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

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

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

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

Quanto mais explode o número de mortos no Brasil pelo coronavírus, mais as 
crises política, econômica e sanitária, vão saindo do controle. Enquanto o mundo 
se debate em busca de solução para frear o avanço da covid-19 por vacina ou medi-
camentos, o Brasil permanece engalfinhado em disputas pelo poder.

Grito de guerra

MIGRAÇÃO DE CORONAVÍRUS

Interior representa 
76% dos casos 

nos últimos dias
Segundo a SES, os casos confirmados chegaram a 171 dos 217 municípios maranhenses e nos dias 12 e 13 foram 971 casos apenas no interior, representan-

do 76% dos casos totais destas datas. Por conta desta situação, os prefeitos de sete municípios entraram com Projetos de Decretos Legislativos de Calamidade 
Pública que foram aprovados pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por conta do agravamento da pandemia da Covid-19. PÁGINA 3

Fiscalização na Rua 
Grande reforçada 

no lockdown

DENÚNCIA

"Vai falar dinheiro para 
pagar os servidores "

Vizinhos ajudam na 
luta contra violência

Durante o período de quarentena, 
a violência doméstica contra mu-
lher é uma das preocupações das 
autoridades e com isso a denúncia 
é fundamental. PÁGINA 2

Falta de pagamento 
não gera corte de energia

PÁGINA 6

PREOCUPAÇÃO

De acordo com estudo 
da CNC, as perdas diretas 

impostas ao comércio pela 
crise provocada pelo novo 

coronavírus chegaram a R$ 
124,7 bilhões. PÁGINA 9

Na Rua Grande foram instaladas várias barreiras 
para monitorar a circulação de pessoas, 

por determinação do lockdown. A polícia 
fiscalizou o ir e vir das pessoas, checando a 

necessidade do deslocamento. O policiamento 
esteve concentrado na via durante todo o dia, 

orientando a população e fazendo cumprir 
também o rodízio de veículos. PÁGINA 3

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

Confira a agenda de lives para curtir o feriado e fim de semana em casa
PÁGINA 6 e 12

Dino sanciona 
lei que reduz as 
mensalidades

PÁGINA 6

EDUCAÇÃOPROFECIA ?

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, 
na manhã de ontem (14), que o 
Brasil está se tornando um país 
de pobres. Ele creditou isso às 
medidas de restrição praticadas por 
governadores em meio à pandemia 
para enfrentamento da covid-19. 
PÁGINA 5

Comércio registra 
queda real de 56% 

nas vendas por 
conta da crise
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RAI MUN DO BOR GES

Vi zi nhos aten tos

Da dos ofi ci ais

Aces so pre ju di ca do

Denúncias

Vizinhos contra
violência doméstica

D
u ran te as me di das to ma das no Ma ra nhão de
com ba te à pan de mia do co ro na ví rus, com o
iso la men to das fa mí li as em ca sa, um da do im- 
por tan te so bre a vi o lên cia con ta a mu lher es tá

in tri gan do e pre o cu pan do os ór gãos de con tro le e de
acom pa nha men to so bre es se com por ta men to. A mé dia
de ocor rên ci as re gis tra das na De le ga cia da Mu lher era
de 300 ca sos mês du ran te o ano de 2019. Já em abril, em
ple no blo queio das pes so as nas ru as, em ra zão do lock- 
down nos mu ni cí pi os da Ilha Upa on-Açu, o nú me ro
caiu pa ra 100.

Pa ra a juí za da 2ª Va ra de Vi o lên cia Do més ti ca e Fa mi- 
li ar con tra a Mu lher de São Luís, Lú cia He le na Bar ros
Heluy há pos si bi li da de de as mu lhe res ví ti mas es ta rem
em di fi cul da de pa ra com pa re cer aos ór gãos de pro te- 
ção, co mo a de le ga cia es pe ci a li za da, que fun ci o na na
Ca sa da Mu lher Bra si lei ra, no Ja ra ca ti. Já na 2ª Va ra da
Mu lher, que ope ra no mes mo lu gar, o fun ci o ná rio de ve
pro vi den ci ar a en tre vis ta da mu lher, por te le fo ne ou
apli ca ti vos men sa gem, pa ra che car e com ple men tar as
in for ma ções, va li dan do a iden ti da de da in te res sa da. É o
pro ce di men to pa drão.

Tam bém, o ser vi dor, de ve rá se cer ti fi car so bre a ne- 
ces si da de do aco lhi men to da Ca sa Abri go (TJ MA) ou
alo ja men to da Ca sa da Mu lher Bra si lei ra (Go ver no do
Es ta do) e pre en cher o For mu lá rio Na ci o nal de Ris co.
Por tan to, exis te na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio e na Se- 
cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca to do um apa ra to de apoio
à mu lher ví ti ma de vi o lên cia. Por es se mo ti vo, que fo ge à
re a li da de apu ra da, a juí za Lu cia He le na con si de ra “pre- 
o cu pan te” a re du ção de 30%, por achar que o per cen tu al
não ex pres sa a ver da de dos fa tos.  Po de es tar ocor ren do
uma de man da re pri mi da de ca sos, pe las di fi cul da des de
aces so das ofen di das.

Em São Pau lo, por exem plo, no con tex to da pan de mia
da co vid-19, os aten di men tos da Po lí cia Mi li tar a mu lhe- 
res ví ti mas de vi o lên cia au men ta ram 44,9%. Re la tó rio
do Fó rum Bra si lei ro de Se gu ran ça Pú bli ca (FBSP) in for- 
ma que o to tal de so cor ros pres ta dos pas sou de 6.775
pa ra 9.817, na com pa ra ção en tre mar ço de 2019 e mar ço
de 2020. A quan ti da de de fe mi ni cí di os tam bém su biu no
es ta do, de 13 pa ra 19 ca sos (46,2%). Po li ci ais mi li ta res do
Acre tam bém fo ram aci o na dos mais ve zes, pe lo mes mo
mo ti vo, du ran te o mês pas sa do.

Vi o lên cia do més ti ca pre o cu pa au to ri da de na qua ren te na

O FBSP des ta ca um com por ta men to atí pi co nes se
am bi en te de vi o lên cia na pan de mia. Os vi zi nhos das ví- 
ti mas têm per ce bi do a es ca la da da vi o lên cia con tra mu- 
lher e com par ti lha do o que tes te mu nham em re des so- 
ci ais. Se gun do a en ti da de, os re la tos so bre bri gas en tre
vi zi nhos to ta li za ram 52 mil pos ta gens no Twit ter, en tre
fe ve rei ro e abril des te ano, um acrés ci mo de 431%.  Ao se
con si de rar ape nas as men sa gens que in di ca vam a ocor- 
rên cia de vi o lên cia do més ti ca, as men ções che ga ram a
5.583.

Po rém, du ran te a pan de mia, hou ve re du ção do aten- 
di men to pre sen ci al jun to aos ór gãos da re de de en fren- 
ta men to à vi o lên cia do més ti ca e fa mi li ar con tra as mu- 
lhe res, a par tir de 18 de mar ço de 2020, com o iní cio das
me di das de iso la men to so ci al vi san do à pre ven ção ao
con tá gio pe la co vid-19. A 2a Va ra da Mu lher de São Luís
re gis tra va uma mé dia de 300 Me di das Pro te ti vas de Ur- 
gên cia/mês. Com as me di das de iso la men to so ci al, hou- 
ve que da de mais de 30% nos pe di dos.

Em ofí cio, do dia 04 de maio, en ca mi nha do pe la de le- 
ga da Ka zu mi de Je sus Eri cei ra Ta na ka à pro mo to ra de
Jus ti ça da 22ª Pro mo to ria da ca pi tal, Sel ma Re gi na Sou- 
za Mar tins, cons ta um qua dro in te res san te. Em ja nei ro
de des de ano fo ram re gis tra dos 504 ocor rên ci as (BOs),
con tra 471 em fe ve rei ro, 472 em mar ço e 345 em abril.

Du ran te o lock down (con fi na men to to tal) pre ven ti vo
da co vid-19, a ví ti ma de vi o lên cia do més ti ca po de pe dir
Me di da Pro te ti va de Ur gên cia (MPU) di re ta men te à 2ª
Va ra de Vi o lên cia Do més ti ca e Fa mi li ar de São Luís, pe la
in ter net. A me di da é tem po rá ria e fi ca em vi gor até o dia
14 de maio (ho je), quan do en cer ra ria a con ten ção das
pes so as pe lo de cre to do go ver no Flá vio Di no que, no en- 

tan to, o pra zo foi pror ro ga do pe lo juiz Dou glas Mar tins,
da Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos pa ra o pró xi mo
dia 17, do min go.

Pa ra pe dir a Me di da Pro te ti va de Ur gên cia, a ofen di da
de ve aces sar o si te da Cor re ge do ria Ge ral da Jus ti ça do
Ma ra nhão e pre en cher, on li ne, o Re que ri men to e o Ter- 
mo de Con sen ti men to pa ra re ce ber in ti ma ções/no ti fi- 
ca ções por meio do apli ca ti vo de men sa gem (what- 
sapp), e en vi ar pa ra o e-mail 2varamulher@tj ma.jus.br,
ane xan do có pi as de do cu men tos pes so ais, com pro van- 
te de re si dên cia, ví deo, áu di os e fo tos de con ver sas, que
pos sam ser vir pa ra ins truir a de ci são ju di ci al.

Há uma re a li da de que po de es tar fu gin do do al can ce
de gran de par te das mu lhe res ne ces si ta das de aten di- 
men to do po der pú bli co. A lo ca li da de on de re si de, im- 
pos si bi li da de de des lo ca men to pa ra a de le ga cia e a fal ta
de mei os ele trô ni cos pa ra uti li zar as fer ra men tas dis po- 
ní veis na in ter net. Com pu ta dor, por in crí vel que pa re ça,
não é ain da um pro du tos tão fa cil men te en con tra do nas
re si dên ci as das pe ri fe ri as e zo nas ru rais de São Luís e do
Ma ra nhão, on de nem o ce lu lar es tá na mão de to do
mun do.

No mun do, em uma em ca da três mu lhe res já foi ví ti- 
ma de vi o lên cia fí si ca e/ou se xu al. No en tan to, es se nú- 
me ro, já alar man te, de ve pi o rar co mo re sul ta do da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus. Es sa tris te pre vi são foi
anun ci a da pe la ONU Mu lhe res, no re la tó rio “A som bra
da pan de mia: vi o lên cia con tra mu lhe res e me ni nas e
co vid-19”. Na Fran ça o re gis tro de ca sos de vi o lên cia do- 
més ti ca au men tou em 30% des de 17 de mar ço, quan do
o país de cre tou a qua ren te na. Já na Chi na, as de nún ci as
tri pli ca ram no pe río do de con fi na men to.

No Bra sil, in fe liz men te, re pro duz es sa ten dên cia. Al- 
guns da dos já con so li da dos apon tam o au men to da vi o- 
lên cia con tra as mu lhe res no país. Em, se gun do o MP,
hou ve um cres ci men to de 44,9% nos ca sos em mar ço,
com pa ran do com os ca sos no mes mo mês de 2019. No
Rio de Ja nei ro, se gun do da dos da Jus ti ça do es ta do, o au- 
men to foi de 50%.

No Ma ra nhão, se gun do da dos do sis te ma Ju ris con- 
sult, de ja nei ro a abril do ano pas sa do, 1295 me di das
pro te ti vas de ur gên cia tra mi ta ram na 2ª Va ra da Mu lher
em São Luís. Em 2020, nes se mes mo pe río do, o nú me ro
de so li ci ta ções caiu pa ra 1.076. De ou tro la do, da dos do
De par ta men to de Fe mi ni cí dio do Ma ra nhão in di cam
que hou ve um au men to, em 2020, dos as sas si na tos de
mu lhe res no mês de abril, sen do re gis tra dos oi to ca sos,
em com pa ra ção aos 5 ca sos no ti fi ca dos no mes mo pe- 
río do do ano de 2019.

São Luís, sexta-feira, 15 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ao todo, os casos de coronavírus atingiram 171 dos municípios do Maranhão enquanto
o número de casos na Grande Ilha sofre uma redução nesta semana

MIGRAÇÃO

Interior tem 76% dos
casos nos últimos dias
SAMARTONY MARTINS

O
no vo co ro na ví rus (co vid-
19) con ti nua a avan çar no 
Ma ra nhão, se gun do a Se- 
cre ta ria de Es ta do de Saú de 

são 9.801 ca sos con fir ma dos com 470 
óbi tos em 171 dos 217 mu ni cí pi os 
ma ra nhen ses e nos di as 12 e 13 fo ram 
971 ca sos ape nas no in te ri or, re pre- 
sen tan do 76% dos ca sos to tais des tas 
da tas.

Por con ta des ta si tu a ção, os pre fei- 
tos de se te mu ni cí pi os (Bal sas, Ca xi as, 
San ta He le na, Mi rin zal, Pre si den te 
Du tra, Tu tóia e For mo sa da Ser ra Ne- 
gra) en tra ram com Pro je tos de De cre- 
tos Le gis la ti vos de Ca la mi da de Pú bli- 
ca que fo ram apro va dos pe la As sem- 
bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, por 
con ta do agra va men to da pan de mia 
da co vid-19.

A ilha de São Luís con ti nua sen do o 
epi cen tro da do en ça com 58% dos ca- 
sos con fir ma dos no Ma ra nhão. A ca- 
pi tal ma ra nhen se tem 5.040 ca sos 
con fir ma dos, São Jo sé de Ri ba mar 
tem 426, Pa ço do Lu mi ar tem 212 e 
Ra po sa tem 29 ca sos.   Já nos mu ni cí- 
pi os que de cre ta ram es ta do de ca la- 
mi da de pú bli ca, os nú me ros cha mam 
a aten ção. Mil e se ten ta e oi to pes so as 
es tão in ter na das, sen do 321 em UTI e 
757 em lei tos de en fer ma ria. Cin co 
mil e se te cen tos e tre ze pes so as se- 
guem mo ni to ra dos pe lo Cen tro de In- 
for ma ções Es tra té gi cas de Vi gi lân cia 
em Saú de (CI EVS). Atu al men te, 1877 
pes so as re ce be ram al ta da qua ren te- 
na (re cu pe ra dos). A SES re gis tra ain da 
718 pro fis si o nais de saú de in fec ta dos

CORONAVIRUS TEM MIGRADO PARA O INTERIOR DO MARANHÃO SEGUNDO TENDÊNCIA

pe lo no vo co ro na ví rus no Ma ra nhão. 
Des tes, 646 já es tão re cu pe ra dos. 
Quan do ana li sa dos os ca sos po si ti vos 
de co vid-19, a ra zão por se xo apon ta 
4470 (51%) ca sos em pes so as do se xo 
fe mi ni no e 4642 (49%) em pes so as do 
se xo mas cu li no. Os pre fei tos que pe- 
di ram o es ta do de ca la mi da de pú bli ca 
le va ram em con ta, ain da, a Por ta ria 
188, de 03 de fe ve rei ro de 2020, do Mi- 
nis té rio da Saú de, que de cla rou emer- 
gên cia em saú de pú bli ca de im por- 
tân cia na ci o nal, em de cor rên cia da 

in fec ção hu ma na pe lo no vo co ro na ví-
rus, o que exi ge es for ço con jun to de 
to do o Sis te ma Úni co de Saú de (SUS), 
pa ra iden ti fi ca ção da eti o lo gia des sas 
ocor rên ci as e a ado ção de me di das 
pro por ci o nais e res tri tas aos ris cos. 
To dos jus ti fi ca ram que ela bo ra ram o 
Pla no de Con tin gên cia e que a si tu a- 
ção de man da o em pre go de me di das 
de pre ven ção, con tro le e con ten ção 
de ris cos, da nos e agra vos à saú de pú-
bli ca, a fim de evi tar a dis se mi na ção 
da do en ça em âm bi to mu ni ci pal.

MONITORAMENTO

Rua Grande segue
bloqueada no lockdown

EQUIPES DA POLICIA MILITAR ESTIVERAM NA RUA GRANDE

No úl ti mo dia do ro dí zio de veí cu los, equi pes da Po lí- 
cia Mi li tar do Ma ra nhão (PM MA), acom pa nha das de ór- 
gãos fis ca li za do res, pro mo ve ram mo ni to ra men to ao
lon go da Rua Gran de, no Cen tro de São Luís. Nes ta quin- 
ta-fei ra (14), es tão au to ri za dos a cir cu lar veí cu los de pla- 
cas ter mi na das em nú me ro par. A fis ca li za ção na área
mo ni to rou ain da o cum pri men to das me di das de lock- 
down – fe cha men to to tal de ser vi ços não es sen ci ais. O
lock down foi pror ro ga do pe la Jus ti ça até do min go (17).

Na Rua Gran de fo ram ins ta la das vá ri as bar rei ras pa ra
mo ni to rar a cir cu la ção de pes so as, por de ter mi na ção do
lock down. A po lí cia fis ca li zou o ir e vir das pes so as, che- 
can do a ne ces si da de do des lo ca men to. O po li ci a men to
es te ve con cen tra do na via du ran te to do o dia, ori en tan- 
do a po pu la ção e fa zen do cum prir tam bém o ro dí zio de
veí cu los. Só era au to ri za do a pas sar os car ros e mo tos
com pla ca de fi nal par.

O po li ci a men to re a li zou ações de trân si to, in cluin do
no ti fi ca ções e emis são de au tos de in fra ção, nes te ca sos,
por cir cu la ção sem jus ti fi ca ti va e veí cu los com pla ca
não au to ri za da pa ra es te dia. O tra ba lho é fei to com
apoio de equi pes do De tran-MA e ór gãos de trân si to das
pre fei tu ras. Nes ta sex ta-fei ra (15), o ro dí zio não se rá
apli ca do de vi do fe ri a do an te ci pa do de 28 de ju lho, que
fa rá me nor a cir cu la ção de veí cu los e pes so as.

O tra ba lho tem ob ti do a com pre en são da so ci e da de,
afir ma o co man dan te ge ral da Po lí cia Mi li tar, co ro nel
Pe dro Ri bei ro. “As pes so as têm si do cons ci en tes e es tão
en ten den do o tra ba lho e os es for ços da po lí cia e de mais
ór gãos. É per cep tí vel es te en ten di men to e com pre en são
das di re tri zes e res tri ções de ter mi na das. Is so con tri bui
pa ra o êxi to da ope ra ção e mos tra o res pei to da po pu la- 
ção à nor ma e à se gu ran ça co le ti va”, pon tua o co ro nel
Pe dro Ri bei ro.

Municípios em calamidade
Em Bal sas, on de já fo ram re gis tra dos 82

ca sos, o pre fei to Erik Au gus to de fi niu on- 
tem no vas re gras, en tre elas ho rá rio pa ra
ho mens e mu lhe res fre quen tar o co mér cio
o co mér cio em Bal sas. De acor do com o
no vo de cre to mu ni ci pal, os ho mens te rão
di rei to de cir cu lar das 7h às 14h. Já as mu- 
lhe res po dem fre quen tar os es ta be le ci- 
men tos co mer ci ais das 14h às 21h e es tá
proi bi da a en tra da de cri an ças até 12 anos
nes tes lo cais. Ain da pa ra di mi nuir a cir cu- 
la ção das pes so as fi cou de ter mi na do que
ho mens po de rão ir a ca sas lo té ri cas e agên- 
ci as ban cá ri as so men te nos di as pa res e os
ho mens nos di as im pa res. E quem uti li zar
ina de qua da men te a más ca ra de pro te ção
fa ci al nos es ta be le ci men tos e fi las es ta rão
su jei tas a mul ta a R$ 150.  Ape sar da me di- 
da pro vi só ria Nº 313, emi ti da pe lo Go ver no
do Ma ra nhão, que es ta sex ta-fei ra  (15) se rá
fe ri a do es ta du al, a Câ ma ra dos Di ri gen tes
Lo gis tas de Bal sas (CDL) in for mou que o
co mér cio da ci da de fun ci o na rá nor mal- 
men te, se guin do as me di das pro te ti vas do
Mi nis té rio da Saú de.

Já a ci da de de Ca xi as on de 53 ca sos fo- 
ram re gis tra dos a pre fei tu ra an te ci pou o fe- 
ri a do de 28 de ju lho, da ta que é co me mo ra- 
do em to do o es ta do a ade são do Ma ra nhão
à In de pen dên cia do Bra sil, bem co mo a ne- 
ces si da de de for ta le ci men to das me di das
pre ven ti vas e res tri ti vas des ti na das à con- 
ten ção e pre ven ção da co vid-19. Os ca xi en- 
ses tam bém co me ça ram a uti li zar as no vas
tec no lo gi as im plan ta das no com ba te ao
no vo co ro na ví rus. Uma ca bi ne de de sin- 
fec ção foi ins ta la da pe la pre fei tu ra na Ave- 
ni da Otá vio Pas sos, pró xi ma às agên ci as
ban cá ri as no Cen tro da ci da de, além de la- 
va tó ri os de mãos por tá teis que fo ram ins- 
ta la dos em fren te à agên cia da Cai xa
Econô mi ca, Pra ça Gon çal ves Di as, Se na di- 
nho, Hos pi tal In fan til, UPA, Mer ca do Cen- 
tral e da Mer ca do da Tre zi de la, Pre fei tu ra
de Ca xi as, den tre ou tros am bi en tes pú bli- 
cos que so ma dos che ga rão a 50 lo cais. O la- 
va tó rio é aci o na do por pe dal, que li be ra a
água na pia. Tem re ser va tó rio pa ra sa bão lí- 
qui do e pa pel to a lha pa ra que pes soa pos sa
en xu gar as mãos. A ca bi ne de de sin fec ção
tem sen sor de pre sen ça, pa ra que quan do a
pes soa aden tre à es tru tu ra pos sa re ce ber

uma so lu ção que pro mo ve a de sin fec ção.
Em San ta He le na que tam bém de cre tou

ca la mi da de pú bli ca, con ta com 45 ca sos.
En tre as ações de en fren ta men to ao no vo
co ro na ví rus, o Cor po de Bom bei ros de Pi- 
nhei ro a hi gi e ni za ção e de sin fec ção de ru as
on de há gran de flu xo de pes so as na ci da de.
Di an te do ce ná rio de pan de mia o mu ni cí- 
pio ago ra dis põe de uma sa la ex clu si va no
hos pi tal mu ni ci pal pa ra a re a li za ção de
tes tes da co vid-19, o que vai fa ci li tar na
iden ti fi ca ção dos pa ci en tes com a in fec- 
ção. Em Mi rin zal que fi ca na re gião da Bai-
xa da Ma ra nhen se, re gis tou no ve ca sos,
ape sar de ser con si de ra do por mui to pou- 
cos ca sos, a pre o cu pa ção é gran de por con- 
ta da do en ça que es tá avan çan do nos mu- 
ni cí pi os vi zi nhos.

Ou tro mu ni cí pio que es tá em aler ta com
o co ro na ví rus é o mu ni cí pio de Pre si den te
Du tra que re gis trou 79 ca sos. Com es se au- 
men to no nú me ro de ca sos, o Pre fei to Ju- 
ran Car va lho, pu bli cou no vo de cre to com
me di das drás ti cas pa ra o com ba te ao cres- 
ci men to do no vo co ro na ví rus no mu ni cí- 
pio. A de cla ra ção de ca la mi da de pú bli ca
no mu ni cí pio, vi sa es ta be le cer no vas me di- 
das en tre elas, fi ca de ter mi na do o fe cha- 
men to de to das as ati vi da des co mer ci ais e
de pres ta ção de ser vi ços pri va dos, não es- 
sen ci ais, até o dia 17 de maio, pra zo que
tam bém po de rá ser pror ro ga do.

Em Tu tóia on de há 43 ca sos, a pre fei tu ra,
ad qui riu 500 tes tes rá pi dos pa ra di ag nós ti- 
co do no vo Co ro na ví rus. Os tes tes rá pi dos
IgM/IgG são ca pa zes de  de tec tar an ti cor- 
pos pro du zi dos con tra o SARS-CoV-2 (co- 
ro na ví rus), es ses tes tes pos su em efi cá cia
mai or quan do re a li za dos após o oi ta vo dia
de sin to ma to lo gia. hi gi e ni za ção de lo gra- 
dou ros pú bli cos. Pa ra fre ar a con ta mi na- 
ção Já fo ram re a li za dos ser vi ços de hi gi e ni- 
za ção na ro do viá ria, no alo ja men to da
guar da mu ni ci pal, na Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Saú de, no Hos pi tal Mu ni ci pal Lu cas Ve- 
ras, na Far má cia Bá si ca e na Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal do Tra ba lho e As sis tên cia So ci al,
tam bém se rão hi gi e ni za dos as Uni da des
Bá si cas de Saú de (UBS). Em For mo sa da
Ser ra Ne gra as ações tam bém fo ram in ten- 
si fi ca das, e o mu ni cí pio já re gis tou re gis- 
trou dois ca sos.

SAÚDE

Mais de 4 mil atendimentos em São Luís

A UNIDADE DE SAÚDE GENÉSIO RAMOS FILHO, NA COHAB, É UMA DAS QUE ATENDE PACIENTES

A Pre fei tu ra de São Luís tem re a li za do
um im por tan te tra ba lho de tri a gem de
pa ci en tes com sín dro mes gri pais e res pi- 
ra tó ri as e já re a li zou mais de 4,3 mil aten- 
di men tos nas 12 uni da des bá si cas de saú- 
de mu ni ci pais ex clu si vas pa ra es ta fi na li- 
da de. A me di da in te gra as po lí ti cas de
saú de im plan ta das pe lo pre fei to Edi val do
Ho lan da Ju ni or no com ba te à pan de mia
da Co vid-19, am pli an do a re de ex clu si va
de aten di men to, evi tan do aglo me ra ção
nas uni da des de saú de e o con ta to en tre
pa ci en tes de di fe ren tes qua dros clí ni cos,
re du zin do a pos si bi li da de de trans mis são
do no vo co ro na ví rus. O tra ba lho é re for- 
ça do pe la Cen tral de Te le a ten di men to im- 
plan ta da por meio de par ce ria com o Hos- 
pi tal Uni ver si tá rio da Uni ver si da de Fe de- 
ral do Ma ra nhão (HU-UF MA).

“Ao co lo car mos à dis po si ção da po pu- 
la ção da ca pi tal 12 uni da des de saú de ex- 
clu si va men te pa ra o aten di men to aos ca- 
sos le ves de sín dro mes res pi ra tó ri as, re- 
for ça mos a re de de saú de da Pre fei tu ra de
São Luís nes te mo men to em que au men- 
tam os nú me ros de ca sos da Co vid-19 na
ci da de. Des ta for ma, a po pu la ção que
pre ci sar po de bus car ori en ta ção mé di ca
sem co lo car sua saú de e das de mais pes- 

so as em ris co. Des de o iní cio da cri se te- 
mos tra ba lha do pa ra am pli ar a re de de
aten di men to, dis po ni bi li zar mais lei tos e
ga ran tir to da a as sis tên cia em saú de ne- 
ces sá ria. E se gui mos im ple men tan do ou- 
tras me di das pa ra ga ran tir a am pli a ção da
nos sa re de”, dis se o pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Ju ni or.

Nas 12 uni da des bá si cas de saú de ex- 
clu si vas pa ra ca sos le ves de sín dro mes
res pi ra tó ri as e gri pais (in cluin do a In flu- 
en za e a Co vid-19), além de con sul tas, ca- 
so se ja ne ces sá rio, os pa ci en tes são en ca- 
mi nha dos pa ra exa mes mais com ple xos,
co mo to mo gra fia do pul mão pa ra ve ri fi- 
car se o ór gão apre sen ta al gum ti po de
com pro me ti men to, o que tam bém po de
in di car a in fec ção pe lo no vo co ro na ví rus.

Após a ava li a ção mé di ca fei ta na uni da- 
de bá si ca de saú de, se ne ces sá rio, o pa ci- 
en te já sai com me di ca ção e in di ca ções de
tra ta men to co mo o iso la men to do mi ci li- 
ar. Após o aten di men to pre sen ci al, o pa ci- 
en te con ti nua sen do acom pa nha do por
meio do ser vi ço de te le mo ni to ra men to
pe lo qual o mé di co po de sa ber a evo lu ção
dos sin to mas e se guir com a ad mi nis tra- 
ção dos me di ca men tos até que o pa ci en te
se re cu pe re.

São Luís, sexta-feira, 15 de maio de 2020
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RAI MUN DO BOR GES
Di re tor de Re da ção de O Im par ci al

Impõe-se adiar o Enem

O Enem tal vez se ja o

tes te mais es pe ra do

pe los es tu dan tes. Ele

abre as por tas da

uni ver si da de — fa to que

ga nha re le vân cia no

país. 

Aqui, o en si no mé dio se as se me lha
a uma pon te cu ja fun ção é unir o ní vel
fun da men tal ao su pe ri or. São pou cas
as ins ti tui ções que qua li fi cam o jo vem
pa ra exer cer uma pro fis são sem que
ele cur se a fa cul da de.

Es co las, pú bli cas e pri va das, fo- 
cam, so bre tu do, na pre pa ra ção do
alu no pa ra de sen vol ver as com pe tên- 

ci as exi gi das no exa me. Ao pla ne jar o
ano le ti vo de 2020, ne nhu ma le vou
em con ta o sur to pan dê mi co que
obri gou os co lé gi os a in ter rom per as
ati vi da des pre sen ci ais nos pri mei ros
me ses do ano. Até ago ra, nin guém
tem cer te za de quan do se rá o re tor no.

As sim co mo o país foi apa nha do de
sur pre sa pe lo no vo co ro na ví rus, as re- 
des e os sis te mas de en si no vi ram-se,
sem avi so pré vio, fren te a fren te com o
de sa fio de ofe re cer en si no a dis tân cia
— sem ma te ri al pron to, sem pro fes so- 
res ha bi li ta dos, sem os re cur sos tec- 
no ló gi cos ne ces sá ri os. Na ou tra pon- 
ta, im pu se ram-se as li mi ta ções dos
es tu dan tes.

A pan de mia es can ca rou a fa ce cru- 
el da de si gual da de bra si lei ra.

Mui tos jo vens e cri an ças não dis- 
põem de aces so à in ter net ou não têm
com pu ta dor em ca sa. Há fa mí li as cu- 
jos fi lhos vão à es co la pa ra co mer.
Mais do que a bus ca do co nhe ci men- 
to ou a as cen são so ci al, é a me ren da
que os atrai aos ban cos es co la res. Não

ra ro ela é a úni ca re fei ção ao lon go das
24 ho ras do dia.

Man da o bom sen so, pois, re pen sar
a da ta de apli ca ção do Enem. Não se- 
ria ne nhu ma ja bu ti ca ba. Paí ses que
ado tam sis te mas de aces so às uni ver- 
si da des já to ma ram a ini ci a ti va. São
os ca sos de Rús sia, Chi na, Es pa nha e
Es ta dos Uni dos. Pa re cer téc ni co do
TCU de fen de o adi a men to. No mes-
mo sen ti do, en ti da des co mo a União
Na ci o nal dos Es tu dan tes (UNE) e a
União dos Es tu dan tes Se cun da ris tas
(Ubes) im pe tra ram man da do de se- 
gu ran ça no Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti- 
ça (STJ), que re jei tou os re cur sos.

É ho ra de o Mi nis té rio da Edu ca ção
sen tar-se com re pre sen tan tes das
uni ver si da des, do Con se lho Na ci o nal
de Se cre tá ri os de Edu ca ção (Con sed)
e ór gãos li ga dos ao te ma pa ra ali nha- 
rem os ca len dá ri os em re la ção ao
Enem. Não se po de lu tar con tra os fa-
tos. To mar as me di das im pos tas pe la
re a li da de é ates ta do de co e rên cia. O
con trá rio é in sa ni da de.

Lições da pandemia serão perenes

A pan de mia da co vid-19

nem de lon ge se

com pa ra com a

pri mei ra do sé cu lo 21, a

do H1N1, on ze anos

atrás, ou a Pes te Ne gra,

que as so lou a Eu ro pa no

sé cu lo 14, ma tan do

en tre 75 e 200 mi lhões

pes so as na an ti ga

Eu rá sia.

 No to tal, aque la pra ga po de ter re du zi do
a po pu la ção mun di al de 450 mi lhões de pes- 
so as pa ra 350 mi lhões. Já o no vo co ro na ví- 
rus, até on tem já ha via in fec ta do 4,2 mi lhões
de pes so as no mun do, com 292.376 mor tes
em mais de 150 paí ses, com a do en ça es pa- 
lha da pe los cin co con ti nen tes. O Bra sil su- 
biu pa ra a sex ta po si ção em óbi tos pe la co- 
vid-19: até quar ta-fei ra pas sa da con ta bi li za
13.240 mor tos, com mais 749 óbi tos con fir- 
ma dos pe lo Mi nis té rio da Saú de nas úl ti mas
24 ho ras, 190 mil ca sos e 78.424 re cu pe ra dos.
Co mo epi cen tro mun di al da pan de mia, os
EUA so ma vam mais de 82 mil óbi tos pe la do- 
en ça. Di an te de uma tra gé dia de ta ma nha
mag ni tu de, o com por ta men to de mui tos
bra si lei ros mu da, des de o iso la men to, pas- 
san do por trau mas de per das por mor tes de
fa mi li a res, até dis túr bi os de per so na li da de.

Mi lhões es tão acu a dos, con fi na dos, iso- 
la dos e ten sos. Até a pe cu li ar cul tu ra do “jei- 
ti nho bra si lei ro”, de re sol ver as coi sas do
mo do a lhe fa zer apa re cer mais es per to que
o ou tro, vi rou uma com pre en si va tor men ta

nes se pe río do de se re a pren der a vi ver so ci- 
al men te. Só o fa to de ser obri ga do a cum prir
re gras nun ca vis tas an tes, já faz o bra si lei ro,
de qual quer ida de, se trans for mar em ou tra
pes soa. Nem ne ces sa ri a men te, me lhor. Po- 
rém, ao me nos vai sair da qua ren te na pan- 
dê mi ca com ou tro jei to de ver o mun do do
en tor no, e as pes so as co mo se res hu ma nos,
não tan to dis pa ra ta dos por ra zões so ci ais,
por mo ti vo de cor da pe le e de pre fe ren cia
se xu al, por exem plo.

Os 27 go ver na do res es ta du ais se reu ni- 
ram, no dia 26 de mar ço, pa ra to mar as me- 
di das de iso la men to so ci al. Até on tem se
pas sa ram ape nas 50 di as, com a po pu la ção
atra ves san do re gras de afas ta men to so ci al,
fi car em ca sa, man ter dis tân cia mé tri ca na
fi la, não en cher o ele va dor, não abra çar, usar
más ca ras, tos sir no bra ço e não no ar, la var
as mãos do jei to que nun ca la vou, não ba ter
pa po na fi la, la var fru tas com água sa ni tá ria
e tro car de rou pa e de cal ça do ao aden trar
em ca sa. Tam bém saiu do mo do de vi da, to- 
mar cer ve ja no bar, não ter aon de dan çar,
não ir ao fu te bol, as sis tir pe la TV a jo gos e
no ve las do tem po do ron ca, co mo se fos se
ou tro mun do – tu do is so e mui to mais, vi rou
uma tor men ta pa ra as pes so as, des de os es- 
tu dan tes sem es co la, até os ido sos. Es tes,
prin ci pal men te, que se tor na ram “vul ne rá- 
veis” pe ran te o ví rus mal di to.

To dos es ses em ba ra ços afe tam a to dos
em qual quer lu gar – ri cos, po bres, re me di a- 
dos, bran cos, ne gros e par dos. Jus ti fi ca da- 
men te, co mer ci an tes e em pre sá ri os em ge- 
ral es tão in dig na dos com me di das de re ten- 
ção das pes so as e os pre juí zos acu mu la dos.
No en tan to, os gran des gru pos mu da ram a
es tra té gia. De ci di ram op tar pe la ge ne ro si- 
da de, ofe re cen do va lo res que so mam bi- 
lhões de re ais pa ra o com ba te ao convid19 e
aju dar os po bres. His to ri ca men te, nun ca se
viu no Bra sil os po bres se rem vis tos com tan- 
ta so li da ri e da de dos ri cos.

A pan de mia do co ro na ví rus fez o mun do
ser ou tro. Co mo veio da Chi na, já tem ma lu- 
co lu cu bran do ser, a co vid-19, uma “cri a ção”
de “viés so ci a lis ta”. Tan tas do a ções, po rém,
mos tram que o ser hu ma no não é fei to de
pe dra. A pan de mia es can ca ra to das as ma- 
ze las ao re dor do mun do em ter mos de de si- 

gual da de, de fal ta de as sis tên cia à saú de, co- 
mi da na me sa, mo ra dia dig na, edu ca ção
pre cá ria, etc. Até os mé di cos – uma clas se
eli ti za da no Bra sil – es tão re a pren den do a
ver e des co brir que na pes te do covid19 to- 
dos so frem por igual. Por is so, os pro fis si o-
nais da saú de vi ra ram nos sos he róis mais
ad mi ra dos e aplau di dos. Ver da dei ros se res
hu ma nos es pe ci ais, mui to mais do que sem- 
pre fo ram.

Foi pre ci so tam bém que tan tos mor res- 
sem iguais, pa ra os ri cos, mes mo so fren do
pre juí zo, se com pa de cer de que, na dor e na
mor te to dos são hu ma nos. Só is so. Até o “jei-
ti nho bra si lei ro”

es tá per den do a efi cá cia di an te a cri se.
Pes qui sa da Fun da ção Ge tú lio Var gas, de
2013, pa ra o Fó rum Na ci o nal de Se gu ran ça
Pú bli ca, mos trou que a des con fi an ça do bra- 
si lei ro di an te das ins ti tui ções pú bli cas do
País che ga va a 81%. Es se per cen tu al con cor- 
da com a afir ma ção de que é “fá cil” de so be-
de cer às leis. In di ca tam bém per cep ção de
que, sem pre que pos sí vel, os bra si lei ros jo- 
gam pa ra ga nhar “ao dar um jei ti nho”, no lu-
gar de se guir as leis. Ho je, de fi ni ti va men te,
tal vi são não é a mes ma.

Em São Luís, em ple na vi gên cia do iso la- 
men to obri ga tó rio por lei, uma mul ti dão re- 
sol veu pas se ar na Rua Gran de, on de só ha via
ca melôs ven den do bu gi gan gas. Era ten ta ti-
va de “dar um jei ti nho” de sair de ca sa, bur lar
a re gra e for mar aglo me ra ções. As sus ta do
com tan tos de so be de cen do ao de cre to de
iso la men to, o go ver no es ta du al re sol veu en- 
du re cer, fe chan do o aces so à rua. Sem gen te,
os ca melôs fo ram em bo ra. A Rua Gran de fi- 
cou de ser ta. Mes mo as sim, em ou tros pon- 
tos da ci da de, par te da po pu la ção per sis tia
em se aglo me rar nos su per mer ca dos e fei- 
ras. No va re a ção: o de cre to do lock down, fe- 
chan do ave ni das e es tra das, com blo queio
nas en tra das e saí da da Ilha de São Luís. Co- 
mo mui tos ain da in sis ti am no “jei ti nho” de
sair ou ten tar abrir co mér ci os não es sen ci-
ais, a no va me di da res tri ti va foi de cre tar o ro- 
dí zio de car ros, pe la pla ca, que ter mi nou on- 
tem. Foi a mai or re du ção de pes so as na ci da- 
de des de o co me ço do iso la men to. Por tan to,
va mos nos aju dar fi can do em ca sa, hu ma ni- 
zar os aten di men tos dos in fec ta dos e im pe-
dir o des con tro le do com ba te ao ví rus.

ELTHON ARA GÃO
His to ri a dor e so ció lo go

An ti -PT ou fas cis mo?

Há mais ou me nos uma se ma na, o ator Bru no Ga gli as so es cre- 
veu em seu per fil no Twit ter que “Tem um ris co no chão, meus
ami gos. De que la do vc es tá?”, se gui do da hash tag #Fo ra Ge no ci- 
da, po si ci o nan do-se con tra o go ver no do pre si den te Jair Bol so na- 
ro. Exa ta men te no mes mo dia, o di gi tal in flu en cer Fe li pe Ne to di- 
vul gou uma ví deo-car ta aber ta se di ri gin do a pes so as com gran de
re per cus são na in ter net pa ra que elas se po si ci o nem, po li ti ca- 
men te fa lan do, e que não fi quem em ci ma do mu ro, que não se- 
jam isen tões. O youtuber afir ma que “que se ca la pe ran te o fas cis- 
mo é fas cis ta”. Mui tos anos atrás, li um li vro que mu dou mi nha vi- 
da. Cha ma “O pro ces so ci vi li za dor”, do so ció lo go ale mão Nor bert
Eli as. Ne le, o au tor ex põe os pro ces sos pe los quais a hu ma ni da de
pas sou pa ra ir me lho ran do, tais co mo o mo no pó lio da for ça (pa ra
que não ti vés se mos que vi ver em guer ra) e a cri a ção do es ta do,
uma for ma ex tre ma men te re fi na da de or ga ni za ção so ci al. Du ran- 
te a lei tu ra, fi ca cla ro o tí tu lo do li vro, que não so mos ci vi li za dos.
Es ta mos no pro ces so. As úl ti mas se ma nas fo ram mui to di fí ceis
pa ra as pes so as que bus cam vi ver em uma so ci e da de ci vi li za da. O
(des)go ver no de Jair Bol so na ro é, de lon ge, o que mais per to da
bar bá rie o Bra sil já vi veu. Aqui eu fa lo no sen ti do li te ral. Nun ca es- 
ti ve mos tão per to de vi ver sob a égi de da vi o lên cia, em to dos os
sen ti dos, co mo ago ra. Os abu sos, os des tem pe ros, a bru ta li da de,
bem co mo ou tros ad je ti vos ne ga ti vos que vo cê quei ra, nun ca fo- 
ram tão nor mais co mo ago ra. A pan de mia da co vid-19 des per tou
a sel va ge ria con ti da no seio de uma boa par te da so ci e da de bra si- 
lei ra. As sis ti mos in cré du los a ma ni fes ta ções con tra as va ci nas;
não en ten de mos di rei to co mo as pes so as vão, de mo cra ti ca men- 
te, pe dir in ter ven ção mi li tar e um no vo AI-5. Mui ta gen te faz uma
per gun ta sim ples, mas de di fí cil res pos ta em um pri mei ro mo- 
men to: on de es ta va es sa gen te es se tem po to do? Com cer te za vo- 
cê que es tá len do es se tex to já ou viu fa lar num fenô me no po lí ti co
cha ma do “an ti pe tis mo”. Foi com ele que, afir mam, Bol so na ro
con se guiu che gar à pre si dên cia da re pú bli ca em 2018. É co mum
ou vir fra ses co mo “Ah, o an ti pe tis mo é mais for te que tu do no Bra- 
sil” ou “Qual quer um ga nha ria do Had dad no se gun do por cau sa
do an ti pe tis mo”. Mas o que é o an ti pe tis mo? An tes da mi nha res- 
pos ta, gos ta ria de in for mar que eu não sou pe tis ta!  Por “an ti pe tis- 
mo”, su põe-se uma aver são às idei as e va lo res (bem co mo aos
sim pa ti zan tes) do Par ti do dos Tra ba lha do res. Em te o ria pa re ce
sim ples, mas não é. Por qua se qua tor ze anos (2003 a 2016) o PT es- 
te ve à fren te do exe cu ti vo fe de ral bra si lei ro. Vou me ater ape nas a
um pon to de to do o pe río do: os avan ços so ci ais. Is so é ine gá vel. Se
vo cê não con cor da que um mar de gen te saiu da ex tre ma po bre za,
que mi lhões ti ve ram aces so ao en si no su pe ri or, que hou ve ca sa
pra di ver sos bra si lei ros que nun ca ti nham ti do se quer o di rei to de
so nhar com is so, pa re ago ra.  Du ran te es se pe río do, vá ri as as cen- 
sões so ci ais fo ram per ce bi das: o mui to po bre saiu da ex tre ma po- 
bre za e co me çou a vi ver com o mí ni mo de dig ni da de; a clas se mé- 
dia cres ceu. E mui to. E che gou num pon to de se com pa rar aos ri- 
cos; os ri cos lu cra ram co mo nun ca. Mas, se os ri cos lu cra ram co- 
mo nun ca, a clas se mé dia su biu de sta tus so ci al e os po bres me- 
lho ra ram de vi da, co mo che ga mos nes se pon to de sel va ge ria e
bar bá rie? As clas ses do mi nan tes do Bra sil têm hor ror a po bre. Me- 
lhor: tem hor ror ao po vo. Os avan ços so ci ais dos go ver nos do PT
ex pu se ram uma das mai o res fe ri das da so ci e da de bra si lei ra, que é
exa ta men te a aver são que as eli tes (ou aque les que com pra ram o
dis cur so que são da eli te – rsrsrs) tem das pes so as mais sim ples. As
ma ni fes ta ções de 2013/2014 co me ça ram a le van tar uma gran de
on da “pa trió ti ca ver de e ama re la” em pe di do pe lo fim da cor rup- 
ção, por in ves ti men tos em áre as so ci ais e não em even tos es por ti- 
vos, etc. Em 2016, o au ge des se pro ces so cul mi nou no im pe a ch- 
ment da ex-pre si den te Dil ma Rous seff, im pul si o na do por uma
for te cam pa nha mi diá ti ca. Dois anos de pois, em 2018, Jair Bol so- 
na ro ven ce as elei ções com mo tes mais man ja dos que fi nais de
no ve las me xi ca nas, tais co mo “Não va mos trans for mar o Bra sil
em Cu ba”, “Os co mu nis tas têm que sair do po der”, en tre ou tras
pé ro las. Es ses úl ti mos se te anos, in ten sos pa ra nos sa po lí ti ca, des- 
nu dou de for ma vis ce ral o fas cis mo que dor mia den tro de uma
par te da so ci e da de bra si lei ra. Al guém po de ar gu men tar que não é
fas cis ta por que não sa be o que é is so. Não é pre ci so en ten der con- 
cei tu al men te o fas cis mo pa ra ser fas cis ta. A meu ver, o an ti pe tis- 
mo, tão co men ta do em me sas de bar, re des so ci ais, gran des por- 
tais, etc., na da mais é do que um ma la ba ris mo lin guís ti co pa ra es- 
con der o ver da dei ro sen ti men to por trás de tan ta rai va e ódio que
é o fas cis mo. E res pon den do à per gun ta que fiz an te ri or men te, es- 
sas pes so as es ta vam e es tão do nos so la do. É du ro ad mi tir, mas
pes so as de nos so con ví vio são fas cis tas: fa mi li a res, ami gos, co le- 
gas de tra ba lho. Ini ci ei o tex to com fra ses e fa las de du as pes so as
com mui to en ga ja men to no Bra sil, am bos pre o cu pa dos com nos- 
so mar co ci vi li za tó rio. Por vi as tor tas, nos so país che gou num
pon to li mi te e te re mos que de ci dir se va mos lu tar pa ra con ti nu ar
nos so pro ces so ci vi li za dor ou nos en tre ga re mos pa ra a bar bá rie. E
ai, de que la do vo cê es tá?

São Luís, sexta-feira, 15 de maio de 2020
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O Brasil está quebrando e, depois de quebrar, não é como alguns dizem, a economia
recupera. Não recupera. Vamos ser fadados a viver um país de miseráveis", afirmou.

Ma té ri as apro va das

Zo ne a men to

BOLSONARO AFIRMA:

”Vai faltar dinheiro
para pagar o servidor”

O
pre si den te Jair Bol so na- 
ro afir mou, na ma nhã des ta 
quin ta-fei ra (14/5), que o 
Bra sil es tá se tor nan do um 

país de po bres. Ele cre di tou is so às 
me di das de res tri ção pra ti ca das por 
go ver na do res em meio à pan de mia 
pa ra en fren ta men to da do en ça. O 
che fe do Exe cu ti vo ci tou que mais de 
38 mi lhões de in for mais já per de ram 
‘qua se tu do’ e que vai fal tar di nhei ro 
pa ra pa gar ser vi do res pú bli cos. Ele 
ain da com pa rou o Bra sil com a Áfri ca 
e dis se que o país es tá que bran do.

“Vai fal tar di nhei ro pa ra 

pa gar ser vi dor pú bli co, 

ain da tem ser vi dor, 

al guns achan do que 

quer ter a pos si bi li da de 

de ter au men to es se ano 

e ano que vem. Não tem 

ca bi men to. Não tem 

di nhei ro. 

O Bra sil es tá que bran do e, de pois 
de que brar, não é co mo al guns di zem, 
a eco no mia re cu pe ra. Não re cu pe ra. 
Va mos ser fa da dos a vi ver um país de 
mi se rá veis”, afir mou.”Co mo tem al- 
gum país da Áfri ca sub sa a ri a na. Nós

APELO QUE EU FAÇO AOS GOVERNADORES, REVEJA ESSA POLÍTICA , DISSE  BOLSONARO

te mos que ter co ra gem de en fren tar o 
ví rus, es tá mor ren do gen te, es tá. La- 
men to, mas vai mor rer mui to, mais 
mui to mais se a eco no mia con ti nu ar 
sen do des tro ça da por es sas me di das. 
A gen te vê o pes so al mais po bre em SP, 
con ti nua na que la pe ri fe ria, lá no Rio 
tam bém con ti nua to do mun do se 
mo vi men tan do. É só na clas se mé dia, 
al ta que es tá ten do es se pro ble ma gra- 
ve do co mér cio. Tem que re a brir nós 
va mos mor rer de fo me. A fo me ma ta”, 
pros se guiu.

O pre si den te ain da se di ri giu aos lí- 
de res es ta du ais pe din do que re pen- 
sem as ati tu des de en fren ta men to ao 
ví rus. Ele afir mou ain da que “es tá 
pron to pa ra con ver sar”. 

“Um ape lo que eu fa ço aos go ver-
na do res, re ve ja es sa po lí ti ca eu es tou 
pron to pa ra con ver sar. Va mos pre ser- 
var vi das, va mos, mas des sa for ma, o 
pre ço lá na fren te se rão cen te nas de 
mais vi das que vão per der por con ta 
des sa me di da ab sur da de fe char tu-
do”, con cluiu.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Projetos  reforçam ações contra a  covid-19
A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 

nhão apro vou, na quin ta Ses são Ex- 
tra or di ná ria com Vo ta ção Re mo ta por
Vi de o con fe rên cia, im por tan tes Pro je- 
tos de Lei Or di ná ria vol ta dos ao en- 
fren ta men to da pan de mia do no vo
co ro na ví rus no Ma ra nhão, en tre eles
o PL 100/2020, de au to ria da de pu ta- 
da He le na Du ai li be (So li da ri e da de),
que es ta be le ce a sus pen são do des- 
con to sa la ri al de em pre ga dos pú bli- 
cos e apo sen ta dos pe lo Fun do Es ta- 
du al de Pen são e Apo sen ta do ria, e o
Pro je to de Lei Or di ná ria 126/2020, do
pre si den te da Ale ma, Othe li no Ne to
(PC doB), que dis põe so bre o re gis tro
do Bo le tim de Ocor rên cia, na De le ga- 
cia On Li ne, dos cri mes de vi o lên cia
do més ti ca e fa mi li ar con tra a mu lher,
du ran te o pe río do de du ra ção da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus no Ma ra- 
nhão.

Du ran te a ses são vir tu al, que te ve
qua tro ho ras e meia de du ra ção, con- 
du zi da pe lo pre si den te do Par la men- 
to es ta du al, Othe li no Ne to, al guns de- 
pu ta dos elo gi a ram a atu a ção da As- 
sem bleia Le gis la ti va nes te mo men to
de pan de mia.

Othe li no agra de ceu a pre sen ça dos
par la men ta res que têm aten di do à
con vo ca ção pa ra par ti ci par das ses- 
sões ex tra or di ná ri as e des ta cou a re le- 
vân cia so ci al das ma té ri as que vêm
sen do apre ci a das. O che fe do Le gis la- 
ti vo ma ra nhen se tam bém fez um
agra de ci men to es pe ci al aos de pu ta- 
dos que in te gram a Co mis são de
Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ), que re a li- 
zou a sua pri mei ra reu nião re mo ta
por vi de o con fe rên cia, na se ma na
pas sa da.

“Foi uma reu nião his tó ri ca por vi- 
de o con fe rên cia, pe la pri mei ra vez no
Ma ra nhão, um avan ço mui to im por- 
tan te”, dis se Othe li no, de se jan do que
as ou tras Co mis sões da Ca sa, ca da

uma a seu tem po, fa çam reu niões se- 
me lhan tes. Ele in for mou que, mes mo
es tan do com li mi ta ção de fun ci o ná ri- 
os, já que al guns es tão afas ta dos por
fa ze rem par te do gru po de ris co e ou- 
tros por apre sen tar sin to mas da Co- 
vid-19, ain da as sim a As sem bleia tem
con se gui do fa zer um tra ba lho com
mui ta de di ca ção.

 

 
Du ran te a ses são, fo ram apro va dos

ain da os PL 081/2020, do Dr. Yglésio
(PROS), que sus pen de os pra zos re la- 
ti vos aos con cur sos pú bli cos em ra zão
da pan de mia da Co vid-19; e tam bém
o 099/2020, do mes mo au tor, que tra- 
ta das di re tri zes pa ra o en fren ta men to
do es ta do de ca la mi da de pú bli ca de- 
cor ren te da pan de mia, no âm bi to do
Ma ra nhão.

O PL 125/2020, tam bém de au to ria
do de pu ta do Othe li no Ne to, e o
086/2020, de Ne to Evan ge lis ta (DEM),
es ta vam na pau ta de vo ta ção, mas re- 
tor na ram às Co mis sões pa ra aná li se
de emen das.

Apro va dos o PL104/2020, de au to- 
ria do de pu ta do Fe li pe dos Pneus
(PRTB), que es ta be le ce isen ção no pa- 
ga men to de mul ta nos con tra tos
man ti dos por con su mi do res com em- 
pre sas de te le fo nia, TV a ca bo e in ter- 
net, du ran te a pan de mia, e o PL
111/2020, da de pu ta da He le na Du ai li- 
be (So li da ri e da de), que dis ci pli na a
ven da de ál co ol em gel e ou tros pro- 
du tos hi gi ê ni cos em far má ci as e de- 
mais es ta be le ci men tos co mer ci ais.
Da mes ma de pu ta da, foi apro va do,
com emen da, o PL 100/2020.

Tam bém foi apro va do o Pro je to de
Lei 124/2020, de au to ria de Du ar te Jú- 
ni or (Re pu bli ca nos), que or ga ni za o
aten di men to nas agên ci as ban cá ri as

no Ma ra nhão du ran te o es ta do de ca- 
la mi da de cau sa do pe la pan de mia de
Co vid-19.

Ou tro im por tan te pro je to é o de
nú me ro 003/20, de au to ria do Po der
Exe cu ti vo, que ins ti tui o Zo ne a men to
Eco ló gi co-Econô mi co do Es ta do do
Ma ra nhão (ZEE-MA) pa ra o Bi o ma
Amazô ni co. Du ran te a vo ta ção, vá ri os
de pu ta dos elo gi a ram a atu a ção do de-
pu ta do Car li nhos Flo rên cio (PC doB),
au tor da re la to ria do PL.

Tam bém foi apro va da e pro mul ga-
da a Me di da Pro vi só ria 311/2020, que
isen ta do pa ga men to de Im pos to so- 
bre Ope ra ções re la ti vas à Cir cu la ção
de Mer ca do ri as (ICMS), até 31 de ju- 
lho de 2020, as ope ra ções in ter nas e
de im por ta ção do ex te ri or com mer-
ca do ri as des ti na das à pre ven ção da
Co vid-19.

A As sem bleia apro vou de cre tos de
ca la mi da de pú bli ca nos mu ni cí pi os
de Bal sas, Ca xi as, San ta He le na, Mi- 
rin zal, Pre si den te Du tra, Tu toia e For- 
mo sa da Ser ra Ne gra.

1

2

3

Ar re ga ço (1)

Ar re ga ço (2)

Ar re ga ço (3)

“Eu que vou re sol ver”

No vos ca sos em que da

Com ba te ao covid19

Gri to de guer ra
Quan to mais ex plo de o nú me ro de mor tos no Bra sil pe lo

co ro na ví rus, mais as cri ses po lí ti ca, econô mi ca e sa ni tá ria,
vão sain do do con tro le. En quan to o mun do se de ba te em
bus ca de so lu ção pa ra fre ar o avan ço do co vid-19 por va ci- 
na ou me di ca men tos, o Bra sil per ma ne ce en gal fi nha do em
dis pu tas pe lo po der en tre as au to ri da des fe de rais e go ver- 
na do res. O pre si den te Jair Bol so na ro não con se gue cair na
re a li da de, ao ver tra gé dia de mor tes e in fec ta dos, em nú- 
me ros ca da dia mais as sus ta do res.

O pre si den te da Re pú bli ca só tem uma ob ses são: aca bar
com o iso la men to so ci al, fa zer o país vol tar ao tra ba lho,
mos trar que ele es tá cer to e que o mun do es tá er ra do. Co- 
mo se tra ta de um no vo ví rus, le tal e que nin guém o co nhe- 
ce em pro fun di da de, mui to me nos tem co mo cu rá-lo no
cur to pra zo, o che fe do go ver no bra si lei ro pre fe re apos tar
em re mé di os ain da não com pro va dos em ne nhum meio ci- 
en tí fi co. Ele faz de con ta que não per ce be que, quan to mais
hou ver dis tan ci a men to so ci al, me nos con tá gio ocor re rá e
mais ce do a ati vi da de econô mi ca vol ta rá a fun ci o nar.

O Bra sil es tá nu ma en cru zi lha da de sé ri as con sequên ci- 
as. On tem, por exem plo, Jair Bol so na ro vol tou a se reu nir
com um gru po de em pre sá ri os de pe so na eco no mia. O ob- 
je ti vo é o mes mo da vi si ta sur pre sa que ele fez ao STF, pa ra
pres si o nar os mi nis tros. Des ta vez, a pres são se rá so bre os
go ver na do res pe la re a ber tu ra do co mér cio. Ele dis se que “é
guer ra” e que o se tor em pre sa ri al pre ci sa “jo gar pe sa do”
com os che fes de go ver no es ta du ais.

Pa ra o pre si den te, “um ho mem es tá de ci din do o fu tu ro
de São Pau lo (go ver na dor João Do ria) e de ci din do tam bém
o fu tu ro da eco no mia do Bra sil”. Do ria é seu ad ver sá rio po- 
lí ti co. Na opi nião do pre si den te, os em pre sá ri os têm que
cha mar o go ver na dor e jo gar pe sa do. “Jo gar pe sa do, por- 
que a ques tão é sé ria, é guer ra.” Por sua vez, o vi ce-pre si- 
den te Ha mil ton Mou rão, em ar ti go pu bli ca do on tem no
Es ta dão, ana li sou: “O País es tá a ca mi nho do ca os”. Ele diz
não en xer gar ou tro lu gar no mun do que es te ja “cau san do
tan to mal a si mes mo co mo o Bra sil’.

Em no va tro ca de far pas en tre o Pa lá cio Pla nal to e o Pa lá- 
cio dos Leões, Flá vio Di no re ba teu o pre si den te Bol so na ro
que, mais uma vez cri ti cou os go ver na do res e os acu sou de
res pon sá veis pe la cri se econô mi ca, em ra zão do fe cha- 
men to do co mér cio.

Bol so na ro pro vo cou ain da os che fes es ta du ais, pe din do
que eles pe çam des cul pas. Di no re ba teu: “Se a cri se econô- 
mi ca fos se cau sa da pe los go ver na do res, por que ela exis te
em ou tros paí ses?”

E Di no foi mais lon ge. Em sua pá gi na no twit ter es cre- 
veu: “Quem es tá cau san do a gra ve cri se econô mi ca é o co- 
ro na ví rus. In crí vel que Bol so na ro fin ja ig no rar is so. E a res- 
pon sa bi li da de da ges tão econô mi ca é de le”.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, de sau to ri zan do ao mi nis- 
tro da Saú de, Nel son Tei ch a de ba ter o uso da clo ro qui na no
tra ta men to da co vid-19. E com ple tou: “Vo ta ram em mim
pa ra eu de ci dir, es sa de ci são pas sa por mim”, ra lhou.

 

Ata ca do pe lo pre si den te, o go ver na dor João Do- 
ria pe de pa ra Bol so na ro sair da bo lha e co me çar a

li de rar “se for ca paz”. Ele res pon deu a fa la do pre- 
si den te a em pre sá ri os, cul pan do os go ver na do res pe la cri- 
se econô mi ca.

 
Jair Bol so na ro pu bli cou on tem al te ra ção no de- 

cre to que dis põe so bre a pa dro ni za ção de be bi- 
das no país. Com as mu dan ças, as cer ve jas ago ra
po de rão ser pro du zi das com subs ti tu tos do lú pu- 

lo, es pu ma ar ti fi ci al e qual quer ti po de co ran te.
 

Ho je é fe ri a do an te ci pa do da Ade são do Ma ra- 
nhão à In de pen dên cia do Bra sil, mas pa ra a po- 
pu la ção que já vi ve no iso la men to so ci al, na da
mu da em na ro ti na. Sem praia, sem res tau ran te,

sem bar e sem fe ri a dão. O fe ri a dão se es tá ne le.

O pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or pos tou on tem no
twit ter que nos úl ti mos três di as, os bo le tins epi de mi o ló gi- 
cos re gis tram re du ção de no vos ca sos da Co vid-19 em São
Luís. Uma boa no ti cia, mas ele ape lou pe lo iso la men to so- 
ci al.

Edi val do Jú ni or man dou equi pes de bom bei ros ci vis,
ter cei ri za dos da Pre fei tu ra, pa ra dis ci pli nar e ori en tar fei- 
ran tes e con su mi do res nos mer ca dos do Bair ro de Fá ti ma,
Ma caú bas, João Pau lo e Cohab, on de ocor rem aglo me ra- 
ções to do dia.

São Luís, sexta-feira, 15 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Conexão Cultural movimenta 
redes sociais com apresentações 
de artistas maranhenses

 
A programação do Conexão Cultu-

ral tem movimentado as redes sociais 
com apresentações de diversos artistas 
maranhenses. A campanha é promo-
vida pelo Governo do Maranhão, por 
meio da Secretaria de Estado da Cultu-
ra (Secma), para fomentar a cultura e 
oferecer agenda diversificada durante 
a pandemia, que suspendeu todos os 
eventos impactando de forma negati-
va o segmento cultural.

“Fazem parte do Conexão Cultural 
não apenas as apresentações musicais, 
mas outras linguagens como literatu-
ra, teatro, audiovisual, dança entre ou-
tras”, informou o secretário de Estado 
da Cultura, Anderson Lindoso. 

“Os museus e as casas de cultura 
também participam com exposições e 
visitas virtuais, desafios, lives e outras 
atividades, tudo para não deixar para-
do o setor cultural e ao mesmo tempo 
oferecer opções diferentes de arte e en-
tretenimento”, complementou.

No domingo, 17, às 17h, vai ao ar o 
segundo episódio da série ‘Divino Ma-
ranhão’, que retrata a história, origem, 
curiosidades e personagens da Festa 
do Divino de Alcântara. A ideia sur-
giu como forma de contrabalançar o 
cancelamento da festa que anualmen-
te é realizada com grande participa-
ção popular.

O primeiro episódio já está disponí-
vel no canal YouTube ‘Cultura do Ma-
ranhão’ (https://bit.ly/2KxWeM1), da 
Secma. 

No YouTube o público pode con-
ferir, ainda, vídeos com shows, con-
tação de histórias, performances e 
outras apresentações de artistas mara-
nhenses. Já são mais de 200 vídeos. A 
programação de lives pelo Instagram 
@cultura.maranhão também conti-
nua movimentando as redes sociais. 
As apresentações são diárias, cada 
uma com duração de 15 a 30 minutos.

Nesta sexta-feira, 15, as atrações 
são Jean da Sanfona, às 10h, Banda 
Casaloca, às 15h, Dicy (Live especial 
Negras Vozes Mulheres), às 16h30, Mar-
quinhos Bill, às 18h, e Guto, às 20h.

No sábado, 16, tem show do can-
tor, compositor e violonista Roberto 
Ricci, às 18h, da cantora Luana Go-
mes, às 16h30, e apresentação do Dj 
Neto Myller, às 20h.

ENSINO PRIVADO

Flávio Dino sanciona 
lei que reduz valor de 
mensalidades  escolar

O Governador Flávio Dino sancionou, na tar-
de desta quinta-feira (14), lei estadual que prevê 
desconto nas mensalidades relativas ao ensino 
privado no Maranhão. Os percentuais variam de 
10 a 30%. O projeto foi aprovado pela Assembleia 
Legislativa do Maranhão e autoriza que o descon-
to seja feito durante o período de suspensão das 
aulas presenciais, em decorrência da pandemia 
mundial do coronavírus (Covid-19). 

A lei vale para escolas privadas de ensino fun-
damental e médio, nível técnico, faculdades, cur-
sos de pós-graduação e cursinhos preparatórios. 
Para instituições de ensino com até 200 alunos 
matriculados, o desconto será de 10%; entre 200 
e 400 estudantes, de 20%; e acima de 400 alunos, 

Corte de energia 
 por inadimplência é 
proibida pela Aneel

Publicação no Diário Oficial da União (DOU) 
desta quarta-feira, 25 de março, traz a Resolu-
ção Normativa 878/2020 da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). A divulgação es-
tabelece medidas para preservação da pres-
tação do serviço público de distribuição de 
energia elétrica, em decorrência da calamida-
de pública atinente à pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), com validade de 90 dias.

Entre as medidas, a resolução proíbe o cor-
te de energia por inadimplência nas unidades 
consumidoras listadas na resolução conside-
rando as disposições dos Decreto 10.282/2020, 
o Decreto 10.288/2020 e o no artigo 11 da Re-
solução Normativa  414/2010.

A partir da publicação, a Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) reforça que, onde 
existam pessoas usuárias de equipamentos 
de autonomia limitada - vitais à preservação 
da vida humana e dependentes de energia 
elétrica - não poderá haver cortes, além das 
unidades residenciais enquadradas no sub-
grupo B1, inclusive as subclasses residenciais 
de baixa renda e da subclasse residencial ru-
ral, do subgrupo B2.

A área técnica de Planejamento Territorial 
e Habitação da CNM explica que a suspen-
são não tem impactos apenas para unidades 
consumidoras urbanas e rurais, mas também 
para serviços e atividades consideradas essen-
ciais, como hospitais, centros de produção, 
armazenamento e distribuição de vacinas e 
soros, captação e tratamento de lixo, polícia, 
Corpo de Bombeiros e a própria produção e 
distribuição de energia elétrica. Mas, faz um 
alerta: os débitos vencidos serão cobrados a 
partir do vencimento.

 Logo, isso não é uma isenção aos consumi-
dores, mas uma medida emergencial para as-
segurar o acesso ao serviço nas condições de 
calamidade. Vale destacar ainda que os con-
sumidores que possuam condições de realizar 
o pagamento, realizem, evitando, assim, as 
cobranças futuras. A resolução também pro-
íbe qualquer cancelamento de benefício da  
tarifa social de energia elétrica.

 
A CNM explica que a medida da Aneel é 

fundamental para assegurar o fornecimento 
de energia para os cidadãos em situação mais 
vulnerável, além de uma melhor adequação 
das ações dos governos municipais na pre-
venção da Covid-19, em especial, nas áreas mais 
vulneráveis.

EFEITO CORONAVÍRUS

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020. Processo Administrativo 02.0405.0001/2020 - A Comissão 
Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de  Governador Luiz Rocha – MA, torna público 
que realizará licitação na seguinte forma: OBJETO; Contratação de empresa para a execução de serviços 
de pavimentação de ruas, em bloco sextavado, no município de Governador Luiz Rocha. MODALIDADE: 
Tomada de Preços. TIPO: Menor preço, na forma de Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por 
Preço por Lote. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 04 de junho de 2020, 
às 09:00h. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA, 
na Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os editais e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da Prefeitura, 
situado à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, ou pelo endereço eletrônico 
pmglr.licitacao@hotmail.com.

Governador Luiz Rocha/MA, 11 de maio de 2020
Adriely Rodrigues da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PARAIBANO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2020.  A Prefeitura Municipal de Paraibano através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a Praça 
Guilhermino Brito - 248 - Centro, Paraibano/MA, sob égide da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei 
Federal n.º 8.666/1993, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Municipal n° 3001.0401 - 0003/2017 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando  Registro de Preços para objetivando a futura e eventual aquisição de 
peças destinadas a frota de veículos e maquinas pesadas de interesse do Poder Público Municipal. A abertura da 
sessão pública será no dia 27 de maio de 2020, às 09h00min (nove horas). O edital encontra-se disponível no site 
www.paraibano.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-mail edital.paraibano@gmail.com e poderá ser 
consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou adquirido impresso a partir da data 
de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada, 
através do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Paraibano, Sala da Comissão de Licitação, no 
endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. 
Paraibano - MA. Paraibano - MA. 11 de Maio de 2020. José Hélio Pereira de Sousa – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO-MA
C.N.P.J. 05.303.144/0001-30
Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Cep: 65.670-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Nesta sexta-feira, 15, as atrações são Jean da Sanfona, às 10h, Banda Casaloca (foto)15h

 Dicy (Live especial Negras Vozes Mulheres)

Marquinhos Bill hoje  às 18h

O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8
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Levantamento foi feito pelo IBGE levando em conta o mês de março em comparação
com o mês de fevereiro deste ano. O índice de volume de vendas ficou em -5,1%

INDICADORES

Vendas no varejo têm
queda no Maranhão
PATRÍCIA CUNHA

Ajus te sa zo nal

P
ro va vel men te, por con- 
sequên cia da cri se pro vo ca da 
pe la pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus no Bra sil, ape nas o se- 

tor su per mer ca dis ta e dos pro du tos 
do  se tor de far má cia apre sen ta ram 
cres ci men to no que con cer ne ao vo- 
lu me de ven das no mês de mar ço des- 
te ano no Bra sil e tam bém no Ma ra- 
nhão.

A com pa ra ção foi com ba se no mês 
an te ri or, fe ve rei ro, e faz par te da Pes- 
qui sa Men sal de Co mér cio (PMC), fei- 
ta pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra- 
fia e Es ta tís ti ca (IB GE), que  pro duz 
in di ca do res que per mi tem acom pa- 
nhar o com por ta men to con jun tu ral 
do co mér cio va re jis ta no País.

No Ma ra nhão, com ajus te sa zo nal, 
o ín di ce de vo lu me de ven das fi cou na 
ca sa de -5,1%, pra ti ca men te o do bro 
da mé dia Bra sil, que foi de -2,5%. No 
mês an te ri or, fe ve rei ro/2020, es se in- 
di ca dor de mes ma ba se tem po ral, 
tam bém apre sen tou re cuo de 0,6%, o 
que pra ti ca men te anu lou o ocor ri do 
em ja nei ro, quan do hou ve au men to 
de 0,6% no vo lu me de ven das.

Em re la ção ao mes mo mês do ano 
de 2019, no Ma ra nhão, em mar- 
ço/2020, sem ajus te sa zo nal, foi de- 
tec ta do re cuo no vo lu me de ven das 
na ca sa de 4,0%, pra ti ca men te re ver- 
ten do os au men tos ob ser va dos nos 
dois pri mei ros me ses do ano nes sa 
ba se de com pa ra ção: em ja nei- 
ro/2020, com pa ra do com ja nei ro de 
2019, o au men to nas ven das foi de 
2,6%, e na com pa ra ção fe ve rei ro/2020 
com fe ve rei ro/2019, deu-se o mes mo

No Bra sil

APENAS AS VENDAS DE SUPERMERCADOS E FARMÁCIAS APRESENTARAM CRESCIMENTO

DIVULGAÇÃO

per cen tu al de ex pan são: 2,6%.
Ain da de acor do com a pes qui sa, o 

vo lu me de ven das de ja nei ro a mar ço 
des te ano, em re la ção ao mes mo pe- 
río do de 2019, apre sen tou uma ele va- 
ção de 0,4%, con tu do, um cres ci men- 
to me nor do que o ocor ri do no Bra sil, 
que apre sen tou  +1,6%.

No Bra sil, o vo lu me de ven das do 
co mér cio va re jis ta foi de -2,5%, de- 
pois de um le ve au men to em fe ve rei- 

ro, na or dem de 0,5%. Dos oi to gru pos 
de ati vi da de de co mér cio va re jis ta tra- 
di ci o nal in ves ti ga dos, ape nas dois 
apre sen ta ram cres ci men to no vo lu me 
de ven das: hi per mer ca dos/su per-
mer ca dos/pro du tos ali men tí ci os/be- 
bi das/fu mo, +14,6%, e ar ti gos far ma- 
cêu ti cos/mé di cos/or to pé di cos/per- 
fu ma ria/cos mé ti cos, + 1,3%. Os dois 
gru pos de des pe sas que apre sen ta- 
ram mai o res que das fo ram: te ci- 
dos/ves tuá rio/cal ça dos, -42,2%, e li-
vros/jor nais/re vis tas/pa pe la ria, 

Vendas encolhem 56% no faturamento

A ex pec ta ti va da Con fe de ra ção Na- 
ci o nal do Co mér cio de Bens, Ser vi ços
e Tu ris mo (CNC), era de que a a cri se
pro vo ca da pe lo no vo co ro na ví rus
acar re tas se uma que da his tó ri ca do
vo lu me de ven das no va re jo, no Dia
das Mães des te ano. Em com pa ra ção
com o ano pas sa do, a en ti da de es ti- 
mou um en co lhi men to de 59,2% no
fa tu ra men to re al do se tor na da ta,
con si de ra da o Na tal do pri mei ro se- 
mes tre pe lo co mér cio e a se gun da
mais im por tan te no ca len dá rio va re- 
jis ta bra si lei ro.

Um le van ta men to da Boa Vis ta,
com abran gên cia na ci o nal, mos trou
que as  ven das do co mér cio pa ra o Dia
das Mães re cu a ram 41% em 2020, em
com pa ra ção a 2019.  Es sa bai xa re for- 
çou o ce ná rio de ven das fra cas no va- 
re jo de vi do às res tri ções im pos tas pe- 
la Co vid-19. Em 2019 as ven das ha vi- 
am su bi do 1,7%. As per das mais ex- 
pres si vas se con cen tra ram nos seg- 

men tos va re jis tas es pe ci a li za dos na
ven da de itens não es sen ci ais

O fe cha men to do co mér cio não es- 
sen ci al e que era re le van te pa ra a da ta,
co mo lo jas de ves tuá rio, cos mé ti cos,
ele tro do més ti cos, mó veis e ele tro e le- 
trô ni cos e as me di das de res tri ção à
cir cu la ção de pes so as, li mi ta ram as
pos si bi li da des de com pra dos con su- 
mi do res.

De acor do com es tu do da CNC, as
per das di re tas im pos tas ao co mér cio
pe la cri se pro vo ca da pe lo no vo co ro- 
na ví rus che ga ram a R$ 124,7 bi lhões
após se te se ma nas do sur to da do en ça
(de 15 de mar ço a 2 de maio). O va lor
re pre sen ta um en co lhi men to de 56%
no fa tu ra men to do va re jo, em re la ção
ao pe río do an te ri or ao iní cio da pan- 
de mia.

O eco no mis ta da CNC res pon sá vel
pe lo tra ba lho, Fa bio Ben tes, ex pli ca
que a in ten si fi ca ção de es tra té gi as al- 
ter na ti vas, co mo e-com mer ce, m-

com mer ce, ven das por apli ca ti vos de
re des so ci ais, ser vi ços de delivery e
dri ve-th ru, con tri buiu pa ra que as
per das se des sem de for ma me nos in- 
ten sa. “Con tu do, não fo ram su fi ci en-
tes pa ra im pe dir o acú mu lo de no vos
re sul ta dos ne ga ti vos ao lon go de to do
o mês de abril”, pon de ra o eco no mis- 
ta.

Con tu do, não fo ram

su fi ci en tes pa ra im pe dir

o acú mu lo de no vos

re sul ta dos ne ga ti vos ao

lon go de to do o mês de

abril

DA RE DA ÇÃO

Pró xi mo sor teio

DA RE DA ÇÃO

MUITO DINHEIRO

Mega-Sena tem prêmio
de R$ 100 milhões

CONCURSO 2.261 SERÁ AMANHÃ, COM PRÊMIO DE R$ 100 MI

Ne nhum apos ta dor acer tou os seis nú me ros da Me- 
ga-Se na sor te a dos na úl ti ma quar ta-fei ra (13) no Es pa ço
Lo te ri as Cai xa, no ter mi nal Ro do viá rio Ti e tê, em São
Pau lo.

Os nú me ros sor te a dos no con cur so 2.261 fo ram: 07 –
23 – 26 – 27 – 29 – 51.

Na qui na, 141 apos ta do res ga nha ram R$ 36.059,08.
Os 10.502 ga nha do res da qua dra re ce be rão o prê mio in- 
di vi du al de R$ 691,61.

A es ti ma ti va de prê mio do pró xi mo con cur so é de R$
100 mi lhões pa ra quem acer tar as seis de ze nas da Me ga-
Se na. O con cur so 2.261 se rá ama nhã, sá ba do (16).

As apos tas na Me ga-Se na po dem ser fei tas até as 19h
(ho rá rio de Bra sí lia) do dia do sor teio em lo té ri cas ou
pe la in ter net.

A apos ta sim ples, com seis de ze nas, cus ta R$4,50.

RIBAMAR

Suspeitos são detidos
por assalto no Araçagi

FORAM RECUPERADOS UMA TV, UM COMPUTADOR E BOLSAS

POLÍCIA MILITAR

A Po lí cia Mi li tar, atra vés do 8°BPM, con se guiu pren- 
der em fla gran te dois ho mens sus pei tos de co me ter um
rou bo qua li fi ca do no Par que Ara ça gi ,em São Jo sé Ri ba- 
mar, re gião me tro po li ta na de São Luís.

Uma equi pe da Po lí cia Mi li tar re a li za va pa tru lha- 
men to den tro das di re tri zes da Ope ra ção Pon tu al quan- 
do foi in for ma da de um rou bo a re si dên cia na re gião do
Ara ça gi. De acor do com a PM, o cri me te ria si do co me ti- 
do por três ele men tos que es ta vam por tan do ar ma de
fo go .

Ao re a li zar bus cas na re gião, a guar ni ção con se guiu
lo ca li zar dois dos três sus pei tos que con fes sa ram o cri- 
me e de la ta ram o lo cal on de os ob je tos rou ba dos es ta- 
vam es con di dos. Fo ram re cu pe ra dos dois apa re lhos de
te le vi são, um com pu ta dor e ou tros aces só ri os.

Di an te dos fa tos, os con du zi dos, bem co mo to do ma- 
te ri al re cu pe ra do, fo ram apre sen ta dos no Plan tão de
Po lí cia Ci vil do bair ro do Coha trac, on de fo ram au tu a do
em fla gran te de li to. Um dos pre sos já te ria si do de ti do
em ou tras oca siões pe lo mes mo cri me.

São Luís, sexta-feira, 15 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em três cidades do Maranhão, a polícia prendeu suspeitos de assassinatos, traficantes e
assaltantes após sequestro. Agentes continuam operações mesmo durante pandemia

AÇÕES POLICIAIS

Suspeitos presos em
operações no interior
SAULO DUAILIBE

Bar rei ri nhas

A
po lí cia re a li zou uma ação 
con jun ta com a guar ni ção de 
ser vi ço da 2ª Com pa nhia de 
Po lí cia Mi li tar e De le ga cia de 

Po lí cia de Itin ga do Ma ra nhão, per- 
ten cen te a 9ª De le ga cia Re gi o nal de 
Açai lân dia, pa ra dar cum pri men to ao 
man da do de pri são pre ven ti va con tra 
uma pes soa sus pei ta de cri mes de ho- 
mi cí dio qua li fi ca do e ten ta ti va de ho- 
mi cí dio qua li fi ca do.

A pes soa pre sa é uma mu lher que 
po de ter par ti ci pa ção em um ho mi cí- 
dio e uma ten ta ti va de ho mi cí dio 
ocor ri do no fim do mês de de zem bro 
do ano pas sa do.

O cri me acon te ceu na Rua Jo sé dos 
Reis Fei to sa, em fren te à Bo a te Ka la- 
ma zoo, em Itin ga. Após os pro ce di- 
men to de pra xes, a pre sa foi con du zi- 
da a Uni da de Pri si o nal de Res so ci a li- 
za ção de Da vi nó po lis, on de per ma ne- 
ce rá a dis po si ção da jus ti ça.

Já na ci da de de Bar rei ri nhas, ou tra 
ope ra ção da Po li cia Ci vil do Ma ra- 
nhão, atra vés da 20 De le ga cia Re gi o- 
nal da ci da de, deu cum pri men to ao 
Man da do de Pri são con tra uma pes- 
soa que mo ra em Ro sá rio. Ela é sus- 
pei ta dos cri mes pre vis tos nos Arts. 33 
e 40, in ci so VI, da Lei 11.343/06.

No en tan to, o sus pei to, no mo men- 
to da as si na tu ra do au to de pri são, as- 
si nou no me di fe ren te da que le que ha- 
via apre sen ta do no RG, sen do de ime- 
di a to da do voz de pri são em fla gran te 
de li to pe lo Art. 299 do CPB, fal si da de

Por to Fran co

AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL CONTINUAM NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO

DIVUKGAÇÃO

ide o ló gi ca. O sus pei to tam bém atua 
no traá fi co de dro gas da re gião dos 
Len çóis Ma ra nhen ses e já vi nha sen- 
do mo ni to ra do. O sus pei to per ten cen 
a uma fac ção cri mi no sa que atua na 
área.

Po li ci ais da 10ª De le ga cia Re gi o nal, 
atra vés do Gru po de Pron to Em pre go, 
pren de ram um ho mem sus pei to de 
as sal to na ci da de de Por to Fran co. O 
cri me acon te ceu no dia 18 de abril 
des te ano, on de, ele e mais qua tro ele- 
men tos, man ti ve ram a fa mí lia re fém e 
le va ram R$ 27 mil em ob je tos e di- 
nhei ro, uti li za ram um car ro Fi at Uno, 
de cor chum bo, atu an do co mo o mo- 
to ris ta da qua dri lha.

Após in ves ti ga ções, a po lí cia con- 
se guiu ras tre ar um dos apa re lhos ce- 
lu la res sub traí do de uma das ví ti mas, 

on de che ga ram a um de ter mi na do 
en de re ço na ci da de de Im pe ra triz. Di-
an te do en de re ço ob ti do, a au to ri da de 
po li ci al re que reu a bus ca e apre en são 
na re si dên cia, lo ca li zan do o apa re lho 
ce lu lar.

Con for me a pro pri e tá ria do imó vel, 
na qual foi re a li za do a bus ca e a apre- 
en são, o apa re lho ce lu lar foi ad qui ri- 
do pe la quan tia de R$ 200. O sus pei to 
tam bém te ria par ti ci pa do de ou tros 
as sal tos, co mo nas ci da des de Da vi- 
nó po lis e Ci de lân dia.

Além dos cri mes já in for ma dos, ele 
tam bém par ti ci pou do as sal to que te- 
ve na Es tra da do Ar roz, on de re sul tou 
em tro ca de ti ros com a po lí cia e a 
apre en são de al guns car ros.
Ele foi cap tu ra do e le va do à Uni da de 
Pri si o nal de Res so ci a li za ção de Por to 
Fran co, on de fi ca rá à dis po si ção da 
jus ti ça.

DA RE DA ÇÃO

VILA BRASIL

Homem é preso por
suspeita de tráfico

ALÉM DE DROGAS, UMA MOTO FOI APREENDIDA NA AÇÃO

POLÍCIA MILITAR

Po li ci ais mi li ta res do 6º Ba ta lhão da Po lí cia Mi li tar
pren de ram um ho mem sus pei to de trá fi co de en tor pe- 
cen tes, no bair ro Vi la Bra sil, em São Luís.

De acor do com a po lí cia, na ação foi apre en di da trin- 
ta bu chas de ma co nha pron tas pa ra co mer ci a li za ção,
além de uma ba lan ça de pre ci são, uma mo to XRE 300 e
R$ 24 em es pé cie.

Se gun do os  mi li ta res, du ran te ron das a guar ni ção
avis tou um in di ví duo tra fe gan do em uma mo to em ati- 
tu de sus pei ta, por is so foi da da a or dem de pa ra da e o
sus pei to em pre en deu fu ga. Os po li ci ais ini ci a ram o
acom pa nha men to tá ti co até a Vi la Bra sil on de ocor reu a
abor da gem.

Os mi li ta res in for ma ram ain da que o sus pei to já pos- 
sui di ver sos an te ce den tes cri mi nais e se gue mo ni to ra do
por meio de tor no ze lei ra ele trô ni ca. Ele foi apre sen ta do
no plan tão da De le ga cia da Ci da de Ope rá ria jun ta men- 
te com os ma te ri ais apre en di dos.

Tra ba lho re mo to

AÇÃO REMOTA

JT-MA produz 121 mil atos processuais

AS AÇÕES TRABALHISTAS FORAM FEITAS NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 10 DE MAIO DESTE ANO

DIVULGAÇÃO

A pro du ti vi da de em tra ba lho re mo to de
ma gis tra dos e ser vi do res da Jus ti ça do Tra- 
ba lho no Ma ra nhão (JT-MA), no pe río do de
13 de mar ço a 10 de maio des te ano, re sul- 
tou em 121.987 atos pro ces su ais, que es tão
dis tri buí dos en tre 5.032 sen ten ças; 1.679
acór dãos; 7.660 de ci sões; 24.774 des pa- 
chos; 2.375 al va rás; 1.489 pro ces sos bai xa- 
dos na fa se de exe cu ção; 1.555 pe nho ras on
li ne; e 77.423 do cu men tos jun ta dos aos au- 
tos por ser vi do res.

Os da dos es tão no bo le tim de pro du ti vi- 
da de di vul ga do pe la Co or de na do ria de
Ges tão Es tra té gi ca, Es ta tís ti ca e Pes qui sa
(CGE EP) do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
da 16ª Re gião (Ma ra nhão).

Ain da se gun do o bo le tim, do to tal,
15.176 atos pro ces su ais cor res pon dem ao
tra ba lho da se ma na de 4 a 10 de maio,
quan do fo ram pro fe ri das 469 sen ten ças,
1.411 de ci sões, exa ra dos 776 acór dãos, efe- 
tu a dos 3.411 des pa chos, ex pe di dos 161 al- 
va rás, bai xa dos 183 pro ces sos na fa se de
exe cu ção, re a li za das 157 pe nho ras on li ne
e 8.608 do cu men tos fo ram jun ta dos aos

au tos por ser vi do res.

Por de ter mi na ção do Ato Con jun to GP e
GVP/CR nº 1/2020, de 23 de mar ço des te
ano, a Jus ti ça do Tra ba lho no Ma ra nhão es- 
tá atu an do em sis te ma de tra ba lho re mo to
em to da a ju ris di ção, e a co mu ni ca ção aos
ma gis tra dos, ad vo ga dos, par tes, mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co, ser vi do res e de mais
au xi li a res da Jus ti ça de ve rá ser re a li za da
por meio te lefô ni co ou ele trô ni co.

O Ato Con jun to GP e GVP/CR nº 4/2020,
de 29 de abril de 2020, pror ro gou, por pra zo
in de ter mi na do, a sus pen são do ex pe di en te
pre sen ci al no âm bi to do Tri bu nal.

Ape sar de o tra ba lho re mo to ter si do re- 
gu la men ta do em 23 de mar ço, me di das
emer gen ci ais es ta be le ci das pe lo Ato do
Ga bi ne te da Pre si dên cia nº 01/2020, de ter-
mi na ram, des de 16 de mar ço, o re gi me de
te le tra ba lho tem po rá rio pa ra ges tan tes,
mai o res de 60 anos e por ta do res de do en- 
ças crô ni cas com pro va das por lau do ou re- 
la tó rio mé di co.

MARANHÃO

Judiciário prorroga regime de plantão

A PORTARIA FOI ASSINADA PELO PRESIDENTE DO TJMA, DESEMBARGADOR LOURIVAL SEREJO

O TJ MA pror ro gou até o dia 31 de maio
de 2020, no âm bi to do Po der Ju di ciá rio do
Ma ra nhão, o pra zo de vi gên cia do re gi me
de plan tão ex tra or di ná rio, ins ti tuí do pe lo
Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça, con for me a
Re so lu ção nº 318.

A Por ta ria foi as si na da pe lo pre si den te
do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, de- 
sem bar ga dor Lou ri val Se re jo, e pe lo cor- 
re ge dor-ge ral da Jus ti ça, de sem bar ga dor
Pau lo Vel ten. Os pra zos pro ces su ais nos
fei tos que tra mi tam em meio ele trô ni co,
fi cam sus pen sos em ra zão da im po si ção
de me di das sa ni tá ri as res tri ti vas à li vre lo- 
co mo ção de pes so as es ta be le ci das no De- 
cre to nº 35.784, pe lo pe río do de 11 a 15 de
maio de 2020.

Con for me a Por ta ria, ha ven do pror ro- 
ga ção das im po si ções à li vre lo co mo ção
de pes soa, fi cam au to ma ti ca men te sus- 
pen sos os pra zos pro ces su ais de pro ces- 
sos que tra mi tam em meio ele trô ni co pe lo
pe río do que per du rar o “ lock down”.

Os pra zos sus pen sos de que tra ta o ca- 
put são ex clu si va men te pa ra os fei tos que
tra mi tam nos mu ni cí pi os de São Luís, São
Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra po- 
sa, e no Se gun do Grau de Ju ris di ção. Per- 
ma ne cem sus pen sos os pra zos pro ces su- 

ais dos fei tos que tra mi tam em meio fí si- 
co.

Per ma ne ce as se gu ra da a apre ci a ção
das ma té ri as mí ni mas a que se re fe re as
Re so lu ções CNJ no 313 e 314, em es pe ci al,
dos pe di dos de me di das pro te ti vas em de- 
cor rên cia de vi o lên cia do més ti ca, das
ques tões re la ci o na das a atos pra ti ca dos
con tra cri an ças e ado les cen tes ou em ra- 
zão do gê ne ro.

Pa ra a re a li za ção da au di ên cia de vem
ser con si de ra das even tu ais di fi cul da des
de in ti ma ção de par tes e tes te mu nhas, re- 
a li zan do-se a as sen ta da so men te quan do
pos sí vel a par ti ci pa ção das par tes, ad vo- 
ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co,
ve da da a atri bui ção de res pon sa bi li da de
aos pro cu ra do res em pro vi den ci a rem o
com pa re ci men to de par tes e tes te mu- 
nhas a qual quer lo ca li da de fo ra de pré di- 
os ofi ci ais do Po der Ju di ciá rio pa ra par ti- 
ci pa ção em atos vir tu ais.

Os atos que even tu al men te não pu de- 
rem ser pra ti ca dos pe lo meio ele trô ni co
ou vir tu al, de ve rão ser adi a dos e cer ti fi ca- 
dos pe la se cre ta ria ju di ci al, após de ci são
fun da men ta da do ma gis tra do, con for me
art. 3º, §2º da Re so lu ção nº314/2020 do
Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça.

São Luís, sexta-feira, 15 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O defensor Flávio Boaventura tem 32 anos e uma vasta experiência no futebol brasileiro
e também internacional. Ele deverá formar dupla com Plínio em 2020

Fi cha téc ni ca

• No me: Flá vio de Sou za Bo a ven tu ra
• Ida de: 32 anos
• Po si ção: za guei ro
• Pé pre fe ren ci al: des tro
• Al tu ra: 1.82m
• Pe so: 77 kg

REFORÇO

Sampaio bem perto
de anunciar zagueiro

SAU LO DU AI LI BE
O Sam paio Cor rêa con ti nua no

mer ca do da bo la se pre pa ran do pa ra
o re tor no do fu te bol no país e no Ma- 
ra nhão. A di re to ria es tá com con ver- 
sas bem adi an ta das com o za guei ro
Flá vio Bo a ven tu ra, que es ta va no São
Ben to-SP, on de atu ou por 11 par ti das
nes ta tem po ra da an tes da pa ra li sa ção
por con ta da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus.

Com 11 des li ga men tos, o ti me do
Sam paio es tá sen do re mon ta do pe lo
téc ni co Léo Con dé, que che gou pou co
an tes da sus pen são das ati vi da des e
ain da não te ve tem po pa ra tra ba lhar

com o gru po de atle tas e nem re ce ber
no vos jo ga do res.

Flá vio Bo a ven tu ra tem 32 anos e
uma vas ta ex pe ri ên cia no fu te bol bra- 
si lei ro e tam bém in ter na ci o nal. Com
pas sa gens por Ath le ti co-PR, ABC-RN,
Amé ri ca-RN, CRB-AL, Pa ços de Fer- 
rei ra, de Por tu gal, e Army Uni ted, da
Tai lân dia.

Além de Flá vio, o Tri co lor tam bém
es tá pra ti ca men te cer to com o ve lho
co nhe ci do da tor ci da: o za guei ro Plí- 
nio. Am bos de vem fa zer a du pla de za- 
ga que se rá co man da da por Léo Con- 
dé no Cam pe o na to Ma ra nhen se e Sé- 
rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro.

FÓRMULA 1

Ferrari anuncia Carlos Sainz no lugar de Vettel
A Fer ra ri anun ci ou, na ma nhã de 

on tem, quin ta-fei ra (14), a con tra ta- 
ção do es pa nhol Car los Sainz pa ra as- 
su mir a va ga aber ta com a saí da de Se- 
bas ti an Vet tel, que não che gou a um 
acor do pa ra re no var o vín cu lo que te- 
ve iní cio em 2015. “Es tou mui to fe liz 
que vou pi lo tar pa ra a Fer ra ri em 2021 
e es tou em pol ga do com o meu fu tu ro 
na equi pe”, co men tou Sainz nas su as 
re des so ci ais. “Ain da te nho um ano 
im por tan te pe la McLa ren Ra cing e es- 
tou re al men te an si o so pa ra vol tar a 
cor rer com eles nes ta tem po ra da”, 
acres cen tou o es pa nhol de 25 anos.

Es tou mui to fe liz que 

vou pi lo tar pa ra a 

Fer ra ri em 2021

Ou tro co ta do pa ra a va ga de Vet tel 
na Fer ra ri, o aus tra li a no Da ni el Ric ci- 
ar do foi anun ci a do pe la McLa ren nes- 
ta quin ta-fei ra. Ele vai jus ta men te

A ESCUDERIA DA FERRARI APOSTA NO ESPANHOL CARLOS SAINZ PARA 2021

GETTY IMAGES

subs ti tuir Car los Sainz.
O ca sa men to en tre Se bas ti an Vet tel 

e Fer ra ri tem da ta pa ra che gar ao fim. 
A es cu de ria de Ma ra nel lo anun ci ou 
que as par tes não che ga ram a um 
acor do pa ra 2021, en cer ran do o ca sa- 
men to que co me çou há cin co anos e 

que foi mar ca do por mais bai xos que 
al tos. Des de que che gou, em 2015, 
com o so nho de re pe tir os pas sos do 
ído lo Mi cha el Schu ma cher e con quis- 
tar tí tu los pe la Scu de ria, Vet tel ven ceu 
14 ve zes pe lo ti me ita li a no e acu mu- 
lou di ver sos er ros e po lê mi cas.

NOVO UNIFORME

Vazou! Juventus volta às listras tradicionais
Com ima gens do ava tar de CR7, va- 

za ram na in ter net os pos sí veis no vos
uni for mes da Ju ven tus. A Ve lha Se-
nho ra vai vol tar às tra di ci o nais lis tras
na ca mi sa nú me ro 1. Bom, nem tão
tra di ci o nal as sim, uma vez que as lis-
tras são um tan to es ti li za das. Mas es tá
bem mais pró xi mo do uni for me clás- 
si co do que o da atu al tem po ra da (que
tem até uma lis tra ro sa no meio). Ou- 
tro de ta lhe do no vo uni for me é o tom
dou ra do no em ble ma do clu be, no lo-
go ti po do pa tro ci na dor e na mar ca do
for ne ce dor de ma te ri al es por ti vo.

5 co xi nhas

APÓS 4 ANOS

Após “5 co xi nhas”,
Wal ter re tor na ao
ti me do Fu ra cão

Wal ter re tor na ao Ath le ti co de pois de qua se qua tro
anos em bus ca de um re co me ço na car rei ra. A pri mei ra
pas sa gem pe lo clu be, en tre 2015 e 2016, fi cou mar ca da
pe la os ci la ção, pe la lu ta con tra a ba lan ça (mar ca co- 
mum na car rei ra do ata can te) e pe las “cin co co xi nhas”.
Ofi ci a li za do nes ta se ma na, Wal ter che ga com um con- 
tra to de três me ses.

O jo ga dor, ho je com 30 anos, dis pu tou 73 jo gos e mar- 
cou 16 gols na pri mei ra pas sa gem. Ele che gou ao clu be
em abril de 2015 e, mes mo aci ma do pe so e mes mo che- 
gan do com as com pe ti ções em an da men to, ter mi nou a
tem po ra da co mo o ar ti lhei ro do ti me, com 11 gols.

Wal ter ba lan çou as re des, por exem plo, nas vi tó ri as
so bre Pal mei ras (1 a 0 fo ra), Join vil le (2 a 0 fo ra), Goiás (3
a 0 em ca sa) e Atlé ti co-MG (1 a 0 fo ra). Além do fa ro de
gol, mos trou re gu la ri da de: dis pu tou 32 das 38 ro da das
do Bra si lei rão – o Fu ra cão ter mi nou no mo des to 10° lu- 
gar.

O ata can te, po rém, caiu de pro du ção em 2016. Dis pu- 
tou 35 jo gos, mas ano tou só cin co gols. Ape sar dis so, a
pas sa gem fi cou mar ca da pe lo gol no 2 a 0 so bre o Co ri ti- 
ba, pe la de ci são es ta du al. Com o 5 a 0 no agre ga do, Wal- 
ter fa lou que co me ria “cin co co xi nhas” em pro vo ca ção
ao ri val.

Ape sar dos al tos e bai xos, Wal ter mos trou qua li da de
nas fi na li za ções e ver sa ti li da de em cam po en tre 2015 e
2016. Jo gou mais lon ge da área, co mo um meia-ata can- 
te, e jo gou na re fe rên cia, co mo um cen tro a van te. E
adap tou-se bem às du as fun ções.

Wal ter, po rém, per deu ren di men to jus ta men te quan- 
do ema gre ceu. Se ja por ter per di do for ça, se ja pe lo des- 
gas te fí si co, se ja por coin ci dên cia, fa to é que Wal ter não
ren deu em 2016 e, por is so, aca bou li be ra do pe lo Ath le- 
ti co – o ata can te, en tão, acer tou com o Goiás.

De vol ta ao Fu ra cão, Wal ter vai (mais uma vez) ten tar
ven cer a ba lan ça e con se guir uma re gu la ri da de. A ver sa- 
ti li da de e a ex pe ri ên cia jo gam à fa vor do ata can te. Ele
de ve bri gar por va ga com Bis so li na fren te. Mas ele tam- 
bém po de atu ar mais re cu a do, ser vin do o jo vem com pa- 
nhei ro. “É um re co me ço. Co mo se fos se na pri mei ra vez,
que saí do Co que sem na da, em bus ca de dar al go pa ra a
mi nha mãe. É a mes ma coi sa, te nho al go a bus car. Es tou
mui to fe liz e fo ca do, pen san do ape nas em che gar e tra- 
ba lhar. Ale gria de sa ber que to do mun do quer me aju- 
dar”.

É um re co me ço. Co mo se fos se na

pri mei ra vez, que saí do Co que sem

na da, em bus ca de dar al go pa ra a

mi nha mãe. É a mes ma coi sa, te nho

al go a bus car
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Na programação, há shows de grandes artistas nacionais e internacionais

Sex ta-fei ra (15)

The Kil lers

Mo le jo

Pe dro Sam paio

Ana Ca ro li na

Léo Ma ga lhães

Me lim

Sá ba do (16)

Le xa

Pi xo te

Zé Ne to e Cris ti a no

Pau lo Ri car do

Bru no e Mar ro ne

Ren nan da Pe nha

Do min go (17)

The Rol ling Sto nes

Wesley Sa fa dão & Ra ça Ne gra

MATHEUS WER NECK

1. No PC (ou Mac):
• Aces se o si te da Epic Ga mes, bai xe e
ins ta le o cli en te da Epic Ga mes Sto re
(Win dows e ma cOS)
• Abra o cli en te e cli que em Lo ja
• No ban ner Jo gos Grá tis, cli que no
bo tão Ver mais

• Cli que no jo go gra tui to que de se ja
ad qui rir
• Cli que no bo tão Ob ter e de pois, em
Fa zer pe di do (o va lor se rá de R$ 0,00)

2. No na ve ga dor web
• Aces se o si te da Epic Ga mes
• Cli que no jo go gra tui to que de se ja
ad qui rir
• Cli que no bo tão Ob ter e de pois, em
Fa zer pe di do (o va lor se rá de R$ 0,00)

• Abra o cli en te e cli que em Bi bli o te ca
• Cli que no jo go que de se ja bai xar
• Es co lha o lo cal da ins ta la ção e de -
pois, cli que em Ins ta lar

Au ten ti ca ção em dois fa to res

• Email ve ri fi ca do (de ve ser o mes mo
da con ta da Epic Ga mes)
• Men sa gem SMS
• App de au ten ti ca ção

• Na pri mei ra vez que vo cê lo gar de -
pois que ati var a au ten ti ca ção em du -
as eta pas
• Se vo cê lo gar usan do um no vo dis -
po si ti vo
• Se vo cê fi car mais de 30 di as sem en -
trar na con ta
• Se vo cê lim pou re cen te men te os co -
o ki es do na ve ga dor
• Pe ri o di ca men te, quan do for bai xar
ga mes gra tui tos na Epic Ga mes Sto re.

DISTRAÇÃO

Confira as lives do fim
de semana para curtir

O
s shows ao vi vo on-li ne con- 
ti nu am le van do mo men tos
de en tre te ni men to du ran te
a qua ren te na. Em di ver sos

for ma tos, con ver san do com fãs, to- 
can do ao vi o lão, com ban da com ple ta
e al ter nan do en tre me ga pro du ções e
for ma tos in ti mis tas, ban das e ar tis tas
na ci o nais e in ter na ci o nais têm fei to
seus shows. As sim, pre pa ra mos a
agen da de li ves da se ma na, que vai de
ho je até o do min go (17).

Na pro gra ma ção, há shows de
gran des ar tis tas na ci o nais e in ter na ci- 
o nais. Os des ta ques vão pa ra as apre- 
sen ta ções de Mil ton Nas ci men to, Ana
Ca ro li na, e no do min go a de Wesley
Sa fa dão jun to com Ra ça Ne gra.
Acom pa nhe to dos os de ta lhes da
agen da abai xo.

A agen da de li ves da se ma na tem a
ban da The Kil lers, na sex ta-fei ra. Eles,
que pos su em di ver sos hits, en tram ao
vi vo em seu YouTube, a par tir das 16h.

A ban da de pa go de, com di ver sos
su ces sos, faz um show ao vi vo em seu
ca nal do YouTube. O Pa go de do Mo le- 
jo co me ça a par tir das 20h.

Com trans mis são si mul tâ nea pe lo
ca nal Mul tishow e no YouTube, o ar- 
tis ta es ta rá ao vi vo a par tir das 20h, to- 

can do os mai o res su ces sos de funk da
atu a li da de.

A can to ra de MPB faz sua pri mei ra
li ve no Fes ti val Bra des co Se gu ros nes- 
ta sex ta-fei ra (15). O show se rá trans- 
mi ti do em seu ca nal do YouTube, a
par tir das 21h.

O can tor faz mais uma li ve nes ta
sex ta-fei ra. Po rém, des ta vez, se rá no
for ma to voz e vi o lão. Ele se apre sen ta
em seu ca nal no YouTube, a par tir das
21h30.

A ban da que te ve di ver sos hits nos
úl ti mos anos, faz o lan ça men to do no- 
vo ál bum em li ve que se rá trans mi ti da
pe lo YouTube, TV Ban dei ran tes e
Band FM, a par tir das 22h45.

Uma das can to ras da no va ge ra ção
do pop bra si lei ro faz sua pri mei ra li ve
no sá ba do. As sim, se apre sen ta em
seu ca nal do YouTube, a par tir das
16h.

A ban da de pa go de faz sua se gun da
li ve Sun set nes te sá ba do. A apre sen ta- 
ção po de ser as sis ti da pe lo ca nal do
YouTube do gru po, e tam bém no Ins- 
ta gram, a par tir das 17h.

A du pla ser ta ne ja Zé Ne to e Cris ti a- 
no pro me te to car seus su ces sos e di-
ver sos “mo dões” em no va li ve. O ‘Bar- 
zi nho Ale a tó rio’ co me ça às 18h, no ca- 
nal ofi ci al da du pla no Youtube.

O can tor Pau lo Ri car do, co nhe ci do
por to car di ver sos hits nos anos 80 e
90, faz uma apre sen ta ção ao vi vo em
seu ca nal do YouTube, a par tir das
20h.

A du pla Bru no e Mar ro ne já se pre-
pa ra pa ra a se gun da li ve nes te sá ba do.
Des sa vez a apre sen ta ção co me ça às
21h40, no ca nal da du pla no Youtube.

O DJ Ren nan da Pe nha, do no de di- 
ver sos hits, faz mais uma li ve nes te sá- 
ba do, no Ins ta gram do The Cloud Bar,
a par tir das 21h.

A ban da vem trans mi tin do shows
his tó ri cos to dos os do min gos, a par tir
das 16h, no YouTube.

No do min go acon te ce a WS Sun set
2, uma li ve com Wesley Sa fa dão e a
ban da de pa go de Ra ça Ne gra. A du pla
pro me te mui tos su ces sos e ale gria a
par tir das 16h, no ca nal ofi ci al das du-
as ban das.

GAMES

GTA V está de graça no PC via Stream

OS GAMES OFERECIDOS MUDAM A CADA SETE DIAS E QUANDO ADICIONADO À CONTA, USUÁRIO PODE BAIXAR E JOGAR QUANDO QUISER

Con fir man do o va za men to que
acon te ceu nes ta ma dru ga da, Grand
Theft Au to V es tá dis po ní vel de gra ça
de ho je (14) até dia 21 de maio na Epic
Ga mes Sto re, bas tan do res ga tar pa ra
ter aces so ao jo go pa ra sem pre.

A Epic Ga mes Sto re é uma lo ja di gi- 
tal de ofe re cer ga mes ex clu si vos da
Epic, co mo Fort ni te, a lo ja tam bém
dis tri bui jo gos gra tui tos to da se ma na,
co mo, por exem plo GTA V es sa se ma- 
na.

Os ga mes ofe re ci dos mu dam a ca- 
da se te di as, mas uma vez adi ci o na- 
dos à sua con ta, o usuá rio po de bai xar
e jo gar quan do qui ser.

Vo cê po de ad qui rir e bai xar os jo- 
gos grá tis da Epic Ga mes Sto re pe lo
cli en te da lo ja ou di re ta men te pe lo
na ve ga dor. Con fi ra o pas so-a-pas so a
se guir:

Uma vez que vo cê te nha in cluí do o
jo go em sua con ta, ele es ta rá dis po ní- 
vel na aba Bi bli o te ca, no cli en te da
Epic Ga mes Sto re.

Pa ra bai xar um jo go, fa ça o se guin- 
te:

Até o dia 21 de maio, a Epic Ga mes
Sto re exi ge a au ten ti ca ção em dois fa- 
to res an tes de res ga tar os jo gos gra tui- 
tos. É uma exi gên cia pe rió di ca, mas
que é ne ces sá ria pa ra a aqui si ção de
GTA V. Usuá ri os que não tem a au ten- 
ti ca ção em dois fa to res ati va da na
con ta, ve rão uma men sa gem de aler ta

quan do ten ta rem res ga tar um ga me
gra tui to.

Pa ra ati var a au ten ti ca ção, vi si te a
pá gi na de con fi gu ra ção de con ta na
Epic Ga mes. Uma vez ati vo, vo cê te rá
que in se rir um có di go quan do lo gar
na Epic Ga mes Sto re. O có di go se rá
en vi a do pe lo mé to do que vo cê es co-
lher na con fi gu ra çao de con ta. As op- 
ções dis po ní veis são:

É pos sí vel es co lher mais de uma
op ção pa ra re ce ber o có di go. Não se rá
pre ci so in se rir có di gos de ve ri fi ca ção
to das as ve zes que en trar na lo ja. Se- 
gun do a Epic, o có di go de ve ri fi ca ção
é exi gi do nas se guin tes si tu a ções:

THA LIA LE MOS

A Missy Er ra da (2020)

Me gar ro mân ti co (2019)

Si er ra Bur gess é uma Lo ser (2018)

Per fei ta é a Mãe (2016)

Ami za de Co lo ri da (2011)

Cinco comédias
românticas para assistir

AMIZADE COLORIDA É UM DOS FILMES DA LIST

Nes sa qua ren te na, sem mui ta coi sa pra fa zer den tro
de ca sa, con ve nha mos que é bom dar uma re la xa da en- 
tão, não é mes mo? Um bom fil me po de mu dar o seu dia,
afi nal, os lon gas são ca pa zes de nos fa zer vi a jar e nos
des li gar do res to do mun do, ao me nos por al gu mas ho- 
ras. Pen san do nis so, se pa ra mos 5 co mé di as pa ra vo cê
ra char de rir! Ve ja:

O fil me con ta his tó ria de Tim Mor ris (Da vid Spa de),
um ho mem que aca ba se con fun din do e con vi dan do
uma mu lher er ra da pa ra uma vi a gem dos so nhos. Se rá
que vai dar cer to? As sis ta! O lon ga po de cair nas su as
gra ças.

A ar qui te ta de No va York Na ta lie de sis tiu de en con trar
o ca ra per fei to. Mas de pois de um gol pe na ca be ça, ela
acor da e se vê pre sa em uma co mé dia ro mân ti ca.

Uma men sa gem en vi a da por en ga no dá iní cio ao ro- 
man ce vir tu al en tre uma nerd e um atle ta. O pro ble ma é
que ele acha que es tá fa lan do com uma po pu lar lí der de
tor ci da.

Quan do o pe so das res pon sa bi li da des se tor na in su- 
por tá vel, es ta mãe sol tei ra tem a so lu ção: jo gar tu do pa- 
ra o al to e sair em bus ca de di ver são!

Es sa co mé dia ro mân ti ca re tra ta a re la ção en tre dois
exe cu ti vos sol tei ros ocu pa dos que ten tam in cluir al go a
mais em sua ami za de, dei xan do de fo ra sen ti men to e
com pro me ti men to. Se rá que deu cer to? Ve ja e des cu bra.

YOUTUBE

Plataforma infantil
do SBT quer avançar

SBT PRETENDE TRAZER PROGRAMAS DE CARÁTER EDUCATIVO 

O SBT lan çou es ta se ma na um ca nal no YouTube des- 
ti na do ao enor me pú bli co in fan to-ju ve nil que acom pa- 
nha as su as no ve las. A TV Zyn es tre ou com dois pro gra- 
mas iné di tos e agre gou ou tros que já eram exi bi dos em
di fe ren tes pla ta for mas na in ter net.

To do o con teú do ini ci al é de ri va do de “As Aven tu ras
de Po li a na”, no ve la atu al men te no ar, e de “Ca ri nha de
An jo”, a tra ma que a an te ce deu.

“O ca nal não vai fi car fo ca do ape nas na TV que es tá
no ar”, pro me te Ri car do Man to a nel li, di re tor de te le dra- 
ma tur gia do SBT. “Es ta mos em bus ca de pro du tos de
ter cei ros”, diz ele.

Man to a nel li diz que o SBT pre ten de tra zer pro gra mas
de ca rá ter edu ca ti vo pa ra cri an ças pe que nas. Tam bém
tem pla nos de apro vei tar e “re em ba lar”, co mo ele diz,
pro du tos an ti gos. Um exem plo é o show do  Car ros sel,
exi bi do em 2012, que ga nha rá apre sen ta ção de Sophia
Val ver de, a es tre la de “Po li a na”, na con di ção de fã.

Os pro gra mas iné di tos do Zyn são o “Lam be Lam be”,
e o “Diá rio da Qua ren te na”, am bos pro ta go ni za dos pe lo
elen co de “Po li a na”. Tam bém es tão no ca nal o “Vlog da
Ju ju”, pro ta go ni za da por Mai sa Sil va, e o “Lu ca Tu ber”,
com João Gui ler me.

Man to a nel li en xer ga gran de in te res se co mer ci al da
no va pla ta for ma. Ele pro me te apre sen tar ao me nos um
pro du to no vo por mês.
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