O
se cre tá rio de Es ta do da Saú- 
de, Car los Lu la, fez uma ava- 
li a ção par ci al das me di das
res tri ti vas – por exem plo, o

lock down –  que o go ver no tem re a li- 
za do des de que foi di ag nos ti ca do o
pri mei ro ca so do no vo co ro na ví rus no
Ma ra nhão, pon tu an do que seus re sul- 
ta dos fo ram po si ti vos. O se cre tá rio
usou as re des so ci ais pa ra co me mo rar
a que da no nú me ro de no vos ca sos da
co vid-19 re gis tra dos na Re gião Me tro- 
po li ta na de São Luís.

Fo ram 166 no vos ca sos nos qua tro
mu ni cí pi os da Ilha, se gun do no vo bo- 
le tim da Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES). Pa ra Car los Lu la, o re fle xo
nos nú me ros é um efei to do lock- 
down. “Uma se ma na de lock down e a
Gran de Ilha de São Luís já apre sen ta
que da, com ape nas 166 no vos ca sos
po si ti vos. É ce do ain da pa ra co me mo- 
rar, mas a cons ci en ti za ção co le ti va é
par te fun da men tal na lu ta con tra a
co vid-19”, des ta cou ele, após a apre- 
sen ta ção dos no vos da dos.

O Ma ra nhão já con ta com mais de 9
mil ca sos con fir ma dos e 444 óbi tos,
além de 1.877 ca sos re cu pe ra dos. A
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) já
re gis trou que 718 pro fis si o nais de
saú de in fec ta dos pe lo no vo co ro na ví- 
rus. Dos in fec ta dos, 649 es tão re cu pe- 
ra dos. Car los Lu la afir mou que ama- 
nhã (15) ha ve rá uma no va au di ên cia
de ava li a ção  en tre o Go ver no do Ma- 
ra nhão, Se cre ta ria de Es ta do da Saú de

(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 so bre o lock down  e pa ra sa ber
quais se rão as no vas de ter mi na ções
pa ra ten tar con ter a pan de mia no es- 
ta do. “Até do min go vai fi car es ten di do
o lock down, a gen te vai ter ou tra au di- 
ên cia pa ra dis cu tir uns da dos do pon- 
to de vis ta ci en tí fi co que o Mi nis té rio
Pú bli co so li ci tou à Se cre ta ria de Es ta- 
do da Saú de. Ago ra a gen te vai ter as
con sequên ci as do lock down nas pró- 
xi mas se ma nas não nes sa ain da, mas
nas du as se ma nas que se se guem à
me di da ex tre ma. A gen te tem cer te za
que até ago ra, a di mi nui ção do nú me- 
ro de ca sos já no bo le tim de on tem,
tem que ver is so com o alon gar do
tem po, cin co, seis, se te, oi to, no ve di as
se di mi nuí ram os ca sos, pois só as sim
a gen te vai ter cer te za que o lock down
deu cer to”, dis se o se cre tá rio.

Car los Lu la res sal tou que, com cer- 
te za, o lock down di mi nuiu do flu xo de
pes so as cir cu lan do em ôni bus e hou- 
ve tam bém re du ção no trân si to de
veí cu los na Gran de Ilha, o que fez com
que ele vas se o ní vel de pes so as fo ra
das ru as e ave ni das. “Saí mos um pou- 
co mais de 40% pa ra mais de 50% de
iso la men to so ci al, is so aca bou fi can- 
do um pou co no to po do país em re la- 
ção a es se da do é o má xi mo que con- 
se gui mos. Mas va mos ver a con- 
sequên cia dis so pa ra as pró xi mas se- 
ma nas. A gen te acre di ta que ha ve rá
uma di mi nui ção das in ter na ções,
por que ti ve mos a di mi nui ção da por- 
ta da en tra da”, diz Lu la.

 Ti ve mos me nos pes so as

pro cu ran do uni da des

de pron to aten di men to

nos úl ti mos di as,

afir mou o se cre tá rio.

O se cre tá rio ex pli cou de que for ma
os óbi tos são no ti fi ca dos nos bo le tins
da SES. Uma mé dia de 20 mor tes por
dia que são con fir ma dos por exa mes.
“Os óbi tos que apa re cem no bo le tim,
eles não são ne ces sa ri a men te os óbi- 
tos do dia. Eles são os óbi tos con fir- 
ma dos no dia com o pa ci en te que foi a
óbi to con fir ma do.  E óbi tos que não
são do dia e que fo ram tes ta dos pa ra
sa ber o re sul ta do da do en ça. En tão é
im por tan te que se di ga que a gen te re- 
ve la os óbi tos do dia e do pas sa do. O
nú me ro de óbi tos que es ta mos aguar-
dan do re sul ta do é pe que no. En tão a
gen te tem con se gui do man ter es se
nú me ro de óbi tos nes se pa ta mar até o
pre sen te mo men to. Os óbi tos do dia
que são con fir ma dos da re de pú bli ca
e pri va da vão pa ra o bo le tim e en tram
de pois aque les que são se pul ta dos co-
mo sus pei ta, mas cu jo o tes te é fei to
pa ra sa ber mos o re sul ta do se foi ou
não foi con fir ma do co vid-19”, dis se
Car los Lu la.

CAMPANHA

Hospital em Açailândia abre no domingo

CARLOS LULA DISSE  QUE O HOSPITAL DE CAMPANHA DA CIDADE DE AÇAILÂNDIA TEM DATA PREVISTA PARA RECEBER PACIENTES

Na ma nhã des ta quar ta-fei ra (13),
du ran te en tre vis ta a emis so ra de TV
lo cal, o se cre tá rio es ta du al de saú de,
Car los Lu la, afir mou que a ex pec ta ti va
é que o Hos pi tal de Cam pa nha de São
Luís pas se a re ce ber pa ci en tes a par tir
des te do min go (17).

Ain da du ran te en tre vis ta, Car los
Lu la dis se que o Hos pi tal de Cam pa- 
nha da ci da de de Açai lân dia tem da ta
pre vis ta pa ra re ce ber pa ci en tes nes te
sá ba do (16). A uni da de te rá 60 lei tos,
se te lei tos de Uni da de de Te ra pia In- 
ten si va(UTI), o que vai me lho rar a re- 
de de aten di men to na Re gião To can ti- 
na. O se cre tá rio anun ci ou ain da a am- 
pli a ção de lei tos de UTI em São Luís e
no in te ri or do es ta do.

“Ho je, te mos 1.075

lei tos ex clu si vos pa ra o

tra ta men to da Co vid-19.

Es ses lei tos se rão

am pli a dos. A gen te vai

ga nhar mais lei tos ho je

no Hos pi tal Car los

Ma ci ei ra e va mos ter

mais lei tos ex clu si vos no

in te ri or do es ta do”,

afir mou o se cre tá rio.

Car los Lu la in for mou ain da que ha- 

ve rá a im ple men ta ção de no vos lei tos
nos Hos pi tais Ma cror re gi o nais das ci-
da des de Im pe ra triz, Co ro a tá, San ta
Inês, Pi nhei ro e Bal sas. O se cre tá rio
afir mou ain da que o nú me ro de mé di- 
cos pa ra re a li zar aten di men to a es ses
pa ci en tes no se tor pú bli co e pri va do é
in su fi ci en te. “O nú me ro de pro fis si o-
nais é mui to pe que no. A gen te de mo- 
ra pra for mar mé di cos e en fer mei ros.
So mos o pi or es ta do em pro por ção de
mé di cos por ha bi tan tes do país. Is so é
um da do pos to, pre ci sa mos de mais
mé di cos pa ra nos aju dar a en fren tar a
do en ça, por que o nú me ro de pro fis si-
o nais que te mos se re ve la in su fi ci en- 
te”, dis se. O se cre tá rio de fen deu ain da
que o iso la men to so ci al é uma das
me lho res for mas pa ra com ba ter a do- 
en ça no es ta do. “Quan to mais a gen te
pu der man ter o iso la men to so ci al,
mais rá pi do con se gui re mos vol tar à
nor ma li da de”, afir ma.

PROCESSO

Vacina americana
vai para 3ª fase

TERCEIRA FASE DO ESTUDO CLÍNICO COMEÇA EM JUNHO

A far ma cêu ti ca nor te-ame ri ca na Mo der na anun ci ou
que avan çou nos es tu dos da va ci na con tra o no vo co ro- 
na ví rus. A com pa nhia in for mou que a agên cia fe de ral
de saú de (Fo od and Drug Ad mi nis tra ti on – FDA) con ce- 
deu a de sig na ção “fast track” à sua pes qui sa que po de
pro du zir o me di ca men to con tra o SARS-CoV-2.

O “se lo” ates ta que es se tra ta men to ex pe ri men tal –
cha ma do mR NA-1273 – es tá em re vi são ace le ra da, o que
é um pas so im por tan te no pro ces so de de sen vol vi men- 
to.

Se gun do a com pa nhia, a ter cei ra fa se do es tu do de ve
co me çar em ju nho, quan do ini cia o ve rão nor te-ame ri- 
ca no. Nes sa eta pa, a va ci na se rá tes ta da em cen te nas ou
até mi lha res de pes so as pa ra mo ni to rar qual quer efei to
co la te ral. De pois da fa se 3, a or ga ni za ção de fi ni rá se
apro va ou não a imu ni za ção.

As va ci nas ge ral men te le vam anos ou dé ca das pa ra ir
das pes qui sas ao mer ca do. O co ro na ví rus tem si do uma
ex ce ção – com em pre sas far ma cêu ti cas com pe tin do
com go ver nos de to do o mun do pa ra de sen vol ver uma
va ci na pa ra com ba ter a pan de mia. Mais de 100 pos sí- 
veis va ci nas con tra o no vo co ro na ví rus es tão sen do de- 
sen vol vi das em to do o mun do. No en tan to, a Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS) an te ci pou que uma va ci na
efi caz ain da de ve de mo rar de 12 a 18 me ses pa ra ser pro- 
du zi da.

Quan do a com po si ção genô mi ca da co vid-19 foi lan- 
ça da por pes qui sa do res chi ne ses, em 11 de ja nei ro, a
equi pe Mo der na pre pa rou um pro je to de va ci na 48 ho- 
ras de pois. O pri mei ro lo te da va ci na es ta va pron to 42
di as mais tar de. No mês pas sa do, Mo der na re ce beu fi- 
nan ci a men to de US$ 483 mi lhões de uma agên cia do
go ver no dos EUA pa ra ace le rar os es tu dos.

DIAGNÓSTICO

Embrapa realiza
testes para covid-19

Os la bo ra tó ri os da Em pre sa Bra si lei ra de Pes qui sa
Agro pe cuá ria (Em bra pa) e da Fun da ção Oswal do Cruz
(Fi o cruz) fo ram in cluí dos na re de de aná li se pa ra o di ag- 
nós ti co do no vo co ro na ví rus (co vid-19).  A de ci são é da
di re to ria co le gi a da da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa).

Se gun do a Agên cia, o ob je ti vo da me di da é am pli ar a
ca pa ci da de la bo ra to ri al pú bli ca na ci o nal pa ra o di ag- 
nós ti co da do en ça, di an te da atu al emer gên cia em saú- 
de pú bli ca pro vo ca da pe la co vid-19. “Os la bo ra tó ri os da
Em bra pa e da Fi o cruz reú nem al ta ca pa ci da de ana lí ti ca
e pro fi ci ên cia em di ver sos mé to dos e di ag nós ti cos”,
des ta ca a An vi sa. De acor do com o di re tor-pre si den te
subs ti tu to e re la tor da pro pos ta, An to nio Bar ra Tor res, a
in clu são dos la bo ra tó ri os “con tri bui fa vo ra vel men te pa- 
ra a am pli a ção da ca pa ci da de ana lí ti ca de di ag nós ti co
da co vid-19”. A re so lu ção es tá pu bli ca da no Diá rio Ofi ci-
al da União on tem (13) e fi ca rá vi gen te en quan to o Mi- 
nis té rio da Saú de man ti ver a emer gên cia re la ci o na da à
pan de mia do no vo co ro na ví rus.

LABORATÓRIO

Petrobras doa 3500
para o Maranhão

Um lo te de 3500 tes tes pa ra di ag nós ti co de Co vid-19
se rá do a do ao La bo ra tó rio Cen tral do Ma ra nhão. Es ses
tes tes fa zem par te do lo te de 600 mil que a com pa nhia
en co men dou aos EUA, anun ci a dos em 24 de mar ço, e
do a dos ao Sis te ma Úni co de Saú de (SUS), que fez os re- 
pas ses pa ra ca da es ta do. No mês pas sa do, o es ta do já
ha via re ce bi do 3 mil tes tes.

Os tes tes são do ti po RT-PCR, con si de ra dos “pa drão
ou ro” pe lo Cen ter for Di se a se Con trol and Pre ven ti on
(CDC), pois for ne cem um di ag nós ti co pre ci so na iden ti- 
fi ca ção da pre sen ça do ví rus.

A ini ci a ti va in te gra um con jun to de ações da com pa- 
nhia no com ba te ao co ro na ví rus:

“Es ta mos con cen tran do to dos os es for ços pa ra aju- 
dar a so ci e da de bra si lei ra a atra ves sar es se mo men to.
Im por ta mos tes tes de al ta qua li da de que se rão dis tri- 
buí dos em vá ri as re giões do Bra sil por meio do Sis te ma
Úni co de Saú de”, in for ma a ge ren te exe cu ti va de Res- 
pon sa bi li da de So ci al, Olin ta Car do so.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020
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FÁ TI MA PE LA ES
Pre si den te na ci o nal do MDB Mu lher

AU RE LI A NO NE TO
Mem bro da AML e AIL.

Pacto para salvar vidas, a economia e a democracia

A pan de mia do no vo co ro na ví rus lan çou
as na ções em um mar de in cer te zas so bre o
fu tu ro e as no vas for mas de re la ções po lí ti- 
cas, so ci ais e econô mi cas que po de rão
emer gir da ca tás tro fe. No Bra sil, en quan to
to dos — a so ci e da de ci vil, as ins ti tui ções po- 
lí ti cas e go ver na men tais, a ci ên cia e, prin ci- 
pal men te, a área da Saú de — lu tam con tra a
dis se mi na ção da co vid-19, as dú vi das re ca- 
em, tam bém, so bre as me lho res saí das pa ra
re to mar a eco no mia e os em pre gos.

No de ba te, não po de mos dei xar de fo ra o
gran de ri tu al de mo crá ti co de 2020, que é a
elei ção mu ni ci pal. E sur gem pro pos tas que
vão do adi a men to do plei to pa ra de zem bro
des te ano à im pra ti cá vel e con fu sa uni fi ca- 
ção de elei ções mu ni ci ais, es ta du ais e fe de- 
rais em 2022. Des sa for ma, se es ten de ri am
os man da tos de ve re a do res e pre fei tos por
mais dois anos. O úl ti mo adi a men to por dois
anos de uma dis pu ta elei to ral no Bra sil foi
em 1980, por im po si ção do re gi me mi li tar,
na imi nên cia de der ro tas ge ne ra li za das.

Pa ra al ter nar, co mo de ter mi na a lei, o
com pe ten te e de di ca do tra ba lho da mi nis tra
Ro sa We ber, o mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF) Luís Ro ber to Bar ro so as su mi rá
o co man do do pro ces so es te mês, quan do
to ma rá pos se co mo pre si den te do Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral (TSE). Nes se mo men to, o
país po de rá es tar pas san do pe lo pi co da
pan de mia em al gu mas ci da des, se gun do es- 
pe ci a lis tas.

O mi nis tro, com a pon de ra ção e o di na- 
mis mo que o ca rac te ri zam, apon ta ju nho
co mo o pra zo má xi mo pa ra de ci dir so bre o

adi a men to ou não das elei ções, sob a luz do
prin cí pio hu ma ni tá rio de que a saú de da po- 
pu la ção é o bem mai or a ser pre ser va do. Mas
ele sa li en ta que o ide al mais de mo crá ti co e
cons ti tu ci o nal se rá re a li zar as elei ções ain da
es te ano, dan do pos se aos elei tos na da ta
pre vis ta. Tam bém res sal ta que a com pe tên- 
cia pa ra le gis lar so bre o adi a men to é do Con- 
gres so Na ci o nal.

Des de 1989, quan do a po pu la ção bra si- 
lei ra foi às ur nas pa ra as pri mei ras elei ções
li vres a par tir da res ti tui ção do Es ta do De- 
mo crá ti co de Di rei to, o país não se de pa ra va
com de sa fio tão com ple xo. As pec tos sa ni tá- 
ri os, mé di cos e hos pi ta la res se en tre la çam
com a ne ces si da de de so bre vi vên cia tam- 
bém da eco no mia e su as re la ções de tra ba- 
lho e con su mo, sem a qual a co e são po lí ti ca e
so ci al de qual quer na ção é ame a ça da.

Em bo ra cai ba ao Con gres so Na ci o nal a
úl ti ma pa la vra, es se de ba te de ve abar car o
mai or nú me ro pos sí vel de ato res po lí ti cos,
so ci ais e aca dê mi cos. A so be ra nia po pu lar, a
de mo cra cia e a se gu ran ça ju rí di ca são pi la- 
res de nos sa Cons ti tui ção. De ci sões pre ci pi- 
ta das, além de fra gi li zar as ins ti tui ções, po- 
dem agra var ain da mais a atu al cri se. Ca so a
pan de mia se alon gue, não po de mos dei xar
de pen sar que as pla ta for mas di gi tais po dem
vi a bi li zar vo ta ções re mo tas.

É pre ci so con si de rar ain da a pe cu li a ri da- 
de das elei ções des te ano: pe la pri mei ra vez,
os par ti dos não po de rão for mar co li ga ções.
A no va re gra obri ga que ca da le gen da te nha,
de for ma in de pen den te, ao me nos 30% de
no mes fe mi ni nos nas ur nas. Par ti dos que
não al can ça rem es se per cen tu al te rão de
bar rar ho mens na elei ção.

As mu lhe res, que já re pre sen tam 52% en- 

tre os 148 mi lhões de bra si lei ros vo tan tes no
Bra sil, tam bém con quis ta ram ter re no co mo
che fes de fa mí lia. O per cen tu al de do mi cí li- 
os bra si lei ros co man da dos por mu lhe res
sal tou de 25%, em 1995, pa ra 45% em 2018,
de vi do ao cres ci men to da par ti ci pa ção fe mi-
ni na no mer ca do de tra ba lho. A his tó ria nos
en si na que as elei ções mu ni ci pais e os de ba- 
tes que as mo vem tor nam-se os gran des te-
mas nas elei ções fe de rais.

Se a se gu ran ça pú bli ca foi o prin ci pal mo- 
te na cam pa nha pre si den ci al de 2018, em
2020, a po pu la ção co bra rá res pos tas na área
mé di co-hos pi ta lar e sa ni tá ria. Tam bém exi-
gi rá me di das fac tí veis pa ra re a ver os em pre- 
gos per di dos. E as mu lhe res as su mi rão o
pro ta go nis mo des sas dis cus sões em boa
par te dos 5.570 mu ni cí pi os do país.

É ur gen te que as ins ti tui ções po lí ti cas, o
Con gres so Na ci o nal, a Jus ti ça Elei to ral e to-
dos os ní veis do Po der Exe cu ti vo — mu ni cí-
pi os, go ver nos es ta du ais, a União — tra ba-
lhem por um pac to pa ra, pri mei ra men te,
en con trar saí das se gu ras às on das de con tá- 
gio da co vid-19. Se gun do, pa ra re cons truir o
país com ba se em ini ci a ti vas de co o pe ra ção
econô mi ca e en ten di men to po lí ti co que nos
per mi tam so bre vi ver e avan çar, co mo uma
so ci e da de so li dá ria, de mo crá ti ca e com
igual da de.

Es ta do e so ci e da de, mu lhe res e ho mens,
em uma só di re ção, ge ram o que Ulysses
Gui ma rães uma vez dis se: “Pe la po lí ti ca, o
Bra sil se sal va rá ou se per de rá. Pois quem
não se in te res sa pe la po lí ti ca, não se in te res-
sa pe la vi da”. É por meio da Po lí ti ca, em tons
maiús cu los, que nós, bra si lei ros, pre ser va re- 
mos vi das, a eco no mia e a de mo cra cia.

Capitalismo e Democracia

Em qual quer sis te ma econô mi co e po lí ti- 
co, há uma ob ses são pe lo po der. Na de mo- 
cra cia, on de se subs tan cia no con sen so, a
lem brar o seu ber ço de ori gem: a Gré cia an ti- 
ga; e, no au to ri ta ris mo, que as su me o ges to
im po si ti vo, di ta do pe la for ça do mais for te.
Sem dog ma ti zar a ques tão, o cer to é que há
vá ri as for mas e di men sões em que o po der
se apre sen ta nas re la ções so ci ais, ora de na- 
tu re za po lí ti ca, ora econô mi ca, ora ju rí di ca,
ou sim ples men te na con vi vên cia dos gru pos
co mu ni tá ri os mais res tri tos, co mo a fa mí lia,
a qual deu ori gem a es se uni ver so so ci al
com ple xo em que vi ve mos, cu jo re sul ta do,
no de cur so de lar go es pa ço de tem po, cul mi- 
nou na ins ti tu ci o na li za ção do Es ta do, en te
po lí ti co es tru tu ra do com fins es pe cí fi cos de
ra ci o na li zar a vi da em so ci e da de, pa ra efe ti- 
va ção do bem-co mum e dos di rei tos fun da- 
men tais dos seus in te gran tes.

O ca pi ta lis mo é um sis te ma de po der
econô mi co, es tru tu ra do em bens e ser vi ços
que, em te se, não in te gram o pa trimô nio do
Es ta do. Ca pi ta lis mo é mer ca do. É li be ra lis- 
mo ou ne o li be ra lis mo, ou se ajus ta ou con vi- 
ve com es se sis te ma aber to de re la ções po lí- 
ti cas e econô mi cas, ob je ti van do es pe ci fi ca- 
men te o lu cro. Ca pi ta lis mo, sem o efe ti vo ga- 
nho de ca pi tal, sem lu cro, ine xis te co mo sis- 
te ma de de man da, de ofer ta, de tro ca, de
mer ca do. No ca pi ta lis mo, não há lu gar pa ra
so li da ri e da de, a não ser ha ja uma so bra
com pen sa tó ria, pa ra de du ção nos tri bu tos:
a mão que afa ga é a mes ma mão que ape dre- 

ja.
Cer to, em bo ra Man de ta te nha ci ta do Au- 

gus to dos An jos, mas é bom re lem brar as du- 
as es tro fes do so ne to: Acos tu ma-te à la ma
que te es pe ra! / O Ho mem, que, nes ta ter ra
mi se rá vel, / Mo ra en tre fe ras, sen te ine vi tá- 
vel! / Ne ces si da de de tam bém ser fe ra. / To- 
ma um fós fo ro. Acen de teu ci gar ro! / O bei jo,
ami go, é a vés pe ra do es car ro, / A mão que
afa ga é a mes ma que ape dre ja.”

Man de ta não se re fe ri do ao ca pi ta lis mo.
Es sas du as es tro fes nos dão uma ideia me ta- 
fó ri ca do que é es se sis te ma de pro du ção de
lu cros e de dis se mi na ção de de si gual da des.
Vi vi a ne For res ter, au to ra da fes te ja dís si ma
obra O hor ror econô mi co, Edi to ra Unesp, faz
es se de sa ba fo (pp. 83/84): “Mas em no me de
quê, meu Deus do céu, o país in tei ro acre di- 
tou e os ou tros paí ses, e os par ti dos de es- 
quer da em pri mei ro lu gar, e du ran te anos,
acre di ta ram que a pros pe ri da de das em pre- 
sas se ria equi va len te à da so ci e da de, que o
cres ci men to cri a ria em pre gos? E ain da acre- 
di tam, es for çan do-se pa ra acre di tar, ou pe lo
me nos pre ten dem! 

Nós já ob ser vá va mos em 1980: ‘Os par ti- 
dos ope rá ri os exi gem o fi nan ci a men to pe lo
Es ta do de em pre sas pri va das que po de rão
con ti nu ar a ex plo rá-los em be ne fí cio de seus
lu cros e pro du zi rão, al ter na da men te, em- 
pre go e de sem pre go, con for me a fa ta li da de
do dia, as co ta ções da Bol sa, a mo da das cri- 
ses e as cri ses da mo da.”

A his tó ria do ca pi ta lis mo é do co nhe ci- 
men to de to dos nós. Há um pro ces so his tó ri- 

co pro du ti vo de ex plo ra ção. Num pri mei ro
mo men to da ati vi da de econô mi ca, na Ida de
Mé dia, o feu da lis mo, após o mer can ti lis mo
e, na sequên cia do seu ca mi nhar, a re vo lu- 
ção in dus tri al, e, ago ra, es ta mos a vi ver ou tra
re vo lu ção: a ci ber né ti ca. Com no vas re la- 
ções de tra ba lho e no vos ti pos de ex plo ra ção
da mão de obra.

O ca pi ta lis mo con vi ve mui to bem com a
de mo cra cia li be ral, ca rac te ri za da pe lo lais- 
sez fai re, pre va le cen do a im po si ção e os hu- 
mo res do mer ca do. Por es se fa tor, al guém
po de afir mar, co mo já foi afir ma do: o ca pi ta- 
lis mo é in trin se ca men te de mo crá ti co. Não é
bem is so. Con vi ve tam bém com o au to ri ta- 
ris mo. E con vi ve bem com es se sis te ma de
for ça. Os Es ta dos Uni dos da Amé ri ca de ram
to tal apoio aos re gi mes di ta to ri ais ca pi ta lis- 
tas do Xá Re za Pah la vi, no Irâ, a Pi no chet, no
Chi le, e à di ta du ra bra si lei ra de 1964. Só não
es tão dan do pa ra Ma du ro, na Ve ne zu e la,
por que, des de Hu go Chá vez, es ta be le ceu-se
um rom pi men to ide o ló gi co, ten do co mo ei- 
xo a dis pu ta pe lo pe tró leo, a gran de ri que za
ve ne zu e la na.

 
O gran de pro ble ma de con vi vên cia do ca- 

pi ta lis mo é com so ci a lis mo de mo crá ti co, já
que, co mo con clui Yascha Mounk (in O po vo
con tra a de mo cra cia), em en tre vis ta da da à
Ilus trís si ma, em 28 de abril de 2019, p. 7: “O
sé cu lo 21 con so li dou o fenô me no do ca pi ta-
lis mo au to ri tá rio, re pre sen ta do por re gi mes
que des res pei tam di rei tos in di vi du ais, mas
pre ser vam re la ti va li ber da de de mer ca do –
ca sos de Chi na, Rús sia, Tur quia e Ará bia
Sau di ta.” E, di go eu, cui da do, hem, Bra sil.

IVO AN SEL MO HÖHN JU NI OR
Juiz Fe de ral ivo.hohn@gmail.com

O VÍ RUS E O VER ME

“O ba ci lo da pes te não mor re nem de sa pa re ce nun ca.”
Al bert Ca mus
Em 1947, o es cri tor de na ci o na li da de fran ce sa Al bert Ca mus

lan çou uma de su as mais co nhe ci das obras, de no mi na da “A Pes- 
te”. A his tó ria se pas sa na Ar gé lia, país on de nas ceu o es cri tor, du- 
ran te a co lo ni za ção fran ce sa.

Com es for ço pa ra não sol tar mui tos spoi lers, a crô ni ca de Ca- 
mus me re ce ser li da ou re li da du ran te o atu al mo men to his tó ri co,
em ra zão das di ver sas re fe rên ci as que nos traz.

No ro man ce, a ci da de ar ge li na de Orã é ata ca da por uma pes te
que cau sa sin to mas gra ves e po de le var à uma mor te hor rí vel.

A do en ça atin ge pri mei ra men te os ra tos, que são di zi ma dos
aos mi lha res. As sus ta dos, de iní cio, lo go os mo ra do res co me mo- 
ram. Afi nal, são ani mais por to dos des pre za dos. Mas lo go a pes te
atin ge tam bém as pes so as.

Os per so na gens e epi só di os im pres si o nam pe la atu a li da de. Há
os in cré du los e os ne ga ci o nis tas, os que des de nham da gra vi da de
da epi de mia; há os go ver nan tes ten tan do es con der fa tos da po pu- 
la ção e os nú me ros fri os anun ci a dos to dos os di as, co mo se fos- 
sem me ra es ta tís ti ca ou con ta bi li za ção, e não pes so as.

Não fal tam os opor tu nis tas, que lu cram no mer ca do pa ra le lo
de pro du tos es sen ci ais. Tam bém es tão ali os char la tães que apre- 
sen tam re mé di os mi la gro sos e so lu ções má gi cas.

A ci da de pre ci sa ser fe cha da, co lo ca da em qua ren te na, co mo
me di da de con tro le da pro li fe ra ção da do en ça. E, sim, é di fí cil a
adap ta ção sú bi ta a uma ro ti na que sub ver te nos so co ti di a no. Lo- 
go apa re cem as te o ri as da cons pi ra ção e as acu sa ções le vi a nas; al- 
go se me lhan te aos nos sos atu ais ter ra pla nis tas.

En tre os mo ra do res, vi ti mas do fla ge lo da pes te e das li mi ta- 
ções e pri va ções im pos tas pe las me di das sa ni tá ri as, al guns fo gem
da ci da de, ou tros es pe ram pas si va men te o fim da pra ga. En quan- 
to is so, há os que se en ga jam na lu ta con tra os in va so res in vi sí veis.

A pes te des trói o co ti di a no dos mo ra do res, im põe no vos há bi- 
tos e le va, além da do en ça em si, o me do, a afli ção e a an gús tia.
Mas, ao mes mo tem po, le van ta ques ti o na men tos, apre sen ta no- 
vos ca mi nhos e, prin ci pal men te, des per ta a so li da ri e da de.

O li vro foi es cri to no fi nal da Se gun da Guer ra Mun di al e lan ça- 
da em 1947, quan do ain da es ta vam ví vi das as me mó ri as da ter rí- 
vel ocu pa ção da Fran ça pe los na zis tas. Al bert Ca mus, in clu si ve,
foi mem bro da re sis tên cia fran ce sa. Não fu giu e tam pou co es pe- 
rou pas si va men te a saí da do in va sor.

A epí gra fe é uma fra se do es cri tor Da ni el De foe, au tor de “Ro- 
bin son Cru soé”:

“É tão vá li do re pre sen tar um mo do de apri si o na men to por ou- 
tro quan to re pre sen tar qual quer coi sa que de fa to exis te por al gu- 
ma coi sa que não exis te”.

Al bert Ca mus va le-se, por tan to, da me tá fo ra do ba ci lo (ou de
um ví rus) pa ra ca rac te ri zar o in va sor, por ve zes si len ci o so, su til,
ou tras es tri den te, mas que sem pre en con tra quem não que ria
acre di tar e quem pre fi ra agir pas si va men te.

A obra é con si de ra da, não só um re la to de re sis tên cia de um
po vo a uma epi de mia, mas con tém uma for te re fe rên cia à ocu pa- 
ção na zis ta e ao mo do co mo os fran ce ses re a gi ram. Ca mus cri ti ca,
na crô ni ca, o ví rus do to ta li ta ris mo, a pra ga do au to ri ta ris mo, a
do en ça da ig no rân cia.

Nos tem pos atu ais, lu ta mos con tra um ví rus – o SARS-Cov-2 -,
cau sa dor da CO VID-19, uma do en ça ain da cer ca da de mis té ri os
em sua ori gem e evo lu ção. Ao mes mo tem po, o ver me do au to ri ta- 
ris mo res sur ge e alas tre-se, no Bra sil e em ou tros paí ses.

Acos sa dos por uma cri se econô mi ca que re mon ta, ob je ti va- 
men te, ao ano de 2008, mas que tem na ide o lo gia do ne o li be ra lis- 
mo sua ori gem, não fal tam quem se com por te co mo ve to res do
ver me do to ta li ta ris mo.

Da mes ma for ma na Orã de Ca mus e no mun do de ho je, há
aque les que ne gam, os que apre sen tam so lu ções má gi cas, há os
que fo gem, os que es pe ram pas si va men te e há os que lu tam.

Ca mus nos mos tra que a pes te não é um pro ble ma in di vi du al e
que não se rá in di vi du al men te que ela se rá ven ci da. To dos so mos
atin gi dos e a pes te so men te se rá der ro ta da de for ma co le ti va e so- 
li dá ria.

Is so va le tam bém pa ra o fas cis mo, o au to ri ta ris mo, is so va le
pa ra o ver me. Ao fi nal da epi de mia, ao fi nal da ocu pa ção, sa be re- 
mos quem fo ram os co la bo ra ci o nis tas, os pas si vos, os apro vei ta- 
do res e os que lu ta ram.

O ba ci lo da obra de Ca mus e o ver me do fas cis mo não mor rem
nem de sa pa re cem nun ca

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020
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Os recursos aprovados pelo Senado Fedral deverão ser usados por estados e municípios
para a aquisição de materiais de prevenção à propagação da epidemia.

Mer ca do de ações

COMBATE AO CORONAVÍRUS

R$ 8,6 bilhões para
combate à covid-19

O
Se na do apro vou,  a Me di da 
Pro vi só ria (MP) 909/19, que 
ex tin gue o Fun do de Re ser- 
vas Mo ne tá ri as (FRM), ad- 

mi nis tra do pe lo Ban co Cen tral (BC). 
Os se na do res apro va ram a trans fe rên- 
cia dos re cur sos pa ra o com ba te ao 
no vo co ro na ví rus (co vid-19). O va lor 
es ti ma do do FRM é de R$ 8,6 bi lhões. 
Es sas ci fras de ve rão ser usa das por es- 
ta dos e mu ni cí pi os pa ra a aqui si ção 
de ma te ri ais de pre ven ção à pro pa ga- 
ção da epi de mia.

A ma té ria foi apro va da on tem (12) 
pe la Câ ma ra dos De pu ta dos. “En ten- 
de mos por bem que as dis po ni bi li da- 
des do FRM, por ven tu ra ain da exis- 
ten tes, se jam des ti na das in te gral- 
men te à aqui si ção de ma te ri ais de 
pre ven ção à pro pa ga ção do Co ro na ví- 
rus (Co vid-19)”, dis se o se na dor Edu- 
ar do Go mes (MDB-TO), no re la tó rio 
da MP.

“A con ve ni ên cia po lí ti ca de tal me- 
di da é-nos mui to cla ra, de ven do o 
Par la men to as su mir a res pon sa bi li da- 
de de apon tar ini ci a ti vas e ações ne- 
ces sá ri as pa ra mi ti gar os efei tos da 
pan de mia e, igual men te, fon tes de re- 
cur sos pa ra apoiá-las”, acres cen tou o 
se na dor, que tam bém é lí der do go- 
ver no no Con gres so.

O tex to en ca mi nha do pe lo Exe cu ti- 
vo de ter mi na va que os va lo res do fun- 
do de ve ri am ser usa dos pa ra o pa ga- 
men to da dí vi da pú bli ca fe de ral, pa ra 
aju dar no cum pri men to da Re gra de 
Ou ro em 2020. Os de pu ta dos apro va- 
ram mu dan ças na des ti na ção do fun- 
do, con si de ran do o sur to da co vid-19.

O pre si den te do Se na do, Da vi Al co- 
lum bre, de ci diu re a li zar uma ses são

Fun do de Re ser vas Mo ne tá- 
ri as

A CÚPULA MENOR, VOLTADA PARA BAIXO, ABRIGA O PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL.

ex tra or di ná ria pa ra apre ci ar a MP, 
uma vez que ela pre ci sa ria ser vo ta da 
até a pró xi ma se gun da-fei ra (18), se- 
não per de ria a va li da de.

A lei que cri ou o FRM de ter mi na va 
que a re cei ta lí qui da do Im pos to so bre 
Ope ra ções Fi nan cei ras (IOF) fos se 
des ti na da à for ma ção de re ser vas mo- 
ne tá ri as, a se rem apli ca das, pe lo Ban- 

co Cen tral, em ações de in ter ven ção 
nos mer ca dos de câm bio e de tí tu los. 
As re ser vas tam bém eram des ti na das 
à as sis tên cia a ins ti tui ções fi nan cei- 
ras.

A ex tin ção do fun do aten deu a uma 
re co men da ção do Tri bu nal de Con tas 
da União (TCU) pa ra res pei tar o que 
dis põe a Lei de Res pon sa bi li da de Fis- 
cal que proi biu o uso de re cur sos pú-
bli cos no so cor ro a ins ti tui ções fi nan-
cei ras

ECONOMIA

Dólar fecha acima de R$ 5,90 pela 1ª vez na história

DOLAR VENDIDO A R$ 5,901, ESTE É O MAIOR VALOR NOMINAL (SEM CONSIDERAR A INFLAÇÃO) DESDE A CRIAÇÃO DO REAL

Em meio a ten sões no Bra sil e no
ex te ri or, o dó lar fe chou aci ma de R$
5,90 pe la pri mei ra vez na his tó ria. O
dó lar co mer ci al en cer rou es ta quar ta-
fei ra (12) ven di do a R$ 5,901, com al ta
de R$ 0,036 (+0,61%). Es te é o mai or
va lor no mi nal (sem con si de rar a in fla- 
ção) des de a cri a ção do re al.

Ape sar da al ta do dó lar, o eu ro co- 
mer ci al caiu le ve men te e fe chou a R$
6,373, com re cuo de 0,23%. A li bra co- 
mer ci al en cer rou o dia ven di da a R$
7,223, com al ta de 0,02%.

O dó lar che gou a abrir em que da,
mas re ver teu a ten dên cia ain da pe la
ma nhã. Na má xi ma do dia, por vol ta
das 13h, en cos tou em R$ 5,94. A di vi sa
acu mu la al ta de 47,06% em 2020.

O Ban co Cen tral (BC) in ter fe riu um
pou co mais no mer ca do do que nos
úl ti mos di as. A au to ri da de mo ne tá ria
fez dois lei lões de con tra tos no vos de
swap cam bi al – que equi va lem à ven- 
da de dó la res no mer ca do fu tu ro. Ao
to do, foi ofer ta do US$ 1 bi lhão. O BC
tam bém com prou tí tu los da dí vi da
pú bli ca ex ter na bra si lei ra com com- 
pro mis so de de vol vê-los em até três
me ses.

Nos úl ti mos di as, os in ves ti do res
têm re per cu ti do a de ci são do Co mi tê
de Po lí ti ca Mo ne tá ria (Co pom) do

Ban co Cen tral de re du zir a Se lic (ta xa
bá si ca de ju ros) pa ra 3% ao ano. Além
de re du zir a ta xa além do es ti ma do, o
BC in di cou que pre ten de pro mo ver
no vo cor te de até 0,75 pon to per cen- 
tu al em ju nho, o que po de ria le var a
Se lic pa ra 2,25% ao ano.

Ju ros mais bai xos tor nam me nos
atra ti vos os in ves ti men tos em paí ses
emer gen tes, co mo o Bra sil, es ti mu- 
lan do a re ti ra da de ca pi tais es tran gei- 
ros. As ten sões po lí ti cas in ter nas tam- 
bém in ter fe ri ram no mer ca do.

No pla no ex ter no, a de cla ra ção de
Je ro me Powell, pre si den te do Fe de ral
Re ser ve (Fed), Ban co Cen tral dos Es- 
ta dos Uni dos, pres si o nou os mer ca- 
dos em to do o pla ne ta. Em vi de o con- 
fe rên cia, ele dis se que a ins ti tui ção
não pre ten de re du zir as ta xas bá si cas
de ju ros da mai or eco no mia do pla ne- 
ta pa ra abai xo de ze ro. Sem o cor te, di- 
mi nui a di fe ren ça en tre os ju ros bá si- 
cos bra si lei ros e nor te-ame ri ca nos e a
atra ti vi da de de in ves tir ca pi tais fi nan- 
cei ros no Bra sil.

O dia vol tou a ser mar ca do por per- 
das no mer ca do de ações. O ín di ce
Ibo ves pa, da B3 (bol sa de va lo res bra- 
si lei ra), fe chou es ta quar ta-fei ra aos

77.772 pon tos, com que da de 0,13%.
Es se foi o ter cei ro dia se gui do de re- 
cuo no in di ca dor.

A bol sa al ter nou mo men tos de al ta
e de que da ao lon go do dia, mas fir- 
mou a ten dên cia de bai xa nos mi nu- 
tos fi nais de ne go ci a ção. O Ibo ves pa
fe chou no me nor ní vel des de 24 de
abril. O mer ca do de ações bra si lei ro
se guiu o ce ná rio ex ter no. O ín di ce
Dow Jo nes, da Bol sa de No va York, en-
cer rou o dia com for te per da de 2,17%.
Além das de cla ra ções do pre si den te
do Fed, o ín di ce nor te-ame ri ca no tem
si do in flu en ci a do pe lo au men to na
ten são co mer ci al e di plo má ti ca en tre
Es ta dos Uni dos e Chi na e pe lo res sur- 
gi men to de ca sos de co ro na ví rus em
paí ses que ame ni za ram as res tri ções
so ci ais, co mo a Ale ma nha e a Co reia
do Sul.      Há vá ri as se ma nas, mer ca- 
dos fi nan cei ros em to do o pla ne ta
atra ves sam um pe río do de ner vo sis- 
mo por cau sa da re ces são glo bal pro- 
vo ca da pe lo agra va men to da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus. Nos úl ti mos
di as, os in ves ti men tos têm os ci la do
en tre pos sí veis ga nhos com o re la xa- 
men to de res tri ções em vá ri os paí ses
da Eu ro pa e em re giões dos Es ta dos
Uni dos e con tra tem pos no com ba te à
do en ça.

1

2

3

Po si ção

Adi a men to do Enem

Ci da de va zia

“O lock down evi tou de ze nas de mor tes”

Não de sa fi na, Tei ch! (1)

Não de sa fi na, Tei ch! (2)

Ne ga ti vo pa ra Air ton
On tem o Bra sil ul tra pas sou a Fran ça em nú me ro de in- 

fec ta dos pe lo no vo co ro na ví rus e se tor nou o 6º país do
mun do com mais ca sos e mor tes, de acor do com o le van ta- 
men to da uni ver si da de nor te-ame ri ca na John Hop kins.
Mes mo as sim, a mai or cri se bra si lei ra não é sa ni tá ria e na- 
da tem a ver com o co vid-19, cu jos nú me ros de in fec ta dos e
mor tos ain da es tão lon ge de acha tar a cur va do grá fi co. Em
Bra sí lia a ten são do am bi en te já é tão efer ves cen te quan to
foi em 2016 an tes, do im pe a ch ment da pre si den te Dil ma.

Em meio à pan de mia, des con tro la da em vá ri os es ta dos,
on de fal tam lei tos de UTI, res pi ra do res, equi pa men tos de
pro te ção in di vi du al e es pa ço nos ce mi té ri os pa ra en ter rar
tan tos cor pos, o pre si den te da Re pú bli ca só de mons tra
pre o cu pa ção em aca bar com o iso la men to so ci al e re a ti var
as em pre sas, mes mo sem que os tra ba lha do res te nham co- 
mo se de fen der da con ta mi na ção na vol ta ao tra ba lho. Di a- 
ri a men te, Jair Bol so na ro dis pa ra ata ques aos go ver na do- 
res, que de cre tam lock down e aper tam o iso la men to so ci al.

A cri se po lí ti ca bra si lei ra cha ma a aten ção do mun do.
Um sim ples exa me que Bol so na ro foi sub me ti do pa ra o co- 
ro na ví rus, vem ali men tan do o la do pro sai co da en cren ca
po lí ti ca sem fim. De pois de tan tas ne ga ti vas de Bol so na ro
em re ve lar o con teú do dos exa mes que, de fa to de ram ne- 
ga ti vos pa ra o convid19, on tem o mi nis tro do STF, Ri car do
Lewan dows ki au to ri zou a di vul ga ção. O pre si den te che gou
a ale gar ques tão se se gu ran ça na ci o nal.

E qual a sur pre sa? Não foi o fa to de te rem da do ne ga ti- 
vos. Mas sim os pseudô ni mos usa dos por Jair Bol so na ro, ao
se sub me ter aos tes tes: “Air ton Gue des” e “Ra fa el Au gus to
Al ves da Cos ta Fer raz”. Ele, no en tan to, man te ve a iden ti fi- 
ca ção cor re ta dos do cu men tos pes so ais (RG e CPF) pe ran te
o la bo ra tó rio das For ças Ar ma das. A di vul ga ção aten de a
uma ação do jor nal O Es ta do de S. Pau lo, cu ja de ci são re for- 
ça o ama du re ci men to da de mo cra cia no Bra sil, mes mo
sen do ata ca da e en xo va lha da por se gui do res do mes mo
Bol so na ro. Fi cou cla ro ain da que a di vul ga ção não se ca- 
rac te ri zou in va são de pri va ci da de, não aba lo ou a se gu ran- 
ça na ci o nal e mos trou que o po der do pre si den te não ul tra- 
pas sa o po der da li ber da de de in for mar so bre o que ocor re
nas en tra nhas da Re pú bli ca Bra si lei ra.

No twit ter, Flá vio Di no es cre veu on tem que, co mo ci da- 
dão bra si lei ro, “que re al men te ama a sua Pá tria, la men to
mui to que ge ne rais do Exér ci to se jam le va dos a si tu a ções
in de se já veis por cau sa de Bol so na ro”.

O se na dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT, pro to co lou no
Tri bu nal de Con tas da União, ação em que pe de sus pen são
do Enem. An tes ele se reu niu com lí de res do Se na do, cu jo
en con tro con tou com a par ti ci pa ção do mi nis tro da Edu ca- 
ção, Abraham Wein traub.

Ao pos tar ví deo de ave ni das de São Luís va zi as por cau sa
do lock down e do re ve za men to de pla cas de car ros, o pre- 
fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or dis se que a ce na mu dou, em
re la ção há 10 di as. “O iso la men to so ci al não é ‘le gal’, mas
ne ces sá rio pa ra pre ser var vi das”, es cre veu.

 

Do juiz da Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos, Dou glas
Mar tins so bre a de cre ta ção do lock down na Ilha de São Luís,
me di da que ele pror ro gou até do min go.

 
A se na do ra Eli zi a ne Ga ma pos tou no twit ter que

em go ver nos an te ri o res hou ve pa ga men to in de- 
vi do do se gu ro de fe so. Ago ra, no de Bol so na ro, 80

mil mi li ta res re ce be ram in de vi da men te os R$ 600
do au xí lio emer gen ci al dos po bres.

 
Eli zi a ne pro me te pro por de ba ter es se pa ga men to

na Co mis são Mis ta de Fis ca li za ção do Con gres- 
so. O Mi nis té rio da De fe sa iden ti fi cou o pa ga- 
men to, des ti na do a tra ba lha do res in for mais. Bol- 

so na ro dis se que ha ve rá de vo lu ção do di nhei ro e pu- 
ni ção dis ci pli nar.

 
O sub co man dan te da PM MA cel. Nil son e co ro nel

So dré pren de ram, on tem em São Luís, o te nen te-
co ro nel Antô nio Jo sé Fer rei ra, o “Co ro nel Fer rei- 
ra”. Ele é acu sa do de che fi ar uma or ga ni za ção cri- 

mi no sa, es pe ci a li za da em ex ter mí ni os e as sal tos na
Bai xa da ma ra nhen se.

Após o mi nis tro da Saú de, Nel son Tei ch, aler tar, na ter- 
ça-fei ra, so bre efei tos co la te rais da clo ro qui na no tra ta- 
men to do no vo co ro na ví rus, Jair Bol so na ro, on tem, de fen- 
deu o re mé dio. E man dou um re ca do di re to: “To dos os mi- 
nis tros de vem es tar afi na dos co mi go”.

Nel son Tei ch já é ata ca do pe la tur ba bol so na ris tas, sem- 
pre pron ta a de to nar, nas re des, quem pi sar nos ca los do
pre si den te. “Os mi nis tros são in di ca ções po lí ti cas mi nhas e
quan do eu con ver so com eles que ro efi cá cia na pon ta”, avi- 
sou Bol so na ro.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020
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O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

Leia a toda hora e em todo lugar

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão 

Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE n° 
001/2020 - EMAP, tipo Menor Preço, no Regime de Contratação Empreitada Semi-integrada, no 
modo de Disputa Fechado, no dia 24/07/2020 às 09h30, Horário de Brasília, por meio do uso de 

recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de 

empresa especializada para a execução do serviço de modernização das Subestações 01, 02 e 03, 

localizadas no área primária do Porto do Itaqui, em São Luís/MA, com valor total estimado de R$ 
11.703.341,86 (onze milhões, setecentos e três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e 
seis centavos), de acordo com o constante no Processo Administrativo n.º 0162/2020 - EMAP, de 

31/01/2020 e especificações do Edital e seus Anexos, e em conformidade com as disposições do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, 

às disposições dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações, à Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e à Lei Federal n° 13.303, de 30 de 

junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 

www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser 

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

através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd). Esclarecimentos e 

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

emap/transparência/licitações, e ou notificação direta através de Fax ou Carta ou e-mail.  Telefones: 

(98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís – MA, 13 de maio de 2020.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE N° 001/2020-EMAP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que 

realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Global por Lote Único, 
no modo de disputa aberto, com participação exclusiva de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e MEI, com orçamento sigiloso, no dia 29/05/2020, às 09h30 – Hora de Brasília - 

DF, por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, para 

contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos de 

condicionadores de ar novos, com a devida retirada dos equipamentos antigos e aplicação dos 

materiais necessários à instalação, a serem utilizados nas instalações e edificações sob 

responsabilidade da EMAP, incluindo também as instalações localizadas nas áreas primária e 

secundária do porto de Itaqui e  Terminal da Ponta da Espera em São Luís – MA e do Terminal do 

Cujupe, localizado no município de Alcântara – MA, de acordo com o constante no Processo 

Administrativo n.º 1719/2019 - EMAP, de 02/10/2019 e especificações e condições do Edital e seus 

Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa 

Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006 e alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e Lei Federal n° 13.303, de 

30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 

www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras. Fone: (98) 

3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.

São Luís-MA, 12 de maio de 2020.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-EMAP

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

EFEITO CORONAVÍRUS

MEC estende suspensão 
de aulas presenciais em 
universidades até 14 de junho

 
Em publicação no Diá-

rio Oficial da União (DOU) 
desta quarta-feira (13/5), 
o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, as-
sinou uma portaria que 
prorroga por mais 30 dias 
a suspensão das aulas pre-
senciais nas instituições de 
ensino superior. A medida 
vale até 14 de junho.

A decisão passa a valer 
a partir desta sexta-feira 
(15/5) e inclui universi-
dades federais, institutos 
federais, Colégio Pedro II, 
Instituto Nacional de Edu-
cação de Surdos (Ines), Ins-
tituto Benjamin Constant 
(IBC) e universidades e fa-
culdades privadas.

Segundo o MEC, as insti-
tuições que quiserem subs-
tituir as aulas presenciais 

por virtuais precisam en-
trar em contato com a pas-
ta. A portaria veda a medi-
da aos cursos de Medicina 
e às práticas profissionais 
de estágios e de laboratório 
dos demais cursos.

Este é o segundo adia-
mento da volta às aulas pre-
senciais desde o início da 
deteminação de isolamento 
social por causa da pande-
mia do novo coronavírus no 
Brasil. A primeira vez que 
o MEC decretou suspen-
são das aulas foi em 18 de 
março. A medida valia por 
30 dias. No dia 15 de abril, 
o ministério publicou uma 
nova portaria, prorrogan-
do o prazo  mais uma vez, 
após o agravamento do nú-
mero de casos e óbitos por 
covid-19 no país.

Tenente-Coronel é preso 
suspeito de chefiargrupo 
de extermínio em Viana

 Na manhã desta quar-
ta-feira (13), a Polícia Mili-
tar do Maranhão (PMMA) 
prendeu o Tenente-Coro-
nel Antônio José Ferreira, 
conhecido como “Coro-
nel Ferreira”, suspeito de 
ser chefe de uma organi-
zação criminosa, especia-
lizada em extermínios e as-
saltos na região de Viana, 
Matinha, Penalva e áreas 
vizinhas. Além dele, tam-
bém foi preso o cabo An-
derson Moureth Azevedo, 
apontado como braço di-
reito de Ferreira.

Segundo informações 
da polícia, o cabo Ander-
son foi preso em São Luís 
e o “Coronel Ferreira” foi 
capturado em Viana e será 
transferido para a Secreta-

ria da Segurança Pública, 
na capital maranhense.

A polícia também infor-
mou que os policiais mi-
litares foram presos em 
cumprimento a mandado 
de prisão preventiva, expe-
dido pelo Juiz Titular da 1ª 
Vara Criminal de São Luís.

As investigações sobre a 
organização criminosa ini-
ciaram há cerca de dois anos 
com a Polícia Civil do Mara-
nhão, que conseguiu pren-
der cerca de 15 integran-
tes da milícia. Após decisão 
judicial, a PMMA cumpriu 
os mandados de prisão dos 
dois policias nesta quarta. 
O Tenente-Coronel Antônio 
José Ferreira foi comandante 
do Destacamento de Viana 
até o ano de 2015.

CRIME ORGANIZADO

Cabo Anderson Moureth Azevedo e “Coronel Ferreira”

Edivaldo confirma abertura 
deunidade municipal  
para acolhimento de idosos
Termo de colaboração para abertura de unidade foi assinado nesta quarta (13); o 
espaço vai contar como dormitórios separados; salas para atividades coletivas e 
de vivência, entre outros; e contará com equipe multiprofissional

N
esta quarta-feira (13) foi as-
sinado o Termo de Colabo-
ração entre a Prefeitura de 
São Luís e o Instituto Pobres 

Servos da Divina Providência para a 
abertura da primeira unidade munici-
pal de longa permanência para o aco-
lhimento de idosos na capital. O espa-
ço vai garantir que idosos em situação 
de vulnerabilidade tenham a assistên-
cia necessária, recebendo cuidados de 
saúde, psicológicos, entre outros, além 
de abrigo. Com isto, o prefeito Edival-
do Holanda Junior amplia as políticas 
de assistência social implantadas em 
sua gestão.

“Mais que um compromisso, a aber-
tura deste abrigo é um sonho que nos 
permite ampliar a atenção e o cuida-
do com os idosos da nossa cidade, so-
bretudo os mais vulneráveis. Com isso 
também ampliamos e fortalecemos a 
rede de assistência social de São Luís. 
Em minha gestão, realizamos concur-
so público para reforçar o quadro de 
servidores do setor. Este foi o segun-
do concurso da história da nossa ci-
dade para a área de assistência social. 
Também estamos reformando os equi-
pamentos de assistência social para 
fortalecer e ampliar o atendimento à 
população que necessita”, disse o pre-
feito Edivaldo Holanda Junior.

A unidade municipal de longa per-
manência para o acolhimento de ido-

sos é destinado a pessoas com 60 anos 
ou mais, de ambos os sexos, com dife-
rentes necessidades e graus de depen-
dência, que não dispõem de condições 
para permanecer na família, ou para 
aqueles que se encontram com víncu-
los familiares fragilizados ou rompi-
dos, em situações de negligência fami-
liar ou institucional, sofrendo abusos, 
maus tratos e outras formas de violên-
cia, ou com a perda da capacidade de 
autocuidado.

O Instituto Pobres Servos da Divi-
na Providência, parceiro da Prefeitura, 
vai gerenciar o local junto com a Se-
cretaria Municipal da Criança e Assis-
tência Social (Semcas). A unidade de 
acolhimento terá capacidade para 20 
idosos e vai funcionar no bairro Olho 
d’Água, em razão do da pandemia da 
Covid-19, o local só vai começar a re-
ceber os primeiros idosos daqui cerca 
de dois meses.

NOVA UNIDADE  
O espaço segue a orientação das nor-

mativas de adequação para execução 
do serviço como dormitórios separa-
dos; salas para atividades coletivas e 
de vivência, entre outros. A equipe 
multiprofissional será composta por 
assistentes sociais, psicólogos, fisio-
terapeutas, terapeutas ocupacionais, 
técnicos de enfermagem; cuidadores 
sociais entre outros. Parte dos recur-

sos destinados para a implantação da 
unidade foram uma doação da Vale ao 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 
Em plenária o Conselho deliberou fa-
zer o repasse dos R$ 500 mil doados à 
Secretaria Municipal da Criança e As-
sistência Social (Semcas) para a im-
plantação da unidade.

“A assinatura deste termo de co-
laboração representa mais uma vez 
o compromisso do prefeito Edivaldo 
com a população mais vulnerável de 
São Luís. Este é um importante equipa-
mento social que irá garantir o acolhi-
mento, cuidado e atenção necessária a 
uma das parcelas mais vulneráveis da 
nossa população com todos os servi-
ços de saúde e sociais que eles neces-
sitam para ter tranquilidade nesta fase 
da sua vida”, disse a titular da Semcas, 
Andréia Lauande.

AVANÇOS
Com o compromisso de manter o 

atendimento da política da Assistência 
Social, a gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior tem conseguido con-
tabilizar avanços importantes no se-
tor. A rede de assistência social da Pre-
feitura de São Luís é formada por 20 
Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras), cinco Centros de Refe-
rência Especializados de Assistência 
Social (Creas) e 12 unidades de aco-
lhimento, que funcionam 24h.
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Ex-ministro afirma, por meio de seus advogados, que a gravação não tem assuntos que
se enquadram em temas sigilosos ao país

Co di no mes

STF

Moro pede divulgação
completa de áudios

O
ex-mi nis tro da Jus ti ça Ser- 
gio Mo ro pe diu ofi ci al men- 
te ao mi nis tro Cel so de Mel- 
lo, do Su pre mo Tri bu nal Fe- 

de ral (STF), que au to ri ze a di vul ga ção, 
na in te gra, do ví deo gra va do na reu- 
nião mi nis te ri al re a li za da no dia 22 de 
abril. De acor do com Mo ro, as gra va- 
ções não con tém as sun tos que re pre- 
sen tam “se gre do de Es ta do”, co mo 
ale ga o go ver no.

A so li ci ta ção foi re a li za da no âm bi- 
to de um inqué ri to aber to no Su pre- 
mo pa ra apu rar as de cla ra ções de Mo- 
ro, que acu sa o pre si den te Jair Bol so- 
na ro de ten tar in ter fe rir na Po lí cia Fe- 
de ral com in te res ses po lí ti cos e pes so- 
ais. O ví deo, com pou co mais de du as 
ho ras de du ra ção, re gis tra o en con tro 
de Bol so na ro com o cor po de mi nis- 
tros, no Pa lá cio do Pla nal to.

Em um dos tre chos, o pre si den te 
afir ma que tro ca “to do mun do da se- 
gu ran ça. Tro co o che fe, tro co o mi nis- 
tro” pa ra que a fa mí lia de le não se ja 
pre ju di ca da. De acor do com Mo ro, ele 
se re fe ria a in ves ti ga ções da Po lí cia 
Fe de ral. O pre si den te afir ma que fez 
alu são a even tu ais ata ques con tra 
seus fa mi li a res, e que fez re fe rên cia ao 
Ga bi ne te de Se gu ran ça Ins ti tu ci o nal 
(GSI).

A de fe sa de Mo ro ale ga que exis tem 
fa tos ofen si vos aos mi nis tros, co mo o 
fa to da mi nis tra dos Di rei tos Hu ma- 
nos, Da ma res Al ves, que afir mou, na 
reu nião, que go ver na do res e pre fei tos 
de ve ri am ser pre sos. No en tan to, o ex-
mi nis tro diz que es ses ar gu men tos 
não são su fi ci en tes pa ra man ter as

SÉRGIO MORO É EX-MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ima gens sob si gi lo.
“Não se des co nhe ce que, de fa to, 

exis tem ma ni fes ta ções po ten ci al- 
men te ofen si vas re a li za das por al guns 
Mi nis tros pre sen tes ao ato e que, se 
tor na das pú bli cas, po dem ge rar cons- 
tran gi men to. De to do mo do, es ta cir- 
cuns tân cia não é su fi ci en te pa ra sal- 
va guar dar o si gi lo de de cla ra ções que 
se cons ti tu em em ato pró prio da Ad- 
mi nis tra ção Pú bli ca, in clu si ve por 
não ter si do le va do a efei to em am bi- 
en te pri va do”, diz um tre cho da pe ça 
de de fe sa de Mo ro. O do cu men to afir- 
ma ain da que Mo ro foi re pre en di do 
por não con cor dar com a par ti ci pa- 
ção do pre si den te em atos an ti de mo- 
crá ti cos e que con tra ri am re co men- 
da ções das au to ri da des sa ni tá ri as em 
re la ção a pan de mia de co ro na ví rus.

“A di vul ga ção in te gral do con teú do 
da gra va ção per mi ti rá ve ri fi car que as 
de cla ra ções do Pre si den te da Re pú- 
bli ca fo ram, sim, di re ci o na das ao Mi- 

nis tro da Jus ti ça, es pe ci al men te por 
es te: a) não ter apoi a do a ida do Pre si- 
den te da Re pú bli ca ao ato de 19 de 
abril; b) não ter apoi a do o Pre si den te 
da Re pú bli ca em su as ma ni fes ta ções 
con trá ri as ao dis tan ci a men to so ci al; 
c) não ter apoi a do as de cla ra ções pú- 
bli cas do Pre si den te da Re pú bli ca de 
mi ni mi zar a gra vi da de da pan de mia; 
d) não ter con cor da do com a in ter fe-
rên cia do Pre si den te da Re pú bli ca na 
PF do Rio de Ja nei ro e na Di re ção-Ge- 
ral, pe los mo ti vos de cli na dos pe lo 
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca. Por 
fim, mos trou-se o Pre si den te da Re- 
pú bli ca in sa tis fei to com os re la tó ri os 
de in te li gên ci as e in for ma ções pro vi- 
den ci a dos pe la Po lí cia Fe de ral.”

O mi nis tro Cel so de Mel lo deu 48 
ho ras pa ra que as par tes do inqué ri to 
se ma ni fes tem so bre a even tu al di vul- 
ga ção das ima gens. A Ad vo ca cia Ge ral 
da União (AGU) ain da de ve en vi ar sua 
po si ção so bre o te ma.

CORONAVÍRUS

Testes de Bolsonaro deram negativo

DIAGNÓSTICOS FORAM DIVULGADOS PELO MINISTRO DO STF, RICARDO LEWANDOWSKI, NESTA QUARTA-FEIRA (13)

Os exa mes fei tos pe lo pre si den te
Jair Bol so na ro (sem par ti do) pa ra a
de tec ção da CO VID-19 de ram ne ga ti- 
vo. Os re sul ta dos fo ram di vul ga dos
pe lo Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF), Ri car do Lewan dows ki,
on tem (13). Os exa mes fo ram en tre- 
gues ao STF no âm bi to de pro ces so
fei to pe lo jor nal O Es ta do de S.Pau lo
que pe dia pa ra aces sar os lau dos.

A Ad vo ca cia-Ge ral da União (AGU)
en tre gou os tes tes no ga bi ne te do mi- 
nis tro na ter ça-fei ra, às 22h. Co mo
Lewan dows ki tra ba lha em ca sa, em
ra zão das me di das de com ba te ao no- 
vo co ro na ví rus, o ma te ri al foi en vi a do
a ele ape nas na ma nhã des ta quar ta.

A AGU já ha via an te ci pa do que os
exa mes tes ta ram ne ga ti vo em no ta. A
de ci são de en tre gar os tes tes foi fei ta
an tes de Lewan dows ki de ci dir so bre
re cur so do jor nal pau lis ta a res pei to
da di vul ga ção do di ag nós ti co.

Na sex ta-fei ra, o pre si den te do Tri- 
bu nal Su pe ri or de Jus ti ça (STJ), João
Otá vio No ro nha, sus pen deu de ci são
da Jus ti ça Fe de ral que ga ran tia ao Es- 
ta do de S.Pau lo o aces so ao do cu men- 
to.

Ao Su pre mo, o jor nal ar gu men tou
que a “li ber da de de im pren sa tam- 
bém pres su põe não ha ver obs tá cu los
pa ra a ob ten ção de do cu men tos que
se jam de in te res se pú bli co”.

“Não ha ve ria de ser ple no o flu xo
in for ma ti vo de fen di do por es sa Cor te
se a ati vi da de jor na lís ti ca, além do li- 
vre-ar bí trio na pu bli ca ção de no tí ci as
e crí ti cas, não es ti ves se tam bém am- 
pa ra da no di rei to de, isen ta de qual- 
quer em ba ra ço, e por qual quer meio,
to mar co nhe ci men to de fa tos re le- 
van tes. Nou tras pa la vras, ine xis te li- 
ber da de de im pren sa se não for de- 
sim pe di da a co lhei ta, ob ten ção e o re- 
ce bi men to de in for ma ções e do cu- 

men tos de in te res se pú bli co pe los jor- 
na lis tas”, de cla ra ram os ad vo ga dos
que as si nam a ação.

Os tes tes en tre gues ao mi nis tro não
pos su em o no me de Jair Bol so na ro e
sim um co di no me usa do co mo “fan- 
ta sia”. Em en tre vis ta em 27 de mar ço,
ao jor na lis ta Jo sé Luiz Da te na, da
Band, o pre si den te afir mou não ter in- 
for ma do seu no me re al quan do fez os
exa mes.

De acor do com a co lu nis ta Mô ni ca
Ber ga mo, da Fo lha de S Pau lo, os
pseudô ni mos usa dos por Jair Bol so-
na ro pa ra fa zer exa mes do no vo co ro- 
na ví rus fo ram “Air ton Gue des” e “Ra- 
fa el Au gus to Al ves da Cos ta Fer raz”.
Fo ram in for ma dos, no en tan to, o RG e
o CPF do pre si den te de for ma cor re ta,
além da da ta de nas ci men to.

INTERFERÊNCIA

Presidente diz que
vídeo o inocenta

ÁUDIOS MOSTRAM QUE BOLSONARO NÃO INTERFERIU

O pre si den te Jair Bol so na ro se ma ni fes tou so bre a di- 
vul ga ção do ví deo que con tém o re gis tro in te gral da reu- 
nião do Con se lho de Mi nis tros, que ocor reu no Pa lá cio
do Pla nal to, no dia 22 de abril, dois di as an tes do en tão
mi nis tro da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca Ser gio Mo ro
dei xar o car go.

Ao dei xar o go ver no, Mo ro afir mou que o pre si den te
ha via de ci di do exo ne rar o di re tor-ge ral da Po lí cia Fe de- 
ral (PF), Mau rí cio Va lei xo, o que su pos ta men te con fi gu- 
ra va in ter fe rên cia na cor po ra ção. O pre si den te ne ga.
“Es se ví deo ago ra é a úl ti ma car ta da mi diá ti ca usan do
da fa lá cia e men ti ra pa ra ten tar achar que eu ten tei in- 
ter fe rir na Po lí cia Fe de ral. Pe lo amor de Deus!”, afir mou
ho je Bol so na ro.

“Não exis te no ví deo a pa la vra Po lí cia Fe de ral nem su- 
pe rin ten den te”, dis se Bol so na ro a jor na lis tas ao sair do
Pa lá cio do Pla nal to. “Não es tou e nun ca es ti ve pre o cu- 
pa do com a Po lí cia Fe de ral, a Po lí cia Fe de ral nun ca in- 
ves ti gou nin guém da mi nha fa mí lia, ze ro, is so não exis te
no ví deo, vo cês es tão sen do mal in for ma dos.”

Aos jor na lis tas, o pre si den te dis se que en tre gou o ví- 
deo ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) por acre di tar na
ver da de. “Eu en tre guei [a gra va ção] pa ra exa ta men te
evi tar fa lar que eu su mi com ví deo por que ele era com- 
pro me te dor”, dis se. “Eu acre di to na ver da de, a ver da de
es tá lá”, des ta cou Bol so na ro.

Se gun do o pre si den te, o ví deo tra ta de ques tões re la- 
ci o na das à po lí ti ca ex ter na. “Es se ví deo po de ser to do
mos tra do a vo cês, ex ce to quan do se tra tar das ques tões
de po lí ti ca ex ter na e se gu ran ça na ci o nal (…) Não po de
ser di vul ga do ví deo por ques tão de con fi den ci a li da de,
as sun tos es tra nhos ao inqué ri to.”

IRREGULAR

“Militares que receberam
auxílio serão punidos”

ALGUNS MILITARES  RECEBERAM AUXÍLIO EMERGENCIAL

O pre si den te Jair Bol so na ro cha mou de “ga ro ta da” o
gru po de mi li ta res que re ce beu de for ma ir re gu lar o au- 
xí lio emer gen ci al do go ver no. O pre si den te dis se que os
ca sos es tão sen do iden ti fi ca dos e que, além de de vol ver
o di nhei ro, se rão pu ni dos.

Na se gun da-fei ra, o jor nal O Es ta do de S. Pau lo mos- 
trou que mais de 70 mil mi li ta res ati vos, ina ti vos, de car- 
rei ra, tem po rá ri os, pen si o nis tas, de pen den tes e anis ti a- 
dos re ce be ram o au xí lio de R$ 600 des ti na do a tra ba lha- 
do res in for mais e de sem pre ga dos du ran te a pan de mia
do no vo co ro na ví rus. Em no ta, os Mi nis té ri os da De fe sa
e da Ci da da nia re for ça ram que os Co man dos das For ças
Ar ma das apu ram “pos sí veis ir re gu la ri da des” no pro ces- 
so.

Per gun ta do se pe di ria pa ra a Cai xa, o Da ta prev e o Mi- 
nis té rio da Ci da da nia in ves ti ga rem a con ces são do au xí- 
lio pa ra os mi li ta res, o pre si den te pe diu que não ro tu las- 
se es se gru po co mo “mi li ta res”.

“Não fa la mi li ta res não, tá? É o pra ça pres ta dor do ser- 
vi ço mi li tar ini ci al. Mais ou me nos 2%, 3% da ga ro ta da
pres ta o ser vi ço mi li tar obri ga tó rio e são pes so as oriun- 
das das clas ses mais hu mil des da po pu la ção, são os
mais po bres”, dis se na saí da do Pa lá cio da Al vo ra da.

O pre si den te jus ti fi cou que os jo vens te ri am re ce bi do
o au xí lio por não te rem ren da no ano pas sa do e se rem
de fa mí lia po bres, mas não des car tou a pu ni ção.

“No nos so meio, quan do ocor re al go er ra do no meio
mi li tar, o bi cho pe ga. Es tão sen do iden ti fi ca dos. Vão pa- 
gar. Vão de vol ver o di nhei ro e vão pe gar uma pu ni ção
dis ci pli nar”, de cla rou.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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ACM no YouTube

Já es tá no ar, no YouTube, o Ca nal ACM,
um es pa ço pa ra di vul ga ção de con teú do de
in te res se do em pre sá rio. Ne le, os as so ci a dos
e de mais in te res sa dos po de rão ter aces so a
to das as li ves re a li za das des de mar ço des te
ano, quan do ini ci ou a qua ren te na. 

A ACM (leia-se Cris ti a no Fer nan des) es tá
em cam pa nha pa ra au men tar o nú me ro de
ins cri ções no ca nal e pro me te mui to mais
no vi da des.

Opções em Ações

O cur so Op ções em Ações, da Alphaways
In vest ments ofe re ce rá, nes ta quin ta-fei ra, a
par tir das 19h, uma opor tu ni da de ím par pa- 
ra que in ves ti do res co nhe çam me lhor o seg-
men to que in te gram. O workshop, apre sen-
ta do pe los as ses so res de in ves ti men tos Gus-
ta vo Ma tos e Eric Fal cão, te rá, en tre ou tras
coi sas, ori en ta ções so bre mer ca do de de ri-
va ti vos, op ções de com pra e ven da e mon ta-
gem bá si ca de ope ra ções es tru tu ra das.

A em pre sá ria Ana Ca ro li na Me dei -
ros, vi ce-pre si den te da Abav-Na ci o -
nal e Ana Flá via Por te zan, fa ci li ta -
do ra do De sen vol vi men to Hu ma no,
re a li zam ho je, às 15h, um se mi ná rio
on li ne (we bi nar), com o te ma “Cá en -
tre (a) gen te: 6 Re fle xões So bre o No -
vo Nor mal Pós Qua ren te na”. A ideia é
le var uma sé rie de de ba tes pe las pla -
ta for mas di gi tais pa ra ava li ar o fu tu -
ro do tu ris mo, se tor di re ta men te im -
pac ta do com a pan de mia da Co vid-
19. Se gun do es ti ma ti vas da Con fe de -
ra ção Na ci o nal do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo (CNC), o tu ris mo
per deu R$ 11,96 bi lhões em vo lu me
de re cei tas so men te na se gun da
quin ze na de mar ço,– uma que da de
84% no fa tu ra men to em re la ção ao
mes mo pe río do de 2019. 

O pi a nis ta so lis ta e
acom pa nha dor Da ni el
Le mos apre sen ta rá
nes sa quin ta-fei ra, 14,
às 20h, uma li ve iné di -
ta nas re des so ci ais do
“Pro je to Do Nos so Jei -
to” (@cul tu ra.uf ma,
cul tu ra.uf ma e @uf -
ma.ofi ci al). Mu si cis ta,
pes qui sa dor e pro fes -
sor de mú si ca na UE -
MA e UF MA, Da ni el Le -
mos reu ni rá uma se le -
ção de clás si cos da
mú si ca do Ma ra nhão
dos sé cu los XIX e XX.

O Se brae Ma ra nhão
pro mo ve nes ta sex ta-
fei ra, 15, das 15h às
20h, a pri mei ra edi ção
do we bi nar de em pre -
en de do ris mo fe mi ni no
“Ma ter ni da de e Ne gó -
ci os: ins pi re-se e cui de
do seu su ces so”. Uma
das me di a do ras se rá
Gi se le Pau la – men to ra
e co fun da do ra do Re -
cla me Aqui e fun da do -
ra do Cli en te (re fe rên -
cia na ci o nal), com o
te ma “Co mo re ter cli -
en tes em tem pos de
cri se”.

Live de Zeca Baleiro

O Hos pi tal Uni ver si tá rio da Uni ver si da de Fe-
de ral do Ma ra nhão foi um dos be ne fi ci a dos com
a cam pa nha re a li za da pe lo can tor ma ra nhen se
Ze ca Ba lei ro, que na sua li ve sex ta-fei ra pas sa da
ar re ca dou um pou co mais de 198 mil re ais. Os
ma te ri ais oriun dos do re cur so se rão des ti na dos
às du as uni da des hos pi ta la res do HU-UF MA –
Pre si den te Du tra e Ma ter no In fan til – e mais no-
ve ane xos de aten di men to am bu la to ri al. Arkley
Ban dei ra, um dos re pre sen tan tes da UF MA no
pro je to, con ta que a ideia sur giu ins pi ra da em
ou tras li ves que já vi nham ocor ren do no Bra sil.

Responsabilidade social

In cen ti van do mo vi men tos de so li da ri e da de
no en fren ta men to à Co vid-19, a GOL Li nhas Aé- 
re as, mai or Com pa nhia aé rea do Bra sil, fe chou
uma par ce ria com a ONG Ami gos do Bem pa ra
pro du ção de 40 mil más ca ras de pa no pa ra pro- 
te ção in di vi du al em te ci do pa ra se rem dis tri buí- 
das aos Co la bo ra do res de ae ro por tos e ma nu- 
ten ção que pres tam ser vi ços es sen ci ais. A con- 
fec ção se rá re a li za da pe las cos tu rei ras aten di- 
das pe la ONG.A ONG Ami gos do Bem dá as sis- 
tên cia aos mo ra do res do ser tão nor des ti no e re- 
a li za ca pa ci ta ção pa ra as mu lhe res da re gião.

Tecnologia em alta

A pan de mia tem im pac ta do mi lha res de pe- 
que nos e mé di os ne gó ci os em to do o país. O se- 
tor de Ca sa e Cons tru ção, em es pe ci al, que não
te ve su as ati vi da des sus pen sas, tem apre sen ta- 
do uma sé rie de no vas ten dên ci as no seu mo de- 
lo de fun ci o na men to. A vir tu a li za ção de di ver- 
sos pro ces sos atra vés de apli ca ti vos de co mu ni- 
ca ção, obras mais en xu tas e a ges tão sus ten tá vel
dos re sí du os são prá ti cas que vi e ram pa ra fi car.
Ou tra no vi da de é a apli ca ção de uma tec no lo gia
que acom pa nha, des cre ve, di re ci o na e ra ci o na- 
li za to dos os pas sos de um pro je to.

Pra curtir

O DJ San dro Ri car do
apre sen ta nes ta
quin ta-fei ra, a li ve de
seu pro je to “Re tro ce -
dan ce”, que ele de fi ne
co mo uma vi a gem no
tem po: “o tem po da
boa mú si ca”.

O “Re tro ce dan ce” faz
um apa nha do do que
de me lhor acon te ceu
nas pis tas de dan ça
do Bra sil nas dé ca das
de 70, 80 e 90, pas se -
an do por es ti los co -
mo Dis co, Pop, Synth-
Pop, New Wa ve, Rock,
Hou se, en tre ou tros.

A li be ra ção de ca nais
da TVN foi es ten di da
até dia 31 des te mês.
Es sa é mais uma das
ini ci a ti vas que a
oper da o ra es tá to -
man do pa ra au men -
tar o bem es tar das
fa mí li as em iso la -
men to so ci al nes ses
tem pos de pan de mia.

En tre os ca nais li be -
ra dos es tão ESPN,
Band Sports, Fox, FX,
Disney Ju ni or, Fox
News, Fox Li fe, Ter ra
Vi va. Na ti o nal Ge o -
graphic, &A, History.
Sony, WB, Ci ne max, E,
Li fe ti me, TNT, CNN e
mui tos mais.

O Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão deu iní -
cio ao pro ces so de
ado ção de iden ti da -
des fun ci o nais di gi -
tais pa ra mem bros e
ser vi do res da ins ti tui -
ção.

O pri mei ro pas so é
um re ca das tra men to
com a con fir ma ção
dos da dos pes so ais
dos in te gran tes do
MP MA, que de ve ser
fei ta no sis te ma Gesp.
O ser vi ço já es tá dis -
po ní vel.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020

DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

Leia a toda hora e em todo lugar

O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO
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Reportagem revelou fraudes milionárias envolvendo um juiz e um advogado
maranhenses. Ambos estão sendo investigados pela justiça

DA RE DA ÇÃO

Zé Do ca

GOLPE DA HERANÇA

Envolvidos em esquema
são investigados
PATRÍCIA CUNHA

O
pro gra ma Fan tás ti co vei cu- 
lou, no úl ti mo do min go, 
uma re por ta gem que re ve- 
lou um es que ma de gol pe 

que usa a jus ti ça de for ma le gal pa ra 
lim par con tas ban cá ri as. Na ma té ria, 
os re pór te res re ve la ram al gu mas frau- 
des mi li o ná ri as, in clu si ve com um 
mor to que con se guiu sa car uma he- 
ran ça. Al guns dos sus pei tos de en vol- 
vi men to nos gol pes são o ad vo ga do 
Gus ta vo Si mião, que en tra va com a 
ação, e o juiz Már cio Jo sé do Car mo 
Cos ta, que pro fe ria as de ci sões. Am- 
bos atu am no Ma ra nhão.

En tre as ví ti mas que fo ram en vol vi- 
das nas frau des, es tá o es pa nhol apo- 
sen ta do Ju an Gar cia. Con for me o gol- 
pe, ele te ria ca sa do com uma mu lher 
no Bra sil, se di vor ci a do e na ação de 
par ti lha dos bens a ex-es po sa te ria fi- 
ca do com a quan tia de R$ 500 mil. Ele 
des co briu quan do foi ten tar res ga tar 
os in ves ti men tos. No en tan to, a mu- 
lher que cons ta no pro ces so, do na 
Ma ria Sil va na Gon çal ves, lo ca li za da 
em Ba ca bal , já é ca sa da e nun ca viu o 
es pa nhol. As as si na tu ras que cons tam 
no pro ces so tam bém são fal sas. Ago- 
ra, Ju an ten ta re a ver na jus ti ça seu di- 
nhei ro que es ta va na pou pan ça.

A de ci são saiu do Fó rum de São Jo- 
sé de Ri ba mar, on de tam bém foi des- 
co ber to que um mor to con se guiu re- 
ce ber uma he ran ça es ti ma da em R$3 
mi lhões, de uma frei ra do Rio de Ja- 
nei ro, fa le ci da em 1995. A he ran ça, 
que con sis tia em dez imó veis si tu a dos 
em For ta le za-CE, foi do a da em tes ta-

OAB-MA in ves ti ga

OS PROCESSOS SUSPEITOS DE FRAUDE ERAM REALIZADOS NO FÓRUM DE RIBAMAR
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men to pe la ir mã Ire ne Al ves Lo pes pa- 
ra a As so ci a ção São Vi cen te de Pau lo, 
no Rio de Ja nei ro. Mas nun ca che gou 
ao des ti no.

A ação es tá há 25 anos na jus ti ça do 
es ta do ca ri o ca. Po rém, no Fó rum de 
São Jo sé de Ri ba mar, con for me re la- 
tou a re por ta gem, a he ran ça foi li be ra- 
da em 18 di as. Um so bri nho da ir mã 
Ire ne, que ha via mor ri do um ano an- 
tes de ter o no me en vol vi do no gol pe 
te ria sa ca do o di nhei ro. A fa mí lia do 
fa le ci do só des co briu quan do foi fa zer 
o in ven tá rio.

Em no ta, a OAB Ma ra nhão (Or dem 
dos Ad vo ga dos do Ma ra nhão) dis se 
que “o Tri bu nal de Éti ca e Dis ci pli na 
da Sec ci o nal Ma ra nhen se já pos sui 
co nhe ci men to dos fa tos e atu a rá, ob- 
ser van do o con tra di tó rio e a am pla 
de fe sa, pa ra que se ja fei ta uma ri go ro- 
sa in ves ti ga ção, na qual, em sen do 
com pro va das as acu sa ções, se rão im- 
pos tas às pu ni ções ca bí veis”.

Se gun do a ins ti tui ção, a éti ca é um 

dos pi la res fun da men tais pa ra a va lo-
ri za ção da ad vo ca cia. “Res sal ta mos 
que as ques tões apre sen ta das na ma- 
té ria que tra tam de apre sen ta ção de 
do cu men tos fal sos, apro pri a ção in dé-
bi ta de va lo res de ter cei ros, den tre ou- 
tras, são gra ves e vão de en con tro a tu- 
do que pre ga tan to o Es ta tu to da Ad- 
vo ca cia,
quan to o Có di go de Éti ca da Ad vo ca- 
cia. A OAB Ma ra nhão re a fir ma sua in- 
te gral con fi an ça na ad vo ca cia ma ra-
nhen se, sé ria, éti ca e com pro me ti da 
com os va lo res da ci da da nia, ao tem-
po em que, co mo to dos, con de na 
aque les que não se guem os pre cei tos 
éti cos que nos con for mam”.

A O Im par ci al, a Cor re ge do ria do 
Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão dis se 
que o re fe ri do juiz es tá sen do in ves ti-
ga do. “To dos os ca sos men ci o na dos 
no pro gra ma atu al men te cons ti tu em 
ob je to de in ves ti ga ção des ta CGJ, sen- 
do-lhes atri buí do ca rá ter si gi lo so com 
o in tui to de pre ser var a in ves ti ga ção e 
res guar dar a ima gem das pes so as en- 
vol vi das”.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Polícia prende homens suspeitos de assassinato

AS PRISÕES OCORRERAM PELA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, QUE POR  MESES INVESTIGOU  OS AUTORES

A Po lí cia Ci vil re a li zou uma ope ra- 
ção pa ra cum prir qua tro man da dos
de pri são pre ven ti va con tra os sus pei- 
tos de te rem co me ti do um cri me de
ho mi cí dio qua li fi ca do con tra a ví ti ma
Lu cas B. Pe rei ra de 19 anos, as sas si na- 
do em ca sa na Vi la Mes tre Antô nio, em
São Jo sé de Ri ba mar no dia 23 de ja- 
nei ro de 2020.

As pri sões ocor re ram por in ter mé- 
dio da Su pe rin ten dên cia de Po lí cia
Ci vil da Ca pi tal (SPCC), que por qua- 
tro me ses in ves ti gou e iden ti fi cou os
au to res.

De acor do com in for ma ções po li ci- 
ais os in di ví du os as sas si na ram Lu cas

quan do in va di ram sua re si dên cia ar- 
ma dos e en ca pu za dos. Após a pri são,
eles fo ram le va dos pa ra a de le ga cia e
se en con tram à dis po si ção da jus ti ça.

A 8ª De le ga cia Re gi o nal de Zé Do ca
pren deu em fla gran te de li to dois ho- 
mens pe la par ti ci pa ção no cri me de
ten ta ti va de Ho mi cí dio con tra uma
mu lher co nhe ci da co mo “Loi ra”, no
bair ro São Fran cis co. Eles tam bém
são sus pei tos do cri me de as so ci a ção
cri mi no sa ar ma da.

Os in di ci a dos são sus pei tos de es- 
con de rem os sus pei tos de ten ta ti va de
as sas si na to que ten ta ram ma tar a
mu lher, na tar de do dia 10 de maio, úl- 

ti mo do min go, no bair ro São Fran cis- 
co, bem co mo de par ti ci par de as so ci-
a ção cri mi no sa ar ma da, que co me te
di ver sos cri mes em Zé Do ca, tais co- 
mo rou bo, trá fi co de dro gas e ho mi cí- 
di os.

Du ran te a ação da Po lí cia Ci vil, fo- 
ram apre en di das três mo to ci cle tas
que eram usa das pe la fac ção cri mi no- 
sa pa ra co me ter os ho mi cí di os, den tre
elas a usa da na mor te de Fran cis co de
Me dei ros Pe rei ra Jú ni or, mais co nhe- 
ci do co mo “Mo e da”, fa to ocor ri do no
dia 15 de abril des te ano.

Os In ves ti ga dos fo ram au tu a dos e
en ca mi nha dos à Uni da de Pri si o nal de
Res so ci a li za ção (UPR) de Zé Do ca,
on de fi ca rão à dis po si ção da Jus ti ça.

SÃO LUÍS

Pro je to so ci al
Mul ti pli cA ção
am plia do a ções

Aca ba de ser cri a do em São Luís o Mul ti pli cA ção, um
Pro je to So ci al que acon te ce em par ce ria com as ad mi- 
nis tra do ras de con do mí ni os da ci da de e que con ta com
o apoio de em pre sas de ou tros seg men tos. O ob je ti vo é
vi a bi li zar em mai or es ca la as do a ções de ali men tos não
pe re cí veis, rou pas e itens de hi gi e ne, sem que os mo ra- 
do res / do a do res pre ci sem sair de seus la res pa ra aju dar
a quem mais pre ci sa.

Es se pro je to é pro mo vi do con jun ta men te pe las se- 
guin tes em pre sas: Ac tus 360, Ar tur Ka la ta kis Fi sio, As se- 
con, Con do maxx, Con sad, Gru po Cla si, In ter Mí dia Co- 
mu ni ca ção In te gra da, Oc top En tre te ni men to, San tê,
Serv group, SGS, Solys, VSG e Tul li os Con do mí ni os.

Em tem pos de pan de mia em es tá gio cres cen te, e com
um al tís si mo nú me ro de pes so as em es ta do de vul ne ra- 
bi li da de so ci al na Ilha, do ar é mais que um ato de bon- 
da de, é uma ação vi tal pa ra pre ser var a vi da de mui tas
pes so as. Pa ra aju dar nes sa cor ren te ne ces sá ria de so li- 
da ri e da de, o pro je to Mul ti pli cA ção foi con ce bi do, pois
atra vés da ação con cen tra da em con do mí ni os po de au- 
men tar con si de ra vel men te a es ca la de do a ções, e ain da
ga ran tin do a co mo di da de e se gu ran ça dos que de se jam
aju dar. Pa ra par ti ci par, bas ta dar o “ok” pa ra o por tei ro
do seu pré dio, quan do es te en trar em con ta to por in ter- 
fo ne, in for man do so bre a ação. As co le tas já ini ci a ram e
acon te cem se ma nal men te. “Um dia an tes da co le ta de
do a ções o por tei ro lem bra rá aos mo ra do res, via in ter fo- 
ne, o dia e ho rá rio que vai acon te cer o re co lhi men to das
do a ções. Po dem ser do a dos água mi ne ral, itens de hi gi- 
e ne (sa bo ne te, ab sor ven te, es co va de den te, cre me den- 
tal, pa pel hi gi ê ni co, de so do ran te, gi le te), ali men tos não
pe re cí veis la cra dos e rou pas em bom es ta do de con ser- 
va ção, que de vem ser en tre gues la va das e den tro de um
sa co la cra do”, de ta lha Hen ri que Al mei da, co or de na dor
da pla ta for ma Mul ti pli cA ção.

Po dem ser do a dos água mi ne ral,

itens de hi gi e ne, ali men tos não

pe re cí veis la cra dos e rou pas em bom

es ta do de con ser va ção, que de vem

ser en tre gues la va das e den tro de um

sa co la cra do

Ele res sal ta que, to dos os itens se rão co le ta dos por
uma equi pe téc ni ca do pro je to, de vi da men te equi pa da
com lu vas e más ca ras, den tro do pró prio con do mí nio
em dia e ho rá rio pré-de ter mi na dos. A co le ta se rá fei ta
sem que ha ja con ta to di re to com os do a do res, se guin do
os pro to co los de iso la men to so ci al da Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de (OMS) e tam bém de hi gi e ni za ção até
a en tre ga fi nal aos be ne fi ci a dos. As do a ções de ve rão ser
le va das ao lo cal des ti na do pe lo con do mí nio (nor mal- 
men te sa lão de fes tas ou ou tro lo cal in di ca do pe lo Sín di- 
co e/ou Ad mi nis tra do ra de ca da pré dio) em dia e ho rá- 
rio pré-de ter mi na dos ou de ve rão ser co lo ca das no cor- 
re dor do Apar ta men to (la do de fo ra da por ta de ser vi ço)
pa ra o ze la dor re co lher. Sim ples, rá pi do e se gu ro, mas
ex tre ma men te im por tan te pa ra aju dar a sal var vi das. O
slo gan da cam pa nha é #Do e Sem Sair De Ca sa. 

To dos os itens re co lhi dos se rão di re ci o na dos a Pro je- 
tos So ci ais com ações vol ta das à po pu la ção ca ren te afe- 
ta da pe lo No vo Co ro na ví rus em São Luís. A lis ta de en ti- 
da des se rá in for ma da pe ri o di ca men te aos pré di os par- 
ti ci pan tes, na im pren sa e tam bém no per fil do Ins ta- 
gram @pla ta for ma.mul ti pli ca cao; on de to das as ações
do pro je to po de rão ser acom pa nha das de for ma trans- 
pa ren te pe los do a do res e apoi a do res da ação.

Pa ra Ma rio Luis Tul liu, da Tul lius Con do mí ni os em- 
pre sa par cei ra da ação, do ar não é fa vor é aci ma de tu do
um ges to de em pa tia. “Nes se mo men to to dos nós es ta- 
mos em cri se. Mas há uma par ce la da po pu la ção ain da
mais ne ces si ta da, que es tá nas ru as ou pas san do fo me.
Pa ra quem na da tem, qual quer aju da se tor na efi ci en te.
Por is so dei xo es se ape lo a to dos: Abra o seu co ra ção e o
seu ar má rio! Doe e aju de a man ter pes so as vi vas e me- 
nos vul ne rá veis. Só as sim, uni dos, po de re mos ven cer
es sa cri se e sair mos mais for tes co mo se res hu ma nos e
em pre sas”, dis se o em pre sá rio.

Pa ra mai o res in for ma ções ou ade sões de quem qui ser
co la bo rar po de man ter con ta to com o Mul ti pli cA ção
pe lo fo ne (98) 98124 0585. Em pre sas da ci da de ou pes so- 
as fí si cas tam bém po dem en trar em con ta to pa ra re a li- 
zar do a ções em di nhei ro ou em itens.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com vagas para o Maranhão e outros estados,  são 276 para a carreira de técnico em
enfermagem. É necessário que os candidatos tenham ensino médio e formação técnica

• mé di co (29 pos tos)
• en fer mei ro (71)
• fi si o te ra peu ta (49)
• far ma cêu ti co bi oquí mi co (20)

Va gas e sa lá ri os

Ava li a ção

Ae ro náu ti ca – For ça Aé rea
Bra si lei ra
• Va gas: 445
• Ta xa de ins cri ção: Não de fi ni do
• Car gos: Mé di co, Téc ni co, En fer mei -
ro
• Áre as de Atu a ção: For ças Ar ma das
• Es co la ri da de: En si no Mé dio, En si no
Téc ni co, En si no Su pe ri or
• Fai xa de sa lá rio: De R$ 3825,00 Até
R$ 7315,00
• Es ta dos com Va gas: AC, AL, AM, AP,
BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT,
PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS,
SC, SE, SP, TO

OPORTUNIDADES

Mais de 440 vagas com
salários de até R$ 7.315

Em fun ção da pan de mia de co ro- 
na ví rus, a For ça Aé rea Bra si lei ra (FAB)
abriu as ins cri ções pa ra um no vo con- 
cur so Ae ro náu ti ca. Se rão pre en chi das
445 va gas tem po rá ri as pa ra pres ta ção
do ser vi ço mi li tar vo lun tá rio (SMV).

Com va gas pa ra o Ma ra nhão e ou- 
tros es ta dos, são 276 pa ra a car rei ra de
téc ni co em en fer ma gem, que re quer
en si no mé dio e for ma ção téc ni ca. O
sa lá rio ini ci al é de R$ 3.825.

As ou tras 169 ofer tas co bram cur so
su pe ri or. Há chan ces pa ra:

Os ven ci men tos são de R$ 3.825 e 
che gam a R$ 7.315. As va gas es tão dis- 

tri buí das en tre Be lém/PA, Bra sí- 
lia/DF, Rio de Ja nei ro/RJ, São Pau- 
lo/SP, Gua ra tin gue tá/SP, Ca no as/RS,
Ma naus/AM, Re ci fe/PE e La goa San- 
ta/MG.

As ins cri ções se rão re ce bi das até 17
de maio, me di an te o pre en chi men to
de for mu lá rio dis po ní vel no si te
https://con vo ca ca o tem po ra ri- 
os.fab.mil.br/. Não há co bran ça de ta- 
xa.

O pro ces so se le ti vo en vol ve rá as se- 
guin tes fa ses: va li da ção do cu men tal e
ava li a ção cur ri cu lar, com en tre ga dos
do cu men tos en tre 22 e 22 de maio, e
ins pe ção de saú de e ava li a ção psi co- 
ló gi ca, em 15 de ju nho.

De acor do com os edi tais, o es tá gio
te rá du ra ção de um ano, com iní cio

em 29 de ju nho. O vín cu lo po de rá ser
su ces si va men te pror ro ga do por pe- 
río dos de 12 me ses, até o li mi te de 96
me ses – des de que a ida de do mi li tar
não ex ce da 45 anos.

R$ 600

Auxílio emergencial poderá durar mais que 3 meses
Cri a do pa ra ali vi ar a per da de ren da 

da po pu la ção afe ta da pe la cri se 
econô mi ca ge ra da pe la co vid-19, o 
au xí lio emer gen ci al de R$ 600 (R$ 1,2 
mil pa ra mães sol tei ras) po de rá ser 
man ti do após o fim da pan de mia. A 
afir ma ção é do se cre tá rio es pe ci al de 
Pro du ti vi da de, Em pre go e Com pe ti ti- 
vi da de do Mi nis té rio da Eco no mia, 
Car los da Cos ta, que par ti ci pou de 
trans mis são ao vi vo.

Se gun do Cos ta, o go ver no dis cu te 
se o au xí lio emer gen ci al e ou tras me- 
di das de so cor ro de ve rão du rar os três 
me ses ini ci al men te pla ne ja dos ou se 
de ve rão ser des mon ta das gra du al- 
men te, num pro ces so de tran si ção 
pa ra um no vo mo de lo econô mi co. 
“Não po de mos vi rar a cha ve e des li gar 
tu do de uma ho ra pa ra ou tra”, dis se, 
re fe rin do-se à pos si bi li da de de ma nu- 
ten ção do be ne fí cio no se gun do se- 
mes tre des te ano. Na ava li a ção do se- 
cre tá rio, o au xí lio emer gen ci al é “ex- 
tre ma men te li be ral”, nos mol des do 
Im pos to de Ren da ne ga ti vo, em que 
pes so as abai xo de de ter mi na do ní vel 
de ren da re ce bem pa ga men tos su ple- 
men ta res do go ver no em vez de pa ga-

O GOVERNO TERÁ DE ESTUDAR UMA FORMA DE FINANCIÁ-LO E MANTER O AUXÍLIO
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rem im pos tos.
Ca so o be ne fí cio per ma ne ça, Cos ta 

dis se que o go ver no te rá de es tu dar 
uma for ma de fi nan ciá-lo e de man tê-
lo, ou o go ver no po de des mon tar o 
au xí lio gra du al men te, con for me as 
me di das de re cu pe ra ção econô mi ca 
ou as re for mas es tru tu rais pro me ti das 
an tes de a pan de mia en trar em vi gor.

O se cre tá rio res sal tou que a equi pe 
econô mi ca não es tu da so men te a 
con ti nui da de do au xí lio emer gen ci al, 

mas de ou tras ações to ma das pe lo go- 
ver no. “Tal vez al guns pro gra mas te- 
nham vin do pa ra fi car”, dis se. Ele, no 
en tan to, não de ta lhou quais pro gra- 
mas po de ri am per ma ne cer além do 
be ne fí cio de R$ 600.

Cos ta in di cou que me di das de 
apoio e de de so ne ra ção das em pre sas 
pos sam ser man ti das. Pa ra ele, o “no- 
vo nor mal” da eco no mia bra si lei ra se- 
rá um ce ná rio com “me nos ônus” so- 
bre os em pre ga do res.

EPIS

Empresa doa 20 mil máscaras para o Maranhão
A em pre sa BRK Am bi en tal, res pon- 

sá vel pe los ser vi ços de água e es go to
em Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba- 
mar, ad qui riu 20 mil más ca ras N95. O
equi pa men to foi di vi di do en tre os
mu ni cí pi os aten di dos no Ma ra nhão, e
to ta li zam um in ves ti men to da or dem
de R$ 288 mil. As más ca ras N95, mais
re sis ten tes que as ci rúr gi cas, são in- 
dis pen sá veis pa ra aju dar a con ter a
trans mis são do co ro na ví rus, que po- 
de ocor rer pe lo ar ou por con ta to pes- 
so al e com se cre ções con ta mi na das,
co mo sa li va, es pir ro e tos se.

Co mo uti li zar o app

• Sa car a quan tia em qual quer cai xa ele trô ni co do Ban -
co do Bra sil;
• Trans fe rir pa ra ou tra con ta (TED);
• Trans fe rir pa ra um con ta to que tam bém te nha a Car -
tei ra Di gi tal bB ati va;
• Re a li zar pa ga men tos com có di go de bar ras ou em es -
ta be le ci men tos cre den ci a dos.
• Em ca so de dú vi das so bre o apli ca ti vo, o can di da to
po de en trar em con ta to com o Ban co do Bra sil por te le -
fo ne 0800 729 5293, chat no pró prio apli ca ti vo e e-mail
aten di men to@car tei rabb.com.br

Ins cri tos com da dos in vá li dos e ir re gu la ri -
da des

POR APP

IB GE fa rá
de vo lu ção de
ta xas de ins cri ções

O O Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tis ti ca (IB- 
GE) co me ça rá, a par tir do dia 19 de maio, a res ti tuir a ta- 
xa de ins cri ção aos can di da tos do pro ces so se le ti vo sim- 
pli fi ca do pa ra o Cen so 2020. A de vo lu ção se rá re a li za da
por meio do apli ca ti vo Car tei ra Di gi tal bB (fo to abai xo),
do Ban co do Bra sil, dis po ní vel gra tui ta men te pa ra ce lu- 
la res com sis te ma An droid ou iOS.

Com o adi a men to do Cen so pa ra 2021 em fun ção da
pan de mia de Co vid-19, a se le ção pa ra con tra tar tem po- 
ra ri a men te 208.695 pes so as foi can ce la da em 17 de mar- 
ço.

Não é pre ci so ser cor ren tis ta do ban co pa ra se ca das- 
trar no apli ca ti vo, que fun ci o na co mo uma con ta de pa- 
ga men to di gi tal ape nas pa ra trans fe rên cia de va lo res e
não co bra ne nhu ma ta xa ou ta ri fa pa ra pa ga men tos,
trans fe rên ci as ou sa ques.

Se rão res ti tuí dos R$ 2.823.775,95 en tre os 100.735
can di da tos que pa ga ram a ta xa de ins cri ção até o can ce- 
la men to do pro ces so se le ti vo. As ta xas fo ram de R$ 35,80
pa ra con cor rer a fun ções de ní vel mé dio (agen te cen si- 
tá rio) e de R$ 23,61 pa ra dis pu tar as va gas de en si no fun- 
da men tal (re cen se a dor). Os ins cri tos pa ra mais de um
car go re ce be rão os va lo res em uma úni ca par ce la.

Após bai xar a Car tei ra Di gi tal bB na lo ja de apli ca ti vos
do ce lu lar, o can di da to de ve se le ci o nar “cri ar car tei ra
bB” e em se gui da pre en cher o ca das tro com CPF, no me
com ple to, da ta de nas ci men to e nú me ro do ce lu lar.

A par tir do dia 19, o be ne fi ciá rio de ve rá se le ci o nar a
op ção “re ce ber” na te la ini ci al do apli ca ti vo e res pon der
às per gun tas de se gu ran ça ba se a das nas in for ma ções
for ne ci das quan do se ins cre veu no pro ces so se le ti vo.
Em se gui da, é só cli car em “con fir mar” e o di nhei ro já es- 
ta rá dis po ní vel na con ta da Car tei ra Di gi tal bB.

Com o va lor li be ra do no apli ca ti vo, o be ne fi ciá rio
po de rá:

A Cen tral de Aten di men to do IB GE fa rá con ta to por
te le fo ne com to dos os can di da tos que te nham da dos de
ins cri ção in vá li dos e ir re gu la ri da des no CPF, a fim de vi- 
a bi li zar a de vo lu ção da ta xa. Os can di da tos com res tri- 
ções de CPF jun to à Re cei ta Fe de ral ou ao Ban co do Bra- 
sil so men te re ce be rão o di nhei ro de vol ta após a re gu la- 
ri za ção das pen dên ci as com es sas ins ti tui ções.

Tam bém se rá fei to con ta to com can di da tos me no res
de ida de, que de ve rão in di car um res pon sá vel mai or de
18 anos pa ra a res ti tui ção do va lor. Ao re ce ber a li ga ção
do IB GE, é pos sí vel con fir mar a ma trí cu la, RG ou CPF do
aten den te por meio do si te Res pon den do ao IB GE.

Em ca so de dú vi das ou de im pos si bi li da de de res sar- 
ci men to da ta xa de ins cri ção via apli ca ti vo, o can di da to
de ve fa zer con ta to com a Cen tral de Aten di men to do IB- 
GE, pe lo te le fo ne 0800 721 8181 ou email ib ge@ib- 
ge.gov.br, de se gun da a sex ta fei ra, das 8h às 18h, e sá ba- 
dos, do min gos e fe ri a dos, das 10h às 14h.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020
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Condução do caso não agrada e relação com presidente Carlos Peres tem novo atrito. A
decisão tomada pela diretoria ajudou a piorar a relação entre empregador e empregado

Mas co tes proi bi dos

La var pró pri os uni for mes 

Sem co me mo ra ção com ti me

To dos de más ca ra

Sem fo to ofi ci al

70%

Redução de salários
deixa atletas zangados

O
cor te de 70% nos sa lá ri os 
por três me ses não foi bem 
acei to pe los jo ga do res do 
San tos. Na úl ti ma ter ça-fei- 

ra, o elen co re ce beu os va lo res re fe- 
ren tes a abril já com a re du ção, co mo 
se rá tam bém em ju nho e ju lho. A de- 
ci são to ma da pe la di re to ria aju dou a 
pi o rar uma re la ção já des gas ta da en- 
tre em pre ga dor e em pre ga do.

A re du ção já era pre vis ta des de o 
iní cio da pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus, que acar re tou na pa ra li sa ção do 
fu te bol e, con se quen te men te, na que- 
da das re cei tas do San tos – e dos de- 
mais clu bes.

Os jo ga do res do Pei xe, in clu si ve, já 
se mos tra vam a fa vor de te rem seus 
sa lá ri os cor ta dos pa ra pou par de de- 
mis sões os fun ci o ná ri os que re ce bem 
me nos. O que de sa gra dou foi a for ma 
co mo se che gou aos 70%.

No iní cio do mês pas sa do, a di re to- 
ria e os jo ga do res do San tos ini ci a ram 
a dis cus são pa ra ten tar che gar a um 
acor do so bre quan to se ria re du zi do 
dos sa lá ri os. O clu be, ini ci al men te, 
ofe re ceu 50%. O elen co re cu sou, su- 
ge riu 30% e en ten deu que a por cen ta- 
gem ha via si do acei ta.

O tem po pas sou, po rém, e na da foi 
fei to. Os jo ga do res fo ram avi sa dos há 
cer ca de du as se ma nas que o cor te 
não se ria mais de 30% e que a di re to- 
ria que ria 70%, mas não acei ta ram. A 
di re ção ale ga que aguar dou o quan to 
pô de por uma res pos ta do elen co, o 
que, se gun do di ri gen tes ou vi dos pe la 
re por ta gem, não acon te ceu.

Di an te da in cer te za de quan to se ria

Re la ção con tur ba da

ELENCO DO SANTOS FOI PEGO DE SURPRESA COM E-MAIL QUE ANUNCIAVA A REDUÇÃO

 IVAN STORTI/SANTOS

a re du ção, o San tos en vi ou um e-mail 
na ter ça-fei ra, às 13h15, a to dos os 
seus co la bo ra do res, in clu si ve jo ga do- 
res, co mu ni can do a de ci são: os sa lá ri- 
os pa gos no mes mo dia te ri am um 
des con to de 70% no va lor de quem re- 
ce be R$ 6 mil – um jo ga dor que re ce be 
R$ 100 mil, por exem plo, te ria 70% de 
cor te so bre R$ 94 mil.

O e-mail foi a for ma co mo a mai or 
par te dos fun ci o ná ri os e to dos os jo- 
ga do res fi ca ram sa ben do da de ci são 
de re du zir 70% dos sa lá ri os, que co- 
me ça ram a ser de po si ta dos no de cor- 
rer da úl ti ma ter ça-fei ra.

A re du ção e a ma nei ra co mo ela foi 
con du zi da e de ci di da não agra da ram 
ao elen co do San tos, que ain da vi via a 

in cer te za de quan to te ria de des con to 
nos pró xi mos sa lá ri os – mal se sa bia 
se já se ria nes te. O ata can te Ma ri nho, 
por exem plo, pu bli cou um ví deo em 
seu per fil no Ins ta gram com uma “in- 
di re ta” e pou co de pois de sa ti vou o 
per fil.

A re la ção en tre o pre si den te Jo sé 
Car los Pe res e os jo ga do res já não era 
das mais agra dá veis. Mui tos se in co-
mo dam com os cons tan tes atra sos em 
pa ga men tos de di rei tos de ima gem e 
de co mis são em ne go ci a ções. O meia 
Evan dro, por exem plo, foi con tra ta do 
no ano pas sa do, e a co mis são do ne- 
gó cio não foi pa ga.

CURIOSIDADES DA VOLTA

Sem torcida, mascote e banho no futebol Alemão

KRAMARIĆ FESTEJA COM MASCOTE DO HOFFENHEIM: ESSA CENA NÃO SE REPETIRÁ NESTA TEMPORADA POR CONTA DA PANDEMIA

AFP

A proi bi ção do aces so ao pú bli co
não se rá a úni ca pa ra a vol ta do Cam- 
pe o na to Ale mão. De pois de 66 di as de
pa ra li sa ção por cau sa da pan de mia
do no vo co ro na ví rus, o tor neio vol ta rá
no pró xi mo sá ba do, com o clás si co
Bo rus sia Dort mund x Schal ke 04. E
com uma sé rie de res tri ções. Que in- 
clu em até os mas co tes dos clu bes.

Con fi ra a lis ta de al gu mas das me- 
di das es ta be le ci das pe la Fe de ra ção de
Fu te bol Ale mã, em ade qua ção às res- 
tri ções das au to ri da des sa ni tá ri as. To- 
das es ta rão pre sen tes nos jo gos da
pró xi ma ro da da do tor neio.

As par ti das do Cam pe o na to Ale- 
mão te rão um li mi te de 322 pes so as
tra ba lhan do nas de pen dên ci as do es- 
tá dio. Na área do cam po, se rão ape nas
98 fun ci o ná ri os. Mas os tra di ci o nais
mas co tes dos clu bes fi ca rão fo ra.

Nem mes mo o “Bo de Hen nes”, em- 

ble má ti co mas co te do Colô nia, po de- 
rá en trar no es tá dio. Es sa se rá a pri- 
mei ra vez que o clu be jo ga rá sem ter o
ani mal por per to des de 2008.

Pa ra es ta 26ª ro da da da Bun des li ga,
os ti mes pre ci sa rão fi car se te di as em
iso la men to com ple to, em ho téis ou
cen tro de trei na men tos, pa ra evi tar
qual quer ris co de con tá gio an tes do
con fron to. Mas, após a par ti da, os jo- 
ga do res pre ci sa rão re do brar os cui da- 
dos. Eles não po de rão fa zer a tra di ci o- 
nal tro ca de ca mi sas com os ad ver sá- 
ri os ao fim do jo go e de ve rão le var
seus uni for mes pa ra ca sa e la vá-los
por con ta pró pria.

Quem fi zer gol tam bém não po de rá
co me mo rar com os co le gas de equi pe,
nem dar abra ços ou aper tos de mão.
Ape nas “pe que nos con ta tos com o co- 

to ve lo e os pés” se rão per mi ti dos, co-
mo re ve lou o di re tor de fu te bol do
Ein tra cht Frank furt, Fre di Bo bic, em
en tre vis ta à “ESPN”.

Os téc ni cos se rão obri ga dos a uti li- 
zar más ca ra du ran te as par ti das, mas
po de rão re ti rá-las pa ra dar ins tru ções
aos jo ga do res, des de que man te nham
dis tân cia se gu ra. No ban co de re ser- 
vas, to dos os atle tas tam bém de vem
uti li zar a pro te ção e pre ci sa rão man- 
ter um ban co de dis tân cia em re la ção
ao com pa nhei ro.

Ou tra mu dan ça im por tan te se rá
an tes do co me ço da par ti da. O pro to- 
co lo de iní cio te rá o tem po re du zi do e
não ha ve rá as tra di ci o nais fo tos dos
ti mes per fi la dos. Os jo ga do res e ár bi- 
tros tam bém não aper ta rão as mãos
an tes do iní cio do jo go.

EM 2020

CSA e CRB foram buscar
reforços conhecidos

MÁRCIO ARAÚJO, VOLANTE DO CSA, ATUOU EM GRANDES TIMES

MAC CAVALCANTE

Os gran des clu bes de Ala go as fo ram com gos to ao
mer ca do em 2020. Nes ta tem po ra da, cu ri o sa men te, três
jo ga do res que es ta vam re cen te men te na Cha pe co en se
re for ça ram CRB e CSA: Gum e Di e go Tor res, pe lo Ga lo, e
Már cio Araú jo, pe lo Azu lão.

Des ses três, o meia ar gen ti no Di e go Tor res, de 29
anos, é o mais re cen te. Ele nem che gou a ser apre sen ta- 
do pe lo clu be, por cau sa da pa ra li sa ção no fu te bol.

Nos três anos em que de fen deu as co res da Cha pe, o
jo ga dor en trou em cam po 45 ve zes e ba lan çou a re de em
qua tro opor tu ni da des.

Re for ço do CSA, Már cio Araú jo é fa mo so no ce ná rio
na ci o nal, já es te ve em gran des ti mes, co mo Atlé ti co-
MG, Pal mei ras e Fla men go. Mas o vo lan te ain da aguar- 
da uma opor tu ni da de com o trei na dor Edu ar do Bap tis- 
ta, que, por en quan to, ape nas o re la ci o nou pa ra os jo- 
gos. A par te fí si ca do atle ta, que tem 35 anos, ain da es tá
sen do apri mo ra da.

O za guei ro Gum che gou ao Ga lo com sta tus de xe ri fe.
Ele dis pen sa apre sen ta ções, até por que con quis tou dois
tí tu los bra si lei ros nas La ran jei ras em qua se no ve anos
de clu be.

Na Cha pe, fo ram 27 jo gos e um gol ano ta do. Pe lo CRB,
o za guei ro, de 34 anos, fez du as par ti das se gui das e se
des ta cou no du e lo com o Cru zei ro. Ele che gou de pois
do iní cio da tem po ra da e es tre ou em mar ço.

A que da de di vi são da Cha pe co en se deu uma opor tu- 
ni da de de mer ca do aos ou tros clu bes, prin ci pal men te
da Sé rie B. A Cha pe nun ca ha via si do re bai xa da no Bra si- 
lei ro. CRB e CSA fo ram os ala go a nos que apro vei ta ram a
ja ne la de trans fe rên ci as pa ra tra zer jo ga do res da equi pe
ca ta ri nen se.

NBA

Jogadores querem
retorno com playoffs

A As so ci a ção Na ci o nal de Jo ga do res de Bas que te (NB- 
PA) in for mou, em um me mo ran do, o de se jo do re tor no
dos jo gos da NBA com a dis pu ta da tem po ra da re gu lar. 

A NB PA re a li zou uma pes qui sa com os jo ga do res da
li ga, que fo ram fa vo rá veis a uma pro gra ma ção com ple ta
ter mi nan do com os playoffs, “se for se gu ro fa zê-la”.

Re pre sen tan tes re gi o nais da NB PA, co mo Tim Mc- 
Cor mick e Frank Bric kows ki, es ta vam en tre as au to ri da- 
des sin di cais que ques ti o na vam os jo ga do res com uma
per gun ta de “sim ou não” so bre o de se jo de vol tar a jo gar
nes ta tem po ra da em meio à pan de mia de Co vid-19.

Em uma te le con fe rên cia que acon te ceu na úl ti ma
sex ta, en tre al guns jo ga do res do al to es ca lão e mem bros
da NB PA, o co mis sá rio da NBA Adam Sil ver dis se que
ne nhu ma de ci são pre ci sa va ser to ma da no mês de maio.
A tem po ra da da NBA foi in ter rom pi da no dia 11 de mar- 
ço. 

Al gu mas equi pes já re ce be ram atle tas nos seus cen- 
tros de tra na men tos pa ra dar iní cio ao re tor no das ati vi- 
da des.

MEDIDA

Timão não quer jogar
aos domingos e à noite

O Co rinthi ans co mu ni cou a Fe de ra ção Pau lis ta de
Fu te bol, a CBF e a Re de Glo bo de que não de se ja mais
jo gar aos do min gos e tam bém à noi te. A me di da vi sa
evi tar even tu ais pro ces sos tra ba lhis tas. A de ci são do
clu be acon te ce di as após o vo lan te Mai con ga nhar ação
do São Pau lo na Jus ti ça de vi do à fal ta de pa ga men to de
adi ci o nais no tur nos e ati vi da des re a li za das aos do min- 
gos e fe ri a dos no pe río do em que de fen deu o ti me pau- 
lis ta (de 2012 a 2015).

Re cen te men te, o Co rinthi ans tam bém foi pro ces sa do
pe lo ex-za guei ro Pau lo An dré com ale ga ções pa re ci das.
Ele re ti rou a ação e en trou em acor do com o Ti mão. O
pre si den te do Co rinthi ans, An drés San chez, de se ja ini- 
ci ar um mo vi men to de união dos clu bes pa ra evi tar que
se ja aber to pre ce den te pa ra ações des te ti po vi ra rem re- 
cor ren tes. “Vo cê jo ga no do min go à tar de e é obri ga do a
ter 24 ho ras de des can so, mas vo cê tem jo go na quar ta-
fei ra se guin te. Aí na se gun da vo cê pre ci sa fa zer o (trei- 
no) re ge ne ra ti vo, e o jo ga dor vai na Jus ti ça re cla mar”
dis se An drés. 

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020
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Modelo de negócios das influencers digitais se torna realidade nas emissoras e o
instituto acaba perdendo protagonismo na medição de audiência

FORÇA

Televisão quer pagar
menos para Ibope

N
ão foi ne nhum no vo ins ti tu- 
to ban ca do por exe cu ti vos 
de TV no mer ca do pu bli ci- 
tá rio. Na bus ca pe la in for- 

ma ção de on de in ves tir, os re la tó ri os 
de al can ce das re des so ci ais e pla ta- 
for mas di gi tais co me çam a di vi dir a 
aten ção das agên ci as e em pre sas.

Des de que a TV exis te no país o Ibo- 
pe é o rei das emis so ras de te le vi são. 
Bas ta va um nú me ro emi ti do pe lo ins- 
ti tu to ser de cep ci o nan te pa ra que o 
pro gra ma fos se jo ga do fo ra do ar. 
Com as re des so ci ais, pro fis si o nais 
des co bri ram que mes mo um pro du to 
que não te nha boa au di ên cia po de se 
tor nar um su ces so de mí dia di gi tal e 
ven der mui to anún cio.

Is so até re cen te men te acon te ceu 
em uma emis so ra de TV on de a li ve de 
um can tor mos trou nú me ros ruins na 
afe ri ção da Kan tar Ibo pe, mas nas re- 
des so ci ais e pla ta for mas di gi tais a 
pre sen ça do ar tis ta atin giu mais de 
dois mi lhões de pes so as e te ve gran de 
su ces so co mer ci al no Nor des te.

Mui tos anun ci an tes es tão re fa zen- 
do su as es tra té gi as de pu bli ci da de 
sem le var em con ta o Ibo pe. Nes te ca- 
so, pas sam a con tar os nú me ros di re- 
tos do al can ce das pes so as por re des 
so ci ais e pla ta for mas di gi tais. O mo- 
de lo de ne gó cio das in flu en cers di gi- 
tais che gou tam bém na te le vi são.

Não va mos es que cer que já há mui- 
to tem po ren tá veis anun ci an tes de 
mer chan di sing dei xa ram de se pre o- 
cu par com os nú me ros de au di ên cia e 
in ves tem em atra ções on de o que va le 
é o vo lu me de res pos tas te lefô ni cas 
aos anún ci os. Mes mo pon tu an do em 
tor no de 1 a 2 pon tos de mé dia, es tes

Cri se na TV de vi do a pan de mia

DESDE QUE A TV EXISTE NO PAÍS O IBOPE É O REI DAS EMISSORAS DE TELEVISÃO

pro gra mas ge ram mais de 600 te le fo- 
ne mas por pro du to anun ci a do e is to é 
con si de ra do um bom ne gó cio pu bli- 
ci tá rio.

Di an te da cri se do no vo co ro na ví- 
rus, que vem ge ran do um ce ná rio de 
in de ni ções fu tu ras na área da co mu- 
ni ca ção e da pro pa gan da, en con tra- 
mos as emis so ras de TV que co me ça- 
ram a re pen sar o cus to be ne fí cio do 
Ibo pe. A si tu a ção do mer ca do pu bli ci- 
tá rio ace le rou a re e xão se os ca nais es- 
ta ri am pa gan do um al to va lor ao Ibo- 
pe por mês, mais que mui tos sa lá ri os 
de ar tis tas que se ven dem so zi nhos 
in de pen den tes dos nú me ros afe ri dos, 
sem o re tor no do in ves ti men to.

Em bo ra os nú me ros de pa ga men- 
tos ao Ibo pe se jam guar da dos em se- 
gre do, sou be mos que por mês cus ta 

em tor no de R$ 1 mi lhão. Mes mo que 
o va lor se ja pro por ci o nal à par ti ci pa- 
ção na au di ên cia, o in ves ti men to ain-
da é al to e de gran de im pac to nas des- 
pe sas men sais. Ti ran do a Glo bo, que 
vi ve de apre sen tar nú me ros do Ibo pe 
aos anun ci an tes e de pois pa gar bô nus 
de va lor às agên ci as, to das as ou tras 
não ven dem so men te nú me ros do 
ins ti tu to em sua área co mer ci al. 

Quem anun cia no SBT tam bém 
com pra es pa ço pe lo Sil vio, pe la Eli a-
na, pe lo Ra ti nho, pe las lhas do Sil vio e 
o Por ti ol li, na Sô nia Abrão de vi do a 
sua for ça nas cen trais te lefô ni cas e 
Cá tia Fon se ca e Lu ci a na Gi me nez pe-
lo ca ris ma en tre as do nas de ca sa.

Pe lo an dar da car ru a gem de cho co- 
la te, se o Ibo pe não re du zir em ao me- 
nos 80% a co bran ça de seus va lo res, 
po de fi car sem as con cor ren tes da 
Glo bo.

RETORNO

Londres pode ter
show sem público

GALPÃO DE EMPACOTAMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS 

Uma pres ti gi o sa sa la de con cer tos bri tâ ni ca anun ci- 
ou um pro gra ma de apre sen ta ções de mú si ca clás si ca
ao vi vo, mas sem pú bli co, de vi do à pror ro ga ção do con- 
fi na men to no país.

O pi a nis ta Stephen Hough, os can tan tes lí ri cos Iestyn
Da vi es e Mark Pad mo re, a pi a nis ta Mit su ko Uchi da são
al guns dos ar tis tas en vol vi dos na agen da, que lis ta um
to tal de 20 con cer tos. Ca da um te rá du ra ção de apro xi- 
ma da men te uma ho ra com trans mis são ao vi vo pe la
BBC e na pá gi na na in ter net do Wig mo re Hall, que re a- 
bri rá par ci al men te a par tir de 1º de ju nho pe la pri mei ra
vez des de o anún cio do con fi na men to, no fim de mar ço.

A ins ti tui ção in sis te nas me di das de dis tan ci a men to
so ci al, que se gui rão em vi gor: os mú si cos fa rão apre sen- 
ta ções so lo ou em du e to e di an te de um pú bli co de no
má xi mo qua tro pes so as, in clu si ve um en ge nhei ro de
som.

As no vas di re tri zes fei tas pe lo go ver no an te on tem
pre ve em que “os even tos cul tu rais e es por ti vos a por tas
fe cha das pos sam ser trans mi ti dos” a par tir de ju nho,
des de que não im pli quem “con ta to so ci al em lar ga es ca- 
la”.

“A saú de e a se gu ran ça do nos so pes so al e dos mú si- 
cos sem pre se rão a prin ci pal pre o cu pa ção do Wig mo re
Hall”, de cla rou o di re tor, John Gilhooly.

De vi do à pan de mia do no vo co ro na ví rus, os te a tros,
mu seus e sa las de con cer tos bri tâ ni cos fo ram obri ga dos
a fe char no fim de mar ço. Des de en tão, a mai o ria dos
fes ti vais cul tu rais fo ram can ce la dos.

Ha via a ex pec ta ti va de que o Rei no Uni do, a exem plo
de ou tros paí ses eu ro peus, co me ças se a fle xi bi li zar su as
me di das de iso la men to so ci al a par tir des ta pri mei ra
quin ze na de maio. No en tan to, em pro nun ci a men to à
na ção, o pre miê Bo ris John son anun ci ou um pla no em
eta pas se gun do o qual o con fi na men to, na prá ti ca, es tá
man ti do.

PES QUI SA

NOSSO JEITO

Pianista maranhense faz live hoje

DANIEL LEMOS APRESENTA CLÁSSICOS DO PIANO MARANHENSE DOS SÉCULOS XIX E XX

O pi a nis ta so lis ta e acom pa nha dor Da- 
ni el Le mos apre sen ta rá ho je (14), às 20h,
uma li ve iné di ta nas re des so ci ais do ‘Pro je- 
to Do Nos so Jei to’ (@cul tu ra.uf ma, cul tu- 
ra.uf ma e @uf ma.ofi ci al). Mu si cis ta, pes- 
qui sa dor e pro fes sor de mú si ca na UE MA e
UF MA, Da ni el Le mos reu ni rá uma se le ção
de clás si cos da mú si ca do Ma ra nhão dos
sé cu los XIX e XX.

‘Do Nos so Jei to’ é um pro je to da Uni ver- 
si da de Fe de ral do Ma ra nhão (Uf ma), por
meio da Pró-Rei to ria de Ex ten são (Pro ec),
via Di re to ria de As sun tos Cul tu rais (Dac).
Pa ra Da ni el Le mos, as mú si cas do re per tó- 
rio fa zem par te do acer vo do pro je to cul tu- 
ral ‘Pi a no Ma ra nhen se’, que te ve ori gem
em sua pes qui sa ar tís ti ca de Dou to ra do em
Mú si ca.

“Des de 2018 te nho me de di ca do ao pro- 
je to cul tu ral ‘Pi a no Ma ra nhen se’, pro cu- 
ran do di fun dir a pro du ção mu si cal do Ma- 
ra nhão dos sé cu los XIX e XX, e que nos sur- 
pre en deu por sua ri que za. Vo cê sa bia que o
Ma ra nhão era um dos mai o res po los cul tu- 
rais do Bra sil no sé cu lo XIX? Con vi do a to- 

dos pa ra ou vir nes sa quin ta-fei ra, às 20h,
al gu mas das gran des com po si ções des sa
épo ca”, com ple men tou Da ni el Le mos.

“Ca ta lo ga mos e edi ta mos cer ca de 180
mú si cas pa ra pi a no so lo de com po si to res
nas ci dos ou es ta be le ci dos no Ma ra nhão do
sé cu lo XIX aos di as atu ais. Te mos des de pe- 
ças pa ra te a tros e sa las de con cer to a dan- 
ças de sa lão, que de ram ori gem à atu al mú- 
si ca po pu lar do Bra sil: pol cas, val sas,
schot tis ch (o atu al ‘xo te’), ma xi xe, sam ba e
até fox tro te”, afir mou Da ni el Le mos.

Ba cha rel em Pi a no pe la Uni ver si da de
Fe de ral de Mi nas Ge rais (UFMG) na clas se
do pi a nis ta Mi guel Ros se li ni, mes tre em
Per for man ce Mu si cal pe la UFMG, ori en ta- 
do pe la pi a nis ta Ana Cláu dia As sis e pe lo
pi a nis ta Prof. Dr. Mau rí cio Ve lo so, Da ni el
Le mos re si de em São Luís des de 2009 on de
le ci o na mú si ca na UE MA e UF MA. Co mo
pi a nis ta so lis ta e acom pa nha dor fez cem
apre sen ta ções em 14 Es ta dos do Bra sil.

2 DE ABRIL – NO VOS MU TAN TES (ADI A -
DO)

30 DE ABRIL – VIÚ VA NE GRA (ADI A DO)

4 DE JU NHO – MU LHER-MA RA VI LHA 2
(ADI A DO)

30 DE JU LHO – MOR BIUS (ADI A DO)

2 DE OU TU BRO – VE NOM 2 (ADI A DO)

29 DE OU TU BRO – OS ETER NOS (ADI A DO)

CINEMA

Calendário de filmes de heróis adiados
A pan de mia do co ro na ví rus mu dou o

ca len dá rio de lan ça men to de fil mes em
2020. Com ci ne mas fe cha dos e a ori en ta- 
ção pa ra que o pú bli co fi que em ca sa,
mui tas pro du ções fo ram adi a das pa ra o
se gun do se mes tre, ou tras fi ca ram sem da- 
ta e al gu mas pou cas con se gui ram ser lan- 
ça das an tes da dis se mi na ção do ví rus.

A sa ga de No vos Mu tan tes ga nhou um
no vo ca pí tu lo. Após vá ri os pro ble mas de
pro du ção, as mu dan ças de ca len dá rio por
cau sa do co ro na ví rus fi ze ram com que o
lon ga per des se mais uma da ta de es treia e
es pe cu la ções sur gi ram de que o fil me dos
mu tan tes po de ria ser lan ça do di re to no
stre a ming Disney+. Mas No vos Mu tan tes
sur pre en de no va men te: a no va da ta do
fil me, re ve la da em maio, é 28 de agos to.

O lon ga acom pa nha cin co jo vens mu- 
tan tes que es tão des co brin do seus po de- 
res en quan to são man ti dos con tra a von- 
ta de em uma ins ti tui ção.

Os fãs que es ta vam an si o sos pe la his tó- 
ria so lo de Na tasha te rão que es pe rar. A
Disney re lu tou, mas com as re des de ci ne- 
ma fe cha das em to do mun do, o lon ga re- 
al men te pre ci sou ser adi a do. A ex pec ta ti- 
va é que o fil me es treie em 29 de ou tu bro.

Si tu a do en tre os even tos de Ca pi tão
Amé ri ca: Guer ra Ci vil e Vin ga do res: Guer- 
ra In fi ni ta, a pri mei ra aven tu ra so lo de
Na tasha Ro ma noff de ve re ve lar mais so- 
bre o pas sa do da he roí na e dar no vas pis- 
tas so bre sua de ci são em Vin ga do res: Ul ti- 
ma to.

Quem tam bém não es ca pou do adi a- 
men to foi Mu lher-Ma ra vi lha 1984. A boa
no tí cia é qua a War ner já agen dou a es- 
treia pa ra 13 de agos to. É di fí cil pre ver co- 
mo es ta rá o mer ca do de ci ne ma até lá,
mas há uma chan ce que a es treia se ja uma
“rei nau gu ra ção” dos cir cui tos ao re dor do

mun do.
Na pro du ção, Di a na Prin ce vol ta às te- 

las nos anos 1980. Des sa vez, ela te rá que
en fren tar Max Lord, um en gra va ta do mal
ca rá ter que pro me te re a li zar o so nho de
to do mun do, e a apa ren te men te ami gá vel
Mu lher-Le o par do. Po rém, a he roí na não
es ta rá so zi nha: pa ra sua sur pre sa, Ste ve
Tre vor es tá vi vo e ele a aju da rá nes sa lu ta.

A Sony anun ci ou o adi a men to ofi ci al de
Mor bius. An tes pre vis to pa ra es te ano, o
lon ga che ga rá aos ci ne mas em 18 de mar- 
ço de 2021. Ao in vés de ten tar uma da ta
es te ano, o es tú dio foi mais fun do e pre fe- 
riu ga ran tir um da ta no ca len dá rio à lon go
pra zo.

O lon ga cen tra do no per so na gem cri a- 
do por Roy Tho mas e Gil Ka ne fa rá par te
do uni ver so ini ci a do em Ve nom. Por en- 
quan to, não há mui tas in for ma ções so bre
sua tra ma. Sa be-se que Ja red Le to se rá o
pro ta go nis ta e te rá a com pa nhia de Matt
Smith e Adria Ar jo na. Da ni el Es pi no sa di- 
ri ge a pro du ção.

Com di re ção de Andy Ser kis, a sequên- 
cia de Ve nom co lo ca rá o Ed die Brock de
Tom Hardy fren te a fren te com o Car ni fi ci- 
na, vi lão vi vi do por Woody Har rel son. Es- 
pe cu la-se que Na o mie Har ris com ple te o
elen co, in ter pre tan do Sh ri ek, a na mo ra da
do Car ni fi ci na.

Os Eter nos, no vo lon ga da Mar vel. con- 
ti nu ou o tra ba lho de pós-pro du ção com a
equi pe em ca sa, mas foi adi a do pa ra 2021.
Ago ra, o lon ga tem es treia mar ca da pa ra
22 de fe ve rei ro de 2021. Es tre la do por An- 
ge li na Jo lie, Sal ma Hayek, Ri chard Mad- 
den e Bri an Tyree Henry, Os Eter nos é a
no va apos ta do Mar vel Stu di os. O lon ga
apre sen ta rá uma ra ça de su per-hu ma nos
cri a dos pe los ali e ní ge nas Ce les ti ais du- 
ran te sua vi si ta à Ter ra. De acor do com Ke- 
vin Fei ge, a pro du ção mu da rá tu do o que
sa be mos so bre o MCU.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020
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