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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

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

APARTE       Transparentes       BASTIDORES
TER 19/05/2020

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

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

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

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

O ex-deputado Ulysses Guimarães, o Sr. Constituinte de 1988, dizia 
que o tempo não perdoa quem não sabe trabalhar com ele. Já o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva foi mais direto: O tempo não perdoa 
quem tem medo dele. 

Perdão atrasado

Por recomendação médica, um kit contendo a hidroxicloroquina passou a ser usado nos últimos dias nas unidades de saúde do Maranhão para o combate dos 
efeitos do coronavírus nos pacientes. Por conta disso, o governador Flávio Dino teve que explicar os motivos que levaram a adoção da medida no estado apesar de 

muitas críticas feitas por ele ao presidente Jair Bolsonaro. Políticos de oposição reclamam da demora da determinação por parte do Governo do Estado.   
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Os problemas dos 
relacionamentos 

durante quarentena

DIARIAMENTE
Projeto obriga hospitais

a informar famílias
Projeto de Duarte Jr. propôs lei que 

obriga hospitais a enviar informações 
diárias aos familiares de pacientes com 
doenças infectocontagiosas.

Padre Braúlio Ayres 
morre  aos 66 anos 

PÁGINA 10

Tirando a violência doméstica, que 
precisa ser denunciada e à qual nenhuma 

mulher deve se submeter, especialistas 
em comportamento humano alertam: 
tomar medidas drásticas em meio ao 
isolamento imposto pela pandemia 
pode trazer sérias consequências e 

arrependimentos. PÁGINA 7
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Hospital de Campanha de São Luís é entregue 
somando 200 leitos para o combate ao covid-19
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Uso de remédios contra covid 
causa polêmica no Maranhão

Pesquisa mostra que 
mulheres e negros 
têm maior índice de 
desemprego no MA

Maranhão registra 
dez dias sem morte de 
profissionais de saúde 

pelo coronavírus
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MINISTÉRIO PÚBLICO
Márcio Thadeu 
Marques vence 
a eleição para 

procurador-geral

 
SESSÃO ONLINE: Assembleia aprova 
novas medidas contra pandemia

O promotor de justiça Márcio Thadeu Sil-
va Marques foi o mais votado na eleição para 

escolha do procurador-geral de justiça do 
Ministério Público do Maranhão para o bi-
ênio 2020/2022. A lista tríplice se completa 
com Eduardo Jorge Hiluy Nicolau e Tarcísio 

José Sousa Bonfim. PÁGINA 5
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O hospital receberá pacientes encaminhados de uma das quatro Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) referência da capital

MAIS LEITOS

Hospital de Campanha
é entregue em São Luís

O
en fren ta men to ao no vo co- 
ro na ví rus na Re gião Me tro- 
po li ta na ga nhou mais um 
re for ço com a en tre ga do 

pri mei ro Hos pi tal de Cam pa nha de 
São Luís, re a li za da pe lo Go ver no do 
Es ta do on tem. A es tru tu ra pos sui 
3.500 m² e con ta com 200 lei tos, sen do 
186 clí ni cos e 14 de UTI. O es pa ço foi 
mon tan do no pa vi lhão de even tos do 
Mul ti cen ter Ne gó ci os e Even tos, de 
pro pri e da de do Se brae-MA, e le vou 
du as se ma nas pa ra fi car pron to.

“O hos pi tal de cam pa nha era o nos- 
so pla no C, vis to que a pri o ri da de era 
cri ar es tru tu ras que, após a pan de- 
mia, pu des sem fi car per ma nen tes pa- 
ra a so ci e da de e ser vis sem ao sis te ma 
pú bli co. Di fe ren te men te de ou tros 
hos pi tais que inau gu ra mos, a nos sa 
fes ta não se rá ho je, mas quan do en- 
cer rar mos es te ser vi ço por que é 
quan do te re mos a cer te za de que ven- 
ce mos a pan de mia e tam bém o co ro- 
na ví rus”, afir mou o se cre tá rio de Es ta- 
do da Saú de, Car los Lu la.

O hos pi tal re ce be rá pa ci en tes en- 
ca mi nha dos de uma das qua tro Uni- 
da des de Pron to Aten di men to (UPAs) 
re fe rên cia da ca pi tal. Pa ra que fos se 
co lo ca do à dis po si ção da po pu la ção, 
o Go ver no do Es ta do fez uso do de cre- 
to go ver na men tal nº 35.779, que ga- 
ran tiu a mon ta gem da es tru tu ra. As 
obras fo ram pos sí veis gra ças à par ce- 
ria en tre a Em pre sa Ma ra nhen se de 
Ad mi nis tra ção Por tuá ria (EMAP), a 
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) e 
a Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços 
Hos pi ta la res (Em serh), que se rá a ad-

HOSPITAL FOI MONTADO NO PAVILHÃO DE EVENTOS DO MULTICENTER SEBRAE

mi nis tra do ra da uni da de.
O pre si den te da EMAP, Ted La go, re- 

for çou que o hos pi tal de cam pa nha é 
re sul ta do da so ma de es for ços em prol 
da po pu la ção. “De ci di mos fa zer nes te 
es pa ço por ser mais cen tral e es tar 
mais per to dos hos pi tais de re fe rên- 
cia. Es sa é a nos sa for ma de con tri buir 
com os es for ços que o Go ver no tem 
re a li za do pa ra en fren tar a pan de mia, 
ao mes mo tem po for ta le cen do a nos- 
sa re la ção en tre a co mu ni da de por- 
tuá ria e a so ci e da de”, ob ser vou o pre- 
si den te.

De acor do com o pre si den te da 
Em serh, Mar cos Gran de, a es tru tu ra 
cum pre um pa pel im por tan te na re de 
de as sis tên cia aos pa ci en tes. “O hos- 
pi tal é es tra té gi co pa ra am pli ar a ca- 
pa ci da de de aten di men to. Com is so, e 
com o tem po, que re mos co me çar a li- 
be rar as nos sas uni da des pa ra pa ci en- 
tes que não fo ram in fec ta dos pe lo co- 
ro na ví rus”, en fa ti zou.

Pre sen te na ce rimô nia e re pre sen- 
tan do o go ver na dor Flá vio Di no, o se- 
cre tá rio de Es ta do da Ca sa Ci vil, Mar-
ce lo Ta va res, rei te rou o com pro mis so 
do Go ver no no en fren ta men to à do- 
en ça. “O es for ço tem si do de for ma 
con jun ta pa ra que con ti nu e mos a ofe-
re cer um tra ta men to dig no a ca da 
ma ra nhen se que en fren tar a Co vid-
19. No en tan to, des ta ca mos que na da 
se rá su fi ci en te se ca da ci da dão não ti- 
ver cons ci ên cia que es ta é uma lu ta de 
to dos”, des ta cou.

A equi pe de pro fis si o nais que da rá 
su por te no hos pi tal de cam pa nha se rá 
com pa tí vel ao quan ti ta ti vo de lei tos 
ins ta la do. Pa ra is so, fa zem par te do 
cor po de es pe ci a li da des do es pa ço 
mé di cos in ten si vis tas tan to pa ra UTI 
co mo en fer ma ria, além de um qua dro 
mul ti dis ci pli nar for ma do por psi có lo- 
gos, fi si o te ra peu tas, te ra peu tas ocu- 
pa ci o nais, en fer mei ros, téc ni cos de 
en fer ma gem e nu tri ci o nis tas.

OMS

“Maioria da população não tem anticorpos”

DIRETOR-GERAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, TEDROS ADHANOM, DECLAROU QUE HÁ PREOCUPAÇÃO COM O VÍRUS

Te dros Adha nom, di re tor-ge ral da
Or ga ni za ção Mun di al de Saú de
(OMS), afir mou ho je (18) que es tu dos
re cen tes mos tram que, mes mo nas re- 
giões mais afe ta das pe lo no vo co ro na- 
ví rus, a pro por ção da po pu la ção com
an ti cor pos não su pe ra os 20%. E na
mai or par te dos lu ga res es tá em me- 
nos de 10%. “Em ou tras pa la vras, a
mai o ria da po pu la ção do mun do se- 
gue em uma si tu a ção de sus ce ti bi li da- 
de em re la ção ao ví rus. O ris co se gue 
ele va do e ain da nos res ta um lon go
ca mi nho a per cor rer”.

As de cla ra ções de Adha nom fo ram
fei tas du ran te a aber tu ra da 73ª As- 
sem bleia Mun di al da Saú de (World
He alth Assembly – WHA, si gla em in- 
glês), even to anu al que acon te ce sem- 
pre em maio, em Ge ne bra, na Suí ça.

“Co mo se pra ti ca o dis tan ci a men to
so ci al quan do se vi ve em la res su per- 
lo ta dos? Co mo al guém fi ca em ca sa
quan do tem que tra ba lhar pa ra dar de
co mer a sua fa mí lia? Co mo fa zer a hi- 
gi e ne das mãos quan do não se tem

água lim pa?”, ques ti o na Adha nom.
Pa ra ele, al guns paí ses es tão ten do su- 
ces so ao evi tar a trans mis são co mu ni- 
tá ria dis se mi na da, en quan to ou tros
ain da es tão atra ves san do sua pi or fa- 
se e, ain da, há os que es te jam ava li an- 
do co mo fle xi bi li zar as res tri ções pa ra
re to mar ati vi da des so ci ais e econô mi- 
cas.

Se gun do Adha nom, a OMS com- 
pre en de ple na men te e res pei ta o de- 
se jo dos paí ses de re to mar as ati vi da- 
des, mas aler ta que “é pre ci sa men te
por que que re mos a re cu pe ra ção
mun di al mais rá pi da pos sí vel, que
ins ta mos os paí ses que se jam cau te lo- 
sos. Paí ses que avan çam com mui ta
ra pi dez, sem ter es ta be le ci do uma ba- 
se só li da de saú de pú bli ca ade qua da
pa ra de tec tar e su prir a trans mis são,
cor rem um sé rio ris co de afe tar a sua
pró pria re cu pe ra ção”.

Adha nom re cor da que, há seis me- 
ses, era ini ma gi ná vel pen sar que as
gran des ci da des es ta ri am pa ra das e

que sim ples men te dar a mão pa ra al-
guém fos se uma ame a ça à vi da. No
en tan to, em me nos de seis me ses a
pan de mia deu a vol ta ao mun do, afe-
tan do paí ses gran des e pe que nos, ri- 
cos e po bres.

“Bi lhões de pes so as per de ram o
em pre go. Há mui to te mor e in cer te- 
zas. A eco no mia mun di al es tá so fren- 
do a pi or con tra ção des de a Gran de
De pres são. A pan de mia ex põe quais
são os de fei tos, as de si gual da des, as
in jus ti ças e as con tra di ções do nos so
mun do mo der no, des ta can do nos sos
pon tos for tes e nos sos pon tos fra cos.
Ape sar do po de rio econô mi co, mi li tar
e tec no ló gi co de mui tas na ções, es te
mi nús cu lo ví rus es tá nos dan do uma
li ção de hu mil da de. O mun do não vai
ser o mes mo. To dos sa be mos que te- 
mos que fa zer to do o pos sí vel pa ra
evi tar que es sa ex pe ri ên cia se re pi ta.
Nos so mai or fra cas so se ria não apren- 
der com as li ções que es sa pan de mia
nos dei xou”, afir mou o di re tor-ge ral
da OMS.

LI SI A NE MAR TINS

TESTES

Terapia com anticorpos
pode iniciar até setembro

ISSO PODE SER USADO PARA MEDICAMENTOS E  VACINAS

Des de que a pan de mia do no vo co ro na ví rus se es pa- 
lhou pe lo mun do, di ver sos ci en tis tas es tão em bus ca de
me di ca men tos e va ci nas efi ca zes con tra a Co vid-19. En- 
quan to ne nhu ma des sas al ter na ti vas são con cluí das, o
tra ta men to com an ti cor pos po de ser uma for ma de
com ba ter a do en ça. Ago ra, o ci en tis ta da Uni ver si da de
Roc ke fel ler, Mi chel Nus senzweig, anun ci ou ter um ma- 
te ri al pron to pa ra uso e pre ten de ini ci ar os tes tes em hu- 
ma nos até se tem bro.

“Os an ti cor pos que con se gui mos clo nar são ex tre ma- 
men te po ten tes e po dem vir a ser usa dos de du as ma- 
nei ras”, ex pli cou o ci en tis ta. A pri mei ra é uti li zar co mo
tra ta men to pa ra eli mi nar o ví rus em pes so as do en tes e a
se gun da pa ra pre ve nir a in fec ção.

Em um es tu do pre li mi nar, Nus senzweig en con trou
an ti cor pos mui to se me lhan tes em di fe ren tes pa ci en tes.
Pa ra ele, is so é um bom si nal na bus ca por uma va ci na, já
que uma pro teí na es pe cí fi ca po de ser o su fi ci en te pa ra
eli mi nar o Sars-Cov-2. Além dis so, a equi pe des co briu
que, ape sar de po ten tes, os an ti cor pos são pro du zi dos
em bai xa con cen tra ção.

Se gun do o pes qui sa dor, po rém, pa ra uma pro du ção
em lar ga es ca la de an ti cor pos con tra a Co vid-19, é ne- 
ces sá rio que gran des far ma cêu ti cas en trem no pro je to.
As em pre sas VIR e Re ge ne ron são al gu mas das que já fa- 
zem par te da cor ri da in ter na ci o nal pa ra o de sen vol vi- 
men to de te ra pi as pa ra a do en ça.

En quan to ne nhum tra ta men to se mos tra efi caz, a
me lhor for ma de com ba ter a do en ça é ado tar as me di- 
das de pre ven ção pa ra di mi nuir sua dis se mi na ção.

MELHORIA

10 dias sem mortes de
profissionais da saúde

MORTES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE CAÍRAM NO MARANHÃO

Di an te das per das diá ri as e cons tan tes de pa ci en tes
pa ra o co ro na ví rus, um da do po si ti vo tem si do re gis tra- 
do nos bo le tins da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES),
ao lon go dos úl ti mos 10 di as se gui dos não ocor reu ne- 
nhu ma mor te de pro fis si o nal de saú de in fec ta do com a
Co vid-19.

O úl ti mo re gis tro de fa le ci men to foi no dia 6 de maio,
con ta bi li zan do um to tal de 12 pro fis si o nais de saú de
que per de ram vi da. O nú me ro se man te ve en tre os di as
7 a 17 de maio.  Até ago ra 803 es tão in fec ta dos, en tre os
pa ci en tes es tão mé di cos, en fer mei ros, téc ni cos em en- 
fer ma gem, fi si o te ra peu tas e far ma cêu ti cos. Um to tal de
702 con se gui ram su pe rar a do en ça e es tão cu ra dos.

Pa ra aten der a de man da de pa ci en tes a SES, lan çou
no mês de abril um edi tal pa ra a con tra ta ção de mé di cos
pa ra atu ar na li nha de fren te no com ba te ao no vo co ro- 
na ví rus no Ma ra nhão. Fo ram ofer ta das 40 va gas, se le ti- 
vo en cer rou no dia 30 de abril.

No dia 8 de maio, o Go ver no do Ma ra nhão anun ci ou
que vai pa gar o va lor má xi mo de in sa lu bri da de aos pro- 
fis si o nais de saú de, atra vés de uma gra ti fi ca ção de efe ti- 
vo de sem pe nho. A me di da con tem pla aque les que fa- 
zem par te da re de es ta du al, com sa lá rio de até R$ 2.500,
e que es tão na ati va tra ba lhan do em al gu ma uni da de re- 
fe rên cia de com ba te a Co vid-19. O va lor re pas sa do se rá
de 40% cor res pon den te ao sa lá rio mí ni mo.

A me di da con tem pla pro fis si o nais que atu am nos se- 
to res de por ta ria, hi gi e ne e lim pe za, rou pa ria, far má cia,
ser vi ços ge rais, nu tri ção, psi co lo gia, fo no au di o lo gia,
mo to ris tas, téc ni cos em la bo ra tó rio, téc ni cos em en fer- 
ma gem e au xi li a res de en fer ma gem, fi si o te ra pia, re cep- 
ção, além dos tra ba lha do res da co pa e co zi nha. Tam bém
te rão di rei to à gra ti fi ca ção os pro fis si o nais de em pre sas
ter cei ri za das que tra ba lham na ca pi tal e no in te ri or.

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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ANTÔ NIO NEL SON FA RIA*
Jor na lis ta

ANA CA RO LI NA VA LI NHAS DOS SAN -
TOS
De fen so ra Pú bli ca-Fe de ral, Che fe da De -
fen so ria Pú bli ca da União no Ma ra nhão

O síndico de amanhã

Nes te mo men to ju ru ru com to do
mun do en jau la do pa ra so bre vi ver a
hor ri pi lan te pra ga chi ne sa, o sín di co
de con do mí ni os co me ça a ga nhar
pres tí gio com a co mu ni da de. Coi sas
que pas sa vam des per ce bi das an tes,
ago ra são bem vi sí veis quan do to dos
es tão em ca sa. De mo do ge ral a vi da
co le ti va me lho rou. Com ha bi li da des
di re ci o na das pa ra a ges tão das nu an- 
ces diá ri as, ele se res sal ta co mo o fi el
es cu dei ro do ze lo pa tri mo ni al e so ci al
dos pré di os. Tem pos pas sa dos a aver- 
são ao car go era in ten sa. Nos gran des
cen tros do país, re ple tos de pré di os de
múl ti plos an da res, ser sín di co era pa- 
de cer no in fer no, de vi do a bai xa qua li- 
da de da ad mi nis tra ção. 

O pa drão me lho ra va quan do pas- 
sa va a re si dir no edi fí cio apo sen ta do
ou mi li tar da re ser va. O pen si o nis ta ti- 
nha to do o tem po dis po ní vel pa ra a
fun ção. Já o mi li tar tra zia a gran de ex- 
pe ri ên cia da ca ser na. Eles bo ta vam
or dem no lo cal e, al guns se ga ba vam
de ma trí cu la no cur so “li de ran ça por
cor res pon dên cia”, no Ins ti tu to Uni- 
ver sal Bra si lei ro. As reu niões, qua se
sem pre lon gas e en fa do nhas, cos tu- 
mei ra men te eram re a li za das no ho rá- 
rio das no ve las pa ra ini bir a par ti ci pa- 
ção de gran de pú bli co. 

Es sa no va ca te go ria che gou na ci- 
da de com a inau gu ra ção do Edi fí cio
Cai ça ra, em 1961, na Rua Gran de, o
pri mei ro pré dio re si den ci al ven di do
aos ma ra nhen ses pe la cons tru to ra ce- 
a ren se do mes mo no me, e que ele geu
en tre os pri mei ros sín di cos o eco no- 
mis ta Sa mu el Dó ria. Clas si fi ca do de
al to pa drão, foi edi fi ca do em ter re no
on de es ta va eri gi da a Igre ja Nos sa Se- 
nho ra da Con cei ção dos Mu la tos, de- 
mo li da em 1939, por di fi cul tar a pas- 
sa gem dos bon des que cir cu la vam pe- 
lo lo gra dou ro. Der ru bar íco ne sa gra- 
do dei xou con sequên ci as e tris te le ga- 
do de len das e as som bra ções que per- 

du ram até ho je. Pi or ain da, o Cai ça ra
fi ca va de fron te da Fu ne rá ria Mar tins,
co man da da por Fer nan do Mar tins, o
co nhe ci do Fer nan do Cai xão, em pre- 
sá rio de ido nei da de e se ri e da de fo ra
do co mum. 

An tes do Cai ça ra, exis ti am pou cas
in cor po ra ções par ti cu la res, cu jos
apar ta men tos eram des ti na dos ape- 
nas pa ra lo ca ção. Os pré di os Sá lua,
Sér gio e Mal vi na Aboud, lo ca li za dos
no cen tro e cons truí dos nos anos 50
do sé cu lo pas sa do, per ten ci am ao
em pre sá rio Edu ar do Aboud. Na mes- 
ma si tu a ção o Con do mí nio Do ra, ho- 
me na gem a es po sa do do no Hei tor
Heluy, lo ca li za do atrás do Ca si no Ma- 
ra nhen se(lem bram-se do clu be?); o
Os car Fro ta, do co mer ci an te de ma te- 
ri al de cons tru ção, edi fi ca do nos fun- 
dos do Mer ca do Cen tral, cu ja co ber- 
tu ra es can ca ra va a vi são de pe que no
na vio en ca lha do que trans por ta va
con tra ban do. E em lo cal no bre, na rua
dos Re mé di os, a Vi la Iná Re go, um dos
en de re ços mais pro cu ra dos, de pro- 
pri e da de do pro fes sor Luiz Re go, do- 
no do Co lé gio São Luís. Ne nhum dos
pré di os ti nha sín di co. 

Aliás, na mes ma rua, sur giu a pri- 
mei ra aca de mia de gi nás ti ca mas cu li- 
na da ci da de, a Vi da e Saú de, co man- 
da da por Oto ni el Mar tins Lo pes, on de
os atle tas usa vam cal ção com “su por- 
te” Char les Atlas pa ra mo de lar o cor po
ao es ti lo dos ído los do ci ne ma. Na ala
fe mi ni na rei na va a pro fes so ra Ce cí lia
Mo rei ra, ins ta la da na rua da Sa a ve dra,
com au las pa ra a ju ven tu de des por tis- 
ta do San ta Te re za, Li ceu, Ro sa Cas tro
e Es co la Nor mal.

Com o cres ci men to da ci da de, sur- 
giu o edi fí cio São Mar cos, na ave ni da
Ge tú lio Var gas, em pre en di men to de
Má rio La mei ras e mui tos ou tros no- 
vos lan ça men tos, co mo o Re si den ci al
Pri ma ve ra, no Anil, da Cons tru to ra R
San tos(lan çou tam bém o con jun to
Bom Cli ma, no Cu tim). No fim do sé- 
cu lo pas sa do e o iní cio do que es ta- 
mos vi ven do, a ver ti ca li za ção es pa- 

lhou-se por São Luís e deu pas so ur- 
ba nís ti co es tu pen do com plan tas ar- 
qui tetô ni cas de al ta qua li da de e fa- 
cha das que em be le za ram ru as e ave- 
ni das. 

Mas, a ver da dei ra ex pan são da ci-
da de co me çou com a en tre ga da Pon- 
te Jo sé Sarney abrin do ca mi nho no
ru mo do São Fran cis co, Pon ta D’Areia
e Ca lhau. No vos bair ros fo ram cri a dos
em ve lo ci da de fo ra do co mum. Dei-
xan do de la do os con jun tos ha bi ta ci o- 
nais cons truí dos pe los go ver nos e fi- 
nan ci a dos pe lo ex tin to BNH, pou cas
cons tru to ras in ves ti ram em no vas
áre as, ex ce tu an do o em pre en de dor
ce a ren se Ri car do Ary, do no da Bre cil
En ge nha ria, que cons truiu o São
Fran cis co I e II e, Re nas cen ça I, em
ter re nos ven di dos pe la Ma ço na ria.
Pos sui dor de ti no imo bi liá rio aci ma
do co mum, apro vei tou o gan cho da
Mo du lus e Cre di mus(Nel son Fro ta era
o ge ren te-fi nan cei ro), em pre sas de
cré di to imo bi liá rio per ten cen tes a
Ela no de Pau la–o rei do sis te ma fi nan- 
cei ro de ha bi ta ção do nor des te. Ela no,
era ir mão de Chi co Aní sio, cu jo pai, o
co ro nel Oli vei ra Pau la, re si dia em
imen so sí tio no Ti ri ri cal, lo go após o
Clu be Re cre a ti vo Ja gua re ma. Do na
Di va Fa ri as ne go ci ou a mai o ria dos
em pre en di men tos da Bre cil as su min-
do con di ção de des ta que no mer ca do
imo bi liá rio do Ma ra nhão.  Ago ra a ca-
te go ria dos sín di cos con so li dou-se.
Exis tem pro fis si o nais e em pre sas com
ex per ti se na ad mi nis tra ção de pe que- 
nos e gran des con do mí ni os ofe re cen- 
do ser vi ços pa ra o ta ma nho do bol so
dos mo ra do res. E, atu al men te, o mer- 
ca do ofe re ce ge ren tes pre di ais ha bi li-
ta dos e pre o cu pa dos em ra ci o na li zar
des pe sas e equi li brar o or ça men to
con do mi ni al.  O gran de pro ble ma se- 
rá da qui a uns trin ta anos quan do as-
sem bleia de qual quer con do mí nio
ele ger so bre vi ven tes da ge ra ção CO-
VID-19, ba ti za dos “Alc son gel son” da
Sil va ou “Lok do nal son” San tos, co mo
no vos sín di cos do seu pré dio. 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

Avanços e Desafios no Estado Democrático de Direito

Ho je, dia 19 de maio, co me mo ra-se
o Dia Na ci o nal da De fen so ria Pú bli ca,
ins ti tuí do pe la Lei nº 10.448, de 9 de
maio de 2002, ho me na ge an do a da ta
de fa le ci men to de San to Ivo, ad vo ga- 
do res pon sá vel pe la cri a ção da Ins ti- 
tui ção dos Ad vo ga dos dos Po bres, cu- 
ja atri bui ção era pa tro ci nar as cau sas
dos re véis, po bres, viú vas e ór fãos, du- 
ran te a Ida de Mé dia.

Pois bem. A De fen so ria Pú bli ca é
Ins ti tui ção pre vis ta cons ti tu ci o nal- 
men te, co mo es sen ci al à fun ção ju ris- 
di ci o nal do Es ta do, ex pres são e ins- 
tru men to da De mo cra cia, in cum bin- 
do-lhe a ori en ta ção ju rí di ca, a pro mo- 
ção dos di rei tos hu ma nos e a de fe sa,
em to dos os graus, ju di ci al e ex tra ju- 
di ci al, dos di rei tos in di vi du ais e co le- 
ti vos, de for ma in te gral e gra tui ta, aos
ne ces si ta dos, opor tu ni zan do-lhes o
mais am plo aces so à Jus ti ça.

Per ce be-se, des se mo do, a imen sa
res pon sa bi li da de que re cai so bre a
De fen so ria Pú bli ca e so bre os(as) De- 
fen so res(as) Pú bli cos(as), que são ver- 
da dei ros(as) agen tes de trans for ma- 
ção so ci al, ca ben do-lhes, na mai o ria
das ve zes, exi gir que ao(à) ci da dão(ã)
se ja-lhe ga ran ti do o mí ni mo exis ten- 
ci al. Nes se con tex to, não adi an ta afir- 
mar-se co mo um Es ta do de mo crá ti co
de Di rei to e pos suir uma Cons ti tui ção
de no mi na da de Ci da dã, com um ple- 
xo de di rei tos fun da men tais, se a De- 
fen so ria Pú bli ca, Ins ti tui ção vo ca ci o- 
na da a exi gir a pro mo ção des tes pa ra
a gran de mai o ria da po pu la ção bra si- 
lei ra, não for do ta da de to dos os me- 
ca nis mos ca pa zes de bem exer cer seu
mis ter de tu te lar, na in te gra li da de, os
di rei tos dos ne ces si ta dos. Não há,
pois, co mo ne gar que di ver sos avan- 
ços já fo ram al can ça dos, tais co mo a
au to no mia fun ci o nal e ad mi nis tra ti va
da Ins ti tui ção, a ini ci a ti va de sua pro- 
pos ta or ça men tá ria, le gi ti mi da de pa- 
ra a pro po si tu ra de ações ci vis pú bli- 
cas, re co nhe ci men to de prer ro ga ti vas

ins ti tu ci o nais, den tre ou tras.
No en tan to, ain da há mui ta a al can-

çar, tais co mo o efe ti vo apa re lha men- 
to da Ins ti tui ção, or ça men to con di- 
zen te com as fun ções exer ci das, in te-
ri o ri za ção da De fen so ria, den tre tan- 
tos ou tros.A lu ta é diá ria e per sis ten te
e, ape sar das imen sas di fi cul da des
que são im pos tas à De fen so ria Pú bli-
ca da União, prin ci pal men te após a
pro mul ga ção da emen da cons ti tu ci o-
nal que li mi tou os gas tos pú bli cos,
um(a) bom(ao) guer rei ro(a) não fo ge
à lu ta e um De fen sor Pú bli co ou uma
De fen so ra Pú bli ca ja mais se aba te ao
per cor rer es tra das tor tu o sas em bus- 
ca da efe ti va ção dos di rei tos mais ba- 
si la res dos me nos fa vo re ci dos. As sim,
cer tos(as) de es tar mos per cor ren do o
ca mi nho cer to, si ga mos em fren te em
bus ca de uma so ci e da de mais jus ta e
so li dá ria, na qual os di rei tos mí ni mos
exis ten ci ais se jam ga ran ti dos a to dos,
in dis cri mi na da men te, sem pre con- 
cei to de ra ça, cre do, se xo, cor, ida de,
con di ção fi nan cei ras e quais quer ou- 
tras for mas de dis cri mi na ção

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

O Xa drez
In ter na ci o nal

Dia 14 de maio o di plo ma ta bra si lei ro Ro ber to Aze ve- 
do re nun ci ou a um ano de man da to de Di re tor –Ge ral da
Or ga ni za ção Mun di al do Co mér cio-OMC, se di a da em
Ge ne bra na Suí ça. Or ga nis mo mul ti la te ral da mais al ta
re le vân cia, in ter me dia acor dos de co mér cio e tec no lo- 
gia en tre os seus mais de 160 paí ses-mem bros. Quan do
as su miu o car go em 2013, Aze ve do per ce beu os obs tá- 
cu los que en fren ta ria em tem po de an ti glo ba li za ção,
agra va do pe la as cen são de Do nald Trump, in tran si gen te
de fen sor de bar rei ras pro te ci o nis tas e do na ci o na lis mo
econô mi co.

Os efei tos da pan de mia se aba te ram so bre os paí ses,
mas tam bém so bre as or ga ni za ções in ter na ci o nais,
man ti das pe las con tri bui ções dos seus in te gran tes. Des- 
de a an ti gui da de clás si ca, gre gos e ro ma nos sa bi am ser o
co mér cio en tre os po vos o ve tor prin ci pal da cir cu la ção
de pes so as e idei as, an tí do to es sen ci al pa ra as guer ras,
pois em se ne go ci an do no mais am plo sen ti do do ter mo,
se evi tam os ne fas tos con fli tos bé li cos.

A cha ma da “Era Trump” ca rac te ri za-se pe la cri a ção
do con tex to de bi po la ri za ção en tre os Es ta dos Uni dos e
a Chi na, re le gan do-se a pla no se cun dá rio as nor mas e as
or ga ni za ções in ter na ci o nais. O mun do é ca da vez mais
in ter de pen den te e pró xi mos os po vos pe los mo der nos
mei os de trans por te e as tec no lo gi as da in for ma ção.
Com pre en de-se, no en tan to, que Trump e a Xi Jin ping
fa çam o jo go dos seus in te res ses na ci o nais.

An tes da Que da do Mu ro de Ber lim, ame ri ca nos e
rus sos jo ga vam o mes mo jo go, com pro mes sas co mer ci- 
ais, bé li cas e po lí ti cas aos po vos do mun do in tei ro. A bi- 
po la ri da de in te res sa va a am bos, e cus tou na guer ra ins- 
ta la da o es ta be le ci men to de re gi mes au to ri tá ri os na
Amé ri ca La ti na, jus ti fi ca dos pe lo en cla ve cri a do pe los
rus sos na ilha de Cu ba.

No Bra sil, du ran te o cur so go ver no de Jâ nio Qua dros,
o Mi nis tro das Re la ções Ex te ri o res, Afon so Ari nos, ini ci- 
ou o que se con ven ci o nou cha mar po lí ti ca ex ter na in de- 
pen den te, con sis tin do sim ples men te em o Bra sil ti rar
van ta gens pa ra si das di ver gên ci as en tre os dois blo cos.
A es tra té gia pros se guiu no go ver no João Gou lart, sob a
li de ran ça do ju ris ta San ti a go Dan tas, au xi li a do de per to
por nos so con ter râ neo Re na to Ar cher.

Ba se a va-se em ló gi ca sim ples: os paí ses não têm ami- 
gos, mas par cei ros. A pri o ri da de era com prar e ven der
de e pa ra to dos com mai o res van ta gens pa ra o Bra sil.
Após a der ru ba da de João Gou lart, eri gin do-se o re gi me
au to ri tá rio, deu-se mai or apro xi ma ção e ali nha men to
com os Es ta dos Uni dos, de cor ren tes de re ne go ci a ção de
em prés ti mos e de no vos fi nan ci a men tos, li de ra dos por
Ro ber to Cam pos, mi nis tro do go ver no Cas te lo Bran co.
O mes mo que acom pa nha ra a vi si ta de Gou lart a
Washing ton, com a se me lhan te fi na li da de de ne go ci ar a
dí vi da ex ter na du ran te o go ver no Kennedy.

A li nha da po lí ti ca ex ter na in de pen den tis ta re tor na
no go ver no Er nes to Gei sel, li de ra da pe lo chan ce ler Aze- 
re do da Sil vei ra, sob o ró tu lo de “prag ma tis mo res pon- 
sá vel e econô mi co”, re fa zen do-se acor dos ener gé ti cos e
mi li ta res com os Es ta dos Uni dos e paí ses eu ro peus. Re- 
co nhe ceu-se a in de pen dên cia das colô ni as por tu gue sas
na Áfri ca; am pli ou-se as tra ta ti vas co mer ci ais com os
ára bes em ple na cri se do pe tró leo; es ta be le ceu-se re la- 
ções di plo má ti cas com a Chi na co mu nis ta. A mes ma di- 
re triz pros se guiu nos go ver nos se guin tes. E, por opor tu- 
no, a li nha de con ti nui da de se de veu aos qua dros do Ita- 
ma ra ti, de ele va do pre pa ro e al ta com pe tên cia. Imer so
nes sas re fle xões,

de pa rei com um li vro que a tem po re que ria lei tu ra:
“Lis boa- Guer ra Nas Som bras”, do pes qui sa dor Neill
Lochery, da University Col le ge Lon don, re la tan do co mo
o che fe do go ver no por tu guês, Oli vei ra Sa la zar, jo gou
com ali a dos e na zis tas pa ra man ter seu país neu tro, e
abar ro tá-lo de ou ro, usa do mes mo de pois da Re vo lu ção
dos Cra vos em 1974. Ati tu de pa re ci da a de Ge tú lio Var- 
gas que ex plo rou o con fli to en tre na zis tas e ali a dos pa ra
ga nhar Vol ta Re don da, ba se da in dus tri a li za ção do Bra- 
sil.

A li ção: as re la ções ex ter nas são jo go de xa drez, em
seu ta bu lei ro me xe-se com pe dras fun da men tais pa ra o
fu tu ro dos paí ses.

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Entre os principais projetos aprovados estão a suspenção do corte de serviços essenciais
no período da pandemia, como o fornecimento de água, gás e energia elétrica 

Ga ran ti as aos ma ra nhen ses

Exe cu ti vo

Ca la mi da de pú bli ca

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Pacote de medidas
para combate à Covid 

A
As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão apro vou, na Ses- 
são Ex tra or di ná ria com Vo ta- 
ção Re mo ta por Vi de o con fe- 

rên cia, re a li za da nes ta se gun da-fei ra
(18), mais um pa co te de me di das pa ra
o en fren ta men to da Co vid-19 no es ta- 
do. En tre os prin ci pais pro je tos apro- 
va dos es tão o que sus pen de o cor te de
ser vi ços es sen ci ais no pe río do da
pan de mia, co mo o for ne ci men to de
água, gás e ener gia elé tri ca, além do
que ins ti tui bo ni fi ca ção em con cur- 
sos pú bli cos aos pro fis si o nais da saú- 
de, que atu a ram di re ta men te no com- 
ba te à Co vid-19. Tam bém fo ram apro- 
va dos pe di dos de re co nhe ci men to de
ca la mi da de pú bli ca em 13 mu ni cí pi- 
os ma ra nhen ses.

A ses são vir tu al foi con vo ca da e
con du zi da pe lo che fe do Le gis la ti vo,
que des ta cou a im por tân cia da pau ta
pri o ri tá ria com pos ta por pro je tos vol- 
ta dos di re ta men te ao com ba te do no- 
vo co ro na ví rus.

“Es ta mos, ho je, vo tan do pro je tos,
em sua mai o ria, de com ba te à pan de- 
mia da Co vid-19 no Ma ra nhão. Por is- 
so, agra de ço a pre sen ça e par ti ci pa- 
ção de to dos os par la men ta res nes ta
ses são tão im por tan te na qual apre ci- 
a mos no vas me di das de en fren ta- 
men to a es se pro ble ma”, dis se Othe li- 
no.

Uma das ma té ri as apro va das na
ses são foi o Pro je to de Lei 124/2020,
de au to ria de Othe li no. Se gun do o PL,
os con cur sos pú bli cos pa ra os pro fis- 
si o nais da área da saú de, no âm bi to
da Ad mi nis tra ção Pú bli ca Es ta du al,
de ve rão con tar co mo tí tu lo o tem po
de ser vi ço pres ta do a hos pi tais pú bli- 

cos e pri va dos pe los pro fis si o nais que
atu a ram di re ta men te no com ba te à
Co vid-19. O Pro je to aca tou emen das
dos de pu ta dos Ne to Evan ge lis ta
(DEM) e Mar co Au ré lio (PC doB), in- 
cluin do os au xi li a res dos ser vi ços hos- 
pi ta la res en tre os con tem pla dos.

Foi apro va do, ain da, o Pro je to de
Lei 134/2020, tam bém de au to ria do
de pu ta do Othe li no Ne to, que pre vê
pu ni ção pa ra quem di vul gar “fa ke
news” so bre pan de mi as, en de mi as e
epi de mi as vi gen tes no es ta do. A ma- 
té ria te ve emen da apre sen ta da pe lo
de pu ta do Dr. Yglésio (PROS), pro pon- 
do ma jo ra ção dos va lo res das mul tas
pro pos tas e um cri té rio de re du ção de
pu ni ção, em ca so de ar re pen di men to
efi caz e re pa ra ção de da nos por pu bli- 
ca ção de des men ti dos.

“To dos os di as sa em no tí ci as com
men ti ras so bre a pan de mia. Es sas
men ti ras atin gem a to dos, in de pen- 
den te de la do ou pre fe rên cia po lí ti ca.
Por tan to, es se é um pas so im por tan te
pa ra que pos sam ser pu ni das as pes- 
so as que di vul ga rem fa ke news”, res- 
sal tou o pre si den te da As sem bleia.

Ou tro pro je to im por tan te apro va- 
do foi o de nú me ro 086/2020, de au to- 
ria dos de pu ta dos Ne to Evan ge lis ta
(DEM) e Adri a no (PV), que es ta be le ce
me di das de pro te ção aos ma ra nhen- 
ses du ran te o pla no de con tin gên cia
do no vo co ro na ví rus do Go ver no do
Es ta do. A ma té ria ve da, en tre ou tros
pon tos, a in ter rup ção de ser vi ços es- 
sen ci ais por fal ta de pa ga men to, a
exem plo do for ne ci men to de ener gia
elé tri ca, gás, água e tra ta men to de es- 

go to.
Tam bém foi apre ci a do e apro va do

o Pro je to de Lei 116/2020, de au to ria
do de pu ta do Dr. Yglésio, al te ran do a
Lei Es ta du al 11.248, de 31 de mar ço de
2020, que dis pen sa a ne ces si da de de
ca rim bos em pres cri ções pa ra aqui si- 
ção de me di ca men tos, re qui si ções de
exa mes e te ra pi as na re de pú bli ca,
pri va da e jun to aos pla nos de saú de.

Du ran te a ses são com vo ta ção re- 
mo ta tam bém foi apro va da e pro mul- 
ga da a Me di da Pro vi só ria 306, de au- 
to ria do Po der Exe cu ti vo, al te ran do a
Lei 10.765, de 29 de de zem bro de
2017, que dis põe so bre a cri a ção do
gru po ocu pa ci o nal Tri bu ta ção, Ar re- 
ca da ção e Fis ca li za ção (TAF), da Ad-
mi nis tra ção Tri bu tá ria do Es ta do do
Ma ra nhão; e o Pla no de Car rei ras,
Car gos e Sa lá ri os.

Tam bém de au to ria do Po der Exe-
cu ti vo, foi apro va do o Pro je to de Lei
152/2020, que au to ri za o Exe cu ti vo a
re a li zar a afe ta ção de bens imó veis em
fa vor do Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do
do Ma ra nhão.

Os par la men ta res tam bém apro va- 
ram 13 pe di dos de re co nhe ci men to
de es ta do de ca la mi da de pú bli ca em
mu ni cí pi os ma ra nhen ses, en tre eles,
Co li nas, Ti mon, La go dos Ro dri gues,
Ca ro li na, Ma ga lhães de Al mei da, Bom
Je sus das Sel vas, Al cân ta ra, Es pe ran ti- 
nó po lis, San ta Lu zia do Pa ruá, Con- 
cei ção do La go Açu, Ro sá rio, Ma ta Ro-
ma e San ta Inês.

LISTA TRÍPLICE

Definida eleição para  procurador-geral de justiça

O PROMOTOR DE JUSTIÇA, MÁRCIO THADEU SILVA MARQUES, COM 195 VOTOS, FOI O MAIS VOTADO

Pe la or dem de vo ta ção, in te gram a
lis ta Már cio Tha deu Sil va Mar ques,
Edu ar do Jor ge Hiluy Ni co lau e Tar cí- 
sio Jo sé Sou sa Bon fim

O pro mo tor de jus ti ça Már cio Tha- 
deu Sil va Mar ques, com 195 vo tos, foi
o mais vo ta do na elei ção pa ra es co lha
do pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça do Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão pa ra o
bi ê nio 2020/2022. A lis ta trí pli ce se
com ple ta com o pro cu ra dor de jus ti ça
Edu ar do Jor ge Hiluy Ni co lau, que te ve
165 vo tos, e com o pro mo tor de jus ti- 
ça Tar cí sio Jo sé Sou sa Bon fim, com
129 vo tos.

Co mo vo tan tes, par ti ci pa ram da
dis pu ta, re a li za da por pro ces so ele- 
trô ni co, 324 mem bros do MP MA, do

to tal de 326 ap tos pa ra vo tar. Dois vo- 
tos não fo ram com pu ta dos.

Ao fi nal da vo ta ção, a Co mis são
Elei to ral en ca mi nhou, tam bém por
meio ele trô ni co, o re sul ta do pa ra o
go ver na dor Flá vio Di no, que tem o
pra zo de 15 di as pa ra no me ar o fu tu ro
che fe do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão.

Na aber tu ra dos tra ba lhos, a co mis- 
são elei to ral abriu a ze ré si ma, na pre- 
sen ça dos três can di da tos, de mons- 
tran do a re gu la ri da de do sis te ma. De
ho ra em ho ra a co mis são in di cou o
per cen tu al de mem bros que já ti- 
nham vo ta do.

A elei ção foi con du zi da pe la Co- 
mis são Elei to ral, de sig na da pe lo Co lé- 

gio de Pro cu ra do res de Jus ti ça do Mi- 
nis té rio Pú bli co Ma ra nhão, sen do
com pos ta pe los pro cu ra do res de jus-
ti ça Se le ne Co e lho de La cer da (pre si- 
den te), Te o do ro Pe res Ne to e Ri ta de
Cas sia Maia Bap tis ta (to dos mem bros
ti tu la res) e Do min gas de Je sus Fróz
Go mes e Mar co An to nio An chi e ta
Guer rei ro (mem bros su plen tes).

De acor do com a pre si den te da Co- 
mis são Elei to ral, to do o pro ces so
ocor reu de for ma re gu lar e trans pa-
ren te. “O pro ces so elei to ral foi re a li za- 
do por meio ele trô ni co.Tu do se deu de
for ma tran qui la, de mo crá ti ca, o que
foi pos sí vel com a con tri bui ção dos
can di da tos”, ava li ou a pro cu ra do ra de
jus ti ça Se le ne Co e lho de La cer da.
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Ti ro no pé

Im bró glio

Ris co exis te

Pe ço per dão à to das as pes so as pre ju di ca -
das pe lo blo queio dos ati vos

Ro cha ba te….

Jerry re ba te

Per dão atra sa do
O ex-de pu ta do Ulysses Gui ma rães, o Sr. Cons ti tuin te de 1988,

di zia que o tem po não per doa quem não sa be tra ba lhar com ele.
Já o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va foi mais di re to: O tem- 
po não per doa quem tem me do de le. Se ja co mo for, o ex-pre si- 
den te Fer nan do Col lor de Mel lo, es pe rou 30 anos pa ra, só on tem,
usan do a fer ra men ta da re de so ci al twit ter, pa ra pe dir per dão aos
bra si lei ros por ter con fis ca do a pou pan ça em 1990, ano em que
as su miu o car go, com a mi nis tra da Fa zen da Zé lia Car do so de
Mel lo.

De pen den do do pon to de vis ta e da si tu a ção, de fa to, o tem po
não é as sim tão be ne vo len te na ar te de per do ar. A pas sa gem dos
di as, me ses, anos e sé cu los pre fe re sem pre le var de va ga ri nho as
pes so as, sem alar de e sem que elas se de em con ta que o tem po é
mu tá vel. É o pro ces so de re no va ção, de subs ti tui ção e de ge ra ções
que fa zem as pes so as per ce ber que, em sín te se, tu do se re pe te. O
mun do vi ve na eter na bus ca de al gum fu tu ro im pro vá vel que lhe
dê sen ti do às coi sas. Se es sas coi sas são ver da dei ras ou fú teis, só o
tem po di rá.

Pois é. De pois de Col lor, o pri mei ro pre si den te elei to de pois do
ci clo da di ta du ra mi li tar, o Bra sil e o mun do so fre ram pro fun das
trans for ma ções po lí ti cas, econô mi cas, so ci ais e tec no ló gi cas. E
por que, en tão, só ago ra, Fer nan do Col lor sen tiu ta ma nho re mor- 
so a pon to de pe dir per dão? E que re al men te foi o con fis co no cha- 
ma do Pla no Ca ra tê? Res pos ta: em 1990, quan do o pre si den te re- 
cém-em pos sa do Fer nan do Col lor de Mel lo anun ci ou que os va lo- 
res de po si ta dos aci ma 50 mil cru za dos no vos de po si ta dos nos
ban cos se ri am re ti dos.

A me di da ra di cal in te gra va o pa co te econô mi co cha ma do Pla- 
no Bra sil No vo. A res tri ção ocor re ria por 18 me ses. Nes te pe río do,
os do nos do di nhei ro não po de ri am aces sá-lo. Na épo ca, os sa- 
ques nas ca der ne tas de pou pan ça ou na con ta cor ren te fo ram li- 
mi ta dos a 50 mil cru za dos no vos. E on tem, o se na dor do MDB-AL,
dis se que foi uma de ci são “di fi cí li ma” to ma da pa ra ten tar con tar a
hi pe rin fla ção que che ga va a 80% ao mês. “E os mais po bres eram
os mai o res pre ju di ca dos, na per da do po der de com pra. Em ques- 
tão de di as, pes so as es ta vam mor ren do de fo me”. A per gun ta é: Os
bra si lei ros vão per do ar o pe ca do ‘ca pi tal’ de Col lor?

Aque le pla no Col lor, que blo que ou o di nhei ro de to do mun do
no ban co, até ho je tem mi lha res e mi lha res de pes so as bus can do
re a ver o que per deu. Era pa ra con tro lar a in fla ção dei xa da por Jo sé
Sarney, mas quem a con tro lou mes mo foi o Pla no de Re al, de FHC,
em 1994.

Os pou pa do res, por sua vez, ain da ho je se guem na Jus ti ça a
dis cu tin do a per da no pla no Col lor, e de pois,n os de Sarney: Cru- 
za do e Ve rão. Em 2018, foi lan ça da uma pla ta for ma on-li ne pa ra
quem per deu di nhei ro pos sa fa zer a ade são a um acor do de res ti- 
tui ção.

Di an te dos fa tos do pas sa do, mui tos se per gun tam se exis te al- 
gum ris co da pou pan ça ser con fis ca da no va men te na cri se pre- 
sen te. Afi nal, em abril, os bra si lei ros de po si ta ram R$ 215,36 bi- 
lhões na pou pan ça, sa ca ram R$ 184,9 bi lhões. Fi cou um sal do de
R$ 30,46 bi lhões.

 

 

Do atu al se na dor, ex-pre si den te Fer nan do Col lor, di zen do ter
cre di ta do que aque las me di das ra di cais eram o ca mi nho cer to. “In- 
fe liz men te, er rei”.

 
Mes mo com o fim do lock down em São Luís, do min go

pas sa do, o pre fei to Edi val do Jú ni or (PDT) dis se que as
equi pes con ti nu a rão nas ru as, de do min go a do min go,

fis ca li zan do e ori en tan do a po pu la ção so bre a im por- 
tân cia do iso la men to so ci al. “A hi gi e ni za ção, ain da é a me di da
mais efi caz de pre ven ção da co vid-19”, pos tou no twit ter.

 
Em no va ses são re mo ta por vi de o con fe rên cia, a As sem- 

bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão apro vou, on tem, a sus- 
pen são do cor te de ser vi ços es sen ci ais no pe río do da

pan de mia, co mo o for ne ci men to de água, gás e ener- 
gia elé tri ca.

 
Tam bém pro vou o pro je to que ins ti tui bo ni fi ca ção em

con cur sos pú bli cos aos pro fis si o nais da saú de, que
atu a ram di re ta men te no com ba te à co vid-19. E ain da,

pe di dos de re co nhe ci men to de ca la mi da de pú bli ca em
13 mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Ao in si nu ar on tem que Flá vio Di no po de es tar ban can do seu
apa re ci men to diá rio na mí dia na ci o nal, o se na dor Ro ber to Ro cha
(PSDB) re ce beu pron to con tra-ata que do de pu ta do fe de ral Már- 
cio Jerry, vi ce-lí der do PC doB.

Jerry re a giu: “Apa re ce por que tem o que di zer ao país e ao mun- 
do. É voz com cre di bi li da de. Ago ra um se na dor zi nho in sig ni fi can- 
te co mo V.Exa. ja mais cha ma rá a aten ção da im pren sa na ci o nal. Aí
fi ca aí a per der tem po se con tor cen do de in ve ja… e men tin do”.

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Duarte Jr propõe lei que 
obriga hospitais a enviar 
informações diárias de 
pacientes para familiares

COMBATE CORONAVÍRUS

  Du ar te propôs lei que obri ga hos pi tais a en vi ar in for ma ções diá ri-
as aos fa mi li a res de pa ci en tes com do en ças in fec to con ta gi o sas

 Du ran te a pan de mia de co ro na ví rus, são mui tos os 
re la tos de fa mí li as em bus ca de in for ma ções atu a li za-
das so bre o es ta do de saú de de pa ren tes hos pi ta li za-
dos. De vi do ao al to po der de con tá gio da co vid-19 (a 
do en ça pro vo ca da pe lo co ro na ví rus) e às ca rac te rís ti-
cas com ple xas do tra ta men to, que en vol vem a ne ces-
si da de de iso la men to do pa ci en te, o de pu ta do es ta-
du al Du ar te Jr (Re pu bli ca nos) pro to co lou um pro je to 
de lei que ga ran te o di rei to das fa mí li as à in for ma ção 
diá ria so bre o es ta do de pa ci en tes in ter na dos em hos-
pi tais pú bli cos e pri va dos do Ma ra nhão.

O ob je ti vo da pro pos ta é mi ni mi zar a an gús tia e 
an si e da de des te mo men to, além de pro te ger o di rei-
to à in for ma ção e ga ran tir se gu ran ça aos fa mi li a res, 
já que a re co men da ção é que es tes não en trem em 
con ta to fí si co mais pró xi mo com os fa mi li a res in ter-
na dos com do en ças in fec to con ta gi o sas.

Du ar te Jr ex pli ca que as in for ma ções ao tér mi no 
de ca da dia de in ter na ção, sob su per vi são do se tor de 
Ser vi ço So ci al dos hos pi tais e uni da des de saú de. “As 
fa mí li as re ce be rão men sa gens de áu dio por meio de 
apli ca ti vos, po den do tam bém ser en vi a das por es cri-
to, e-mail ou ou tra for ma de co mu ni ca ção ele trô ni ca”, 
es cla re ce o par la men tar. “Se apro va da, es ta lei va le-
rá du ran te en de mi as, epi de mi as e pan de mi as, co mo 
a que es ta mos vi ven do nes te mo men to”, com ple ta.

O pro je to de Du ar te pre vê tam bém que, no mo-
men to da en tra da no cen tro mé di co, o pa ci en te de ve 
in for mar em for mu lá rio os da dos de pe lo me nos um 
fa mi li ar ou uma pes soa pró xi ma que re ce be rá as atu-
a li za ções do tra ta men to. Além dis so, o se tor de Ser vi-
ço So ci al do hos pi tal de ve rá re a li zar uma bus ca ati va 
ca so o pa ci en te se ja in ter na do in cons ci en te ou não 
sai ba in for mar o con ta to de al gum fa mi li ar ou pes-
soa pró xi ma.

Procon/MA, Vigilância Sanitária e Polícia 
Militar fiscalizam agências bancárias 

PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

C
om o objetivo de garantir a 
segurança e saúde de quem 
procura as agências bancá-
rias para recebimento da se-

gunda parcela do auxílio emergen-
cial, do governo federal, o Instituto 
de Promoção e Defesa do Cidadão e 
Consumidor do Maranhão (Procon/
MA), Vigilância Sanitária e Polícia Mi-
litar continuaram, nesta segunda-feira 
(18), as ações de fiscalização a agên-
cias bancárias.

As equipes verificaram se as ins-
tituições financeiras estão seguindo 
os protocolos de segurança sanitá-
ria estabelecidos pelas autoridades 
de saúde para a prevenção do novo 
coronavírus (Covid-19) no Estado.  

Entre os pontos observados, esti-
veram o distanciamento de seguran-
ça entre as pessoas, uso de equipa-
mentos de proteção individual pelos 
funcionários, higienização frequente 
das superfícies e disponibilização aos 
consumidores de álcool em gel e/ou 
água e sabão, conforme previsto pelo 
Decreto Estadual nº 35.731, de 11 de 
abril de 2020. 

“Além das medidas preventivas, 
previstas para o funcionamento das 
agências bancárias, o Procon/MA tam-
bém verifica o cumprimento de ou-
tras obrigações, como o devido abas-
tecimento dos caixas eletrônicos e o 
tempo de espera para o atendimen-
to”, explica a presidente do Procon/
MA, Adaltina Queiroga.

Ações conjuntas

A fiscalização realizada pelo Pro-
con/MA, Vigilância Sanitária e Corpo 
de Bombeiros é parte das ações con-
juntas promovidas pelo Governo do 
Maranhão para garantir o pagamento 
do auxílio federal com segurança aos 
maranhenses. 

Além de verificar o respeito às nor-
mas, por meio do Corpo de Bombei-

ros, o executivo estadual tem atuado 
na organização das filas nas agências 
da Caixa Econômica Federal, visan-
do manter a ordem e o espaçamento 
correto entre os indivíduos durante 
todo o período em que se estender 
o pagamento do benefício. 

“É fundamental que os cidadãos 
também sigam as orientações quan-
to ao uso obrigatório de máscaras, 
além de respeitar o distanciamento 
nas filas. A conscientização dos ci-
dadãos também é muito importan-
te para que essas medidas sanitárias 
sejam efetivas”, completou a Adalti-
na Queiroga. 

As agências bancárias que deso-
bedecerem aos protocolos de segu-
rança para a contenção do corona-
vírus serão notificadas, autuadas e 
estarão sujeitas à sanção adminis-
trativa de multa. Conforme Medi-
da Provisória n° 314, de 08 de maio 

de 2020, as multas agora têm valor 
base de R$ 504.612,18 (quinhentos 
e quatro mil, seiscentos e doze reais 
e dezoito centavos), o qual pode au-
mentar ou diminuir, de acordo com 
a existência de situações atenuantes 
ou agravantes. 

No mês de abril, o Procon/MA mul-
tou a Caixa Econômica Federal em R$ 
1.022.679,60 (um milhão vinte e dois 
mil seiscentos e setenta e nove reais 
e sessenta centavos) por descumpri-
mento das normas estabelecidas pelo 
Governo do Estado. 

A inobservância das medidas sani-
tárias representa falha na prestação 
do serviço da instituição bancária, 
colocando em risco a vida, saúde e 
segurança dos consumidores, con-
dutas vedadas pelos artigos 6º, in-
ciso I, e 20, parágrafo 2º, do Código 
de Defesa do Consumidor.

POSSE
Tyrone Silva assume hoje 
presidência d TRE-MA em 
sessão por videoconferência
POR RAIMUNDO BORGES

Na sessão por vídeoconferência, a primeira na his-
tória do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o 
desembargador Tyrone José Silva assume a presidência 
da corte, em substituição ao colega de TJ, desembar-
gador Cleones Cunha. Ele terá como vice-presidente, 
o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, 
que recentemente deixou a Presidência do Tribunal 
de Justiça do Maranhão, para Lourival Serejo.

Tyrone era vice-presidente e corregedor eleitoral 
do TRE, tendo sido eleito para a sua direção, no biê-
nio 2020/2021. A posse solene de ambos nas respecti-
vas funções ocorre hoje, às 11h, por videoconferência 
transmitida ao vivo pelo canal TRE-MA do Youtube. 
Ele assume o Tribunal Eleitoral no momento em que 
reina absoluta incerteza sobre o adiamento ou não 
das eleições municipais de outubro, já definida pelo 
TSE em todo o país. Até o cancelamento da disputa e 
prorrogação de mandatos por dois anos é defendida 
no Senado e na Câmara Federal, mesmo sem que haja 
consenso sobre a matéria.

A pandemia de coronavírus, que está mudando as 
rotinas da maioria dos brasileiros e joga um véu de 
incertezas sobre o futuro da economia, também pode 
ter efeitos colaterais na Política. Tanto na Câmara dos 
Deputados quanto no Senado, ganha força a ideia de 
cancelar as eleições de prefeito e vereadores, marca-
das para o dia 4 de outubro.

Os defensores da proposta pretendem estender os 
mandatos dos chefes do Executivo e dos parlamenta-
res em todos os municípios do país até 2022, quando 
ocorreria uma eleição geral. No mesmo dia, seriam 
eleitos presidente da República, senadores, deputa-
dos federais e estaduais, governadores, prefeitos e 
vereadores. Mas tudo é incerteza, porque depende 
de emenda constitucional aprovada pelo Congresso. 
O próximo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto 
Barros, no entanto, fala em adiar as eleições para de-
zembro, mas é contra a coincidência em 2022.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 010/2020, objetivando Formação de registro de 

preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de 

produtos de panificação a fim de atender as necessidades do Município de Buriticupu - 

MA, está SUSPENSA por tempo indeterminado, e terá sua continuação agendada e 

publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas as referidas análises, o Aviso de 

Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para reabertura do certame. 

Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 18 de maio de 

2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 011/2020, objetivando Formação de registro de 

preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de 

Pneus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento 

afim de atender as necessidades municipais, está SUSPENSA por tempo indeterminado, 

e terá sua continuação agendada e publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas 

as referidas análises, o Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data 

para reabertura do certame. Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. 

Buriticupu/MA, 18 de maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 012/2020, objetivando Formação de registro de 

preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento 

e instalação de semáforos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Buriticupu/MA, está SUSPENSA por tempo indeterminado, e terá sua continuação 

agendada e publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas as referidas análises, o 

Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para reabertura do 

certame. Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 18 de 

maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 007/2020, objetivando Formação de Registro 

de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de 

aparelhos de ar condicionado para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 

Buriticupu - MA, está SUSPENSA por tempo indeterminado, e terá sua continuação 

agendada e publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas as referidas análises, o 

Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para reabertura do 

certame. Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 18 de 

maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 008/2020, objetivando Formação de registro de 

preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de produtos de 

enxoval para recém-nascidos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Buriticupu - MA, está SUSPENSA por tempo indeterminado, e terá sua continuação 

agendada e publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas as referidas análises, o 

Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para reabertura do 

certame. Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 18 de 

maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 009/2020, objetivando Formação de registro de 

preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as 

necessidades das diversas secretarias Municipais de Buriticupu/Ma, está SUSPENSA por 

tempo indeterminado, e terá sua continuação agendada e publicada nos diários oficiais. 

Após serem realizadas as referidas análises, o Aviso de Licitação e Edital serão republica-

dos com uma nova data para reabertura do certame. Informações pelo E-mail: cplburiti-

cupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 18 de maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa 

Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ – MA

A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público que realizará licitação na seguinte forma: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020-SE-
GUNDA CHAMADA. Processo Administrativo nº 01.2402.0001/2020. OBJETO: Contratação 

de serviços de manutenção corretiva e preventiva de veículos automotivos e fornecimento de 

peças, pneumáticos e baterias para atender as necessidades do município. MODALIDADE: 

Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço por item. DATA DE ABERTURA: 29 de maio de 2020 

às 09:00 horas. A sessão de julgamento será realizada nas dependências da Sala da CPL, no prédio 

do antigo hospital, situada na Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, 01 – Centro, no dia, hora e 

local acima em epígrafe, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação, o Edital 

e maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 

horas, telefone (99) 3614 6010 ou ainda pelo email: itaipavamelhorparatodos@hotmail.com. 

Itaipava do Grajaú/MA, 13 de maio de 2020

WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A
CNPJ n° 06.272.575./0084–77

Estabelecida no endereço Rodovia BR 316, n° 4081, Setor 

Cidade Ind. Norte, Bairro Boa Esperança, município de Timon/-

MA, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a expe-

dição da Outorga do Direito do Uso da Água (Lançamento) 
com finalidade do uso para Esgotamento sanitário / Diluição 

de efluentes para atividade Toalheiros, conforme e-proces-
so n° 64908/2020. 

As equipes verificaram se as instituições financeiras 
estão seguindo os protocolos de segurança sanitária
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ERICK SIL VA

Di vór ci os

Com DR ou sem DR?

Se pa rar ou não se pa rar: eis a ques tão

1- Es ta be le cer mo men tos pa ra fa lar e es cu tar

2- Res pei to à in di vi du a li da de

3- Cri ar mo men tos agra dá veis em ca sa

4- Quiz de per gun tas en tre o ca sal pa ra me lho rar o au to -
co nhe ci men to

5- Pro por uma tro ca de pa péis, pa ra en ten der co mo o ou -
tro se sen te no dia a dia

Isolamento

DR na quarentena:
sim ou não?

C
om o pe río do de iso la men to e lock down co mo
me di da de se gu ran ça con tra no vas on das de
con tá gi os da Co vid-19, mui tas fa mí li as e ca sais
têm pas sa do mais tem po jun tos em ca sa. Em

con fi na men to, com os ner vos “à flor da pe le”, é na tu ral
que mui ta gen te aca be en tran do em atri to. A vi da do ca- 
sal, en tão, es pe ci al men te quan do se tem fi lhos ain da
pe que nos, po de ser bas tan te afe ta da, de pen den do do
ní vel de ten são da in te li gên cia emo ci o nal pa ra re sol ver
os pro ble mas do dia a dia.

Ti ran do a vi o lên cia do més ti ca, que pre ci sa ser de- 
nun ci a da e à qual ne nhu ma mu lher pre ci sa ou de ve se
sub me ter, es pe ci a lis tas em com por ta men to hu ma no
aler tam: to mar me di das drás ti cas em meio ao iso la men- 
to im pos to pe la pan de mia po de tra zer sé ri as con- 
sequên ci as e ar re pen di men tos, uma vez que o ca sal
pas sa por uma si tu a ção ar ti fi ci al – a qua ren te na -, que
não é uma si tu a ção pe re ne, mas tem po rá ria.

“É com pli ca da es sa si tu a ção por que, quan do o ca sal
se de sen ten de, ca da um po de ir pa ra um la do es pai re cer,
tra ba lhar, lim par a men te. Mas com os dois em ca sa o
tem po in tei ro, vêm os pro ble mas do més ti cos, o tra ba- 
lho e as ne ces si da des dos fi lhos (quan do há); não há es- 
ca pa tó ria, não há pa ra on de fu gir. Nes sa ho ra, é pre ci so
mui to equi lí brio, res pei to e in te li gên cia emo ci o nal”,
res sal ta a psi có lo ga Jail ma Cor rêa.

Em vá ri os paí ses on de a pan de mia já mos tra uma di- 
mi nui ção con si de rá vel e o iso la men to já não é mais me- 
di da ne ces sá ria, o nú me ro de di vór ci os ba teu re cor de
nos car tó ri os. Na Chi na, de acor do com a Su pre ma Cor te
do Po vo, 70% dos di vór ci os fo ram pe di dos por mu lhe res
no país.

No Bra sil, a si tu a ção é tão di fe ren te. En tre anô ni mos e
fa mo sos, os con fli tos po dem dei xar mar cas e im pul si o- 
nar de ci sões ra di cais. Re cen te men te, o anún cio de se- 
pa ra ção do ago ra ex-ca sal Whin ders son Nu nes, hu mo- 
ris ta, e Lui sa Son za, can to ra, pe gou mui tos fãs de sur- 
pre sa. Am bos uti li za ram as pró pri as re des so ci ais pa ra
com par ti lhar a in for ma ção com os se gui do res. Os dois
su bi ram ao al tar em fe ve rei ro de 2018, em uma ce rimô- 
nia mi li o ná ria re a li za da na ci da de de São Mi guel dos
Mi la gres, li to ral nor te de Ala go as.

Pa ra evi tar pro ble mas e de sen ten di men tos, o ca sal de
fun ci o ná ri os pú bli cos Jo se va ne Ho lan da Ve ras e Lu ci a- 
no Ve ras tem bus ca do di vi dir as ta re fas do més ti cas e res- 
pei tar ain da mais o es pa ço in di vi du al do ou tro. “So bre
tra ba lhar em ho me of fi ce, tem si do uma ex pe ri ên cia no- 
va, mas bus ca mos dis ci pli nar os ho rá ri os, man ter a di vi- 
são e o com pro mis so com as ta re fas diá ri as”, re la ta a es- 
po sa, Jo se va ne.

O ma ri do, Lu ci a no, des ta ca que o co ti di a no atu al é di- 
fe ren te, pois am bos es tão em ca sa em tem po in te gral e

is so res trin ge a in di vi du a li da de. Po rém, no lar do ca sal,
o res pei to é mú tuo é uma bus ca fre quen te. “Nós dois
bus ca mos fa zer ati vi da des pra ze ro sas jun tos. Às ve zes,
por cau sa das ati vi da des ro ti nei ras, po de sim exis tir um
cer to es tres se, um de sen ten di men to, con tu do, ten ta- 
mos man ter o con tro le e so lu ci o nar os con fli tos da ma- 
nei ra mais pon de ra da pos sí vel, man ten do uma boa co- 
mu ni ca ção. Sa be mos que os con fli tos sem pre irão exis- 
tir, sen do em con fi na men to ou não, não so mos per fei- 
tos, mas o res pei to mú tuo tem si do a ba se pa ra nos man- 
ter mos emo ci o nal men te sau dá veis”, res sal ta Lu ci a no
Ve ras.

DR é um ter mo mui to co mum, uti li za do por ca sais –
prin ci pal men te os mais jo vens – e é uma abre vi a ção de
“dis cu tir o re la ci o na men to”, mo men to pa ra qual mui ta
gen te cos tu ma tor cer o bi co. A psi có lo ga Jail ma Cor rêa
ex pli ca que é pre ci so sem pre man ter har mo nia no am- 
bi en te, em es pe ci al ago ra, quan do não se tem ou tra for- 
ma de vi ver com qua li da de se não no pró prio lar. “Uma
dis cus são de re la ci o na men to pre ci sa ser le ve e os dois
de vem es tar aber tos a ou vir o ou tro, não ape nas fa lar.
Co bran ças de vem ser evi ta das, pois in ti mi dam e afas- 
tam o ou tro, po den do cau sar um efei to con trá rio ao es- 
pe ra do”, re ve la a es pe ci a lis ta.

Com diá lo go e em pa tia, mui tos ca sais po dem ex pe ri- 
men tar exa ta men te o in ver so des se ce ná rio de afas ta- 
men to. “Co lo car-se no lu gar do ou tro, com pre en der e
aju dar são ati tu des mui to po si ti vas, que cer ta men te le- 
vam ao su ces so do re la ci o na men to, a uma mai or in ti mi- 
da de e en tro sa men to. O ide al é sa ber o mo men to cer to
de fa lar e es cu tar, a de pen der da si tu a ção”, su ge re Jail- 
ma.

Pa ra quem es tá pas san do por um mo men to de cri se
no re la ci o na men to e não tem cer te za so bre a se pa ra ção,
a psi có lo ga re co men da aná li se cau te lo sa, mi nu ci o sa,
so bre os ele men tos de cons tru ção des se re la ci o na men- 
to, e não um fa to iso la do. “É bom lem brar que um re la ci- 

o na men to é fei to não por uma, mas por du as pes so as. Se
vo cê pen sa em se se pa rar, é in te res san te for mu lar al gu- 
mas ques tões pa ra que vo cê mes mo pos sa se res pon der,
uma au to aná li se, que de ve le var em con ta mui to mais a
ra zão do que a emo ção do ca lor de um mo men to. Aqui e- 
tar o co ra ção e pen sar com cal ma é o me lhor a se fa zer”,
re co men da Jail ma.

A psi có lo ga en fa ti za que ca da ca so de se pa ra ção tem
mo ti va ções di fe ren tes, não é al go que se po de atri buir
so men te ao mo men to atu al cau sa do pe la cri se do no vo
co ro na ví rus. “Quan do is so pas sar, tu do ten de a me lho- 
rar com a vol ta das ati vi da des pra ze ro sas da ro ti na. Se rá
que va le à pe na ar ris car?”, pro vo ca.

Pa ra aju dar os ca sais nes se mo men to, com aju da da
psi có lo ga Jail ma Cor rêa, O Im par ci al lis tou 5 di cas de
co mo é pos sí vel me lho rar a vi da a dois em meio ao iso la- 
men to so ci al. Ve ja!

“Po de ser à noi te, an tes de dor mir, ou no al mo ço.
Con ver sar so bre as su as im pres sões de mun do e so bre
os seus an sei os, co nhe cer os an sei os do ou tro. Con ver- 
sem so bre a in fân cia de vo cês dois, das sau da des que
sen tem, das me lho res re cor da ções da vi da. Con ver sar
não é co brar!”, fri sa Jail ma.

“Não é por que es tão em ca sa o tem po in tei ro que os
dois pre ci sam fa zer as mes mas coi sas o tem po to do. Se
um gos ta de as sis tir fil mes e o ou tro gos ta de dan çar,  ca- 
da um de ve de di car um tem po pa ra fa zer o que gos ta,
sem me do e sem ver go nha”, co men ta.

“Que tal cur tir um show ao vi vo na in ter net? Ou co zi- 
nhar uma re cei ta no va jun tos? Até mes mo mu dar os mó- 
veis de lu gar é al go que o ca sal po de fa zer pa ra me lho rar
a apro xi ma ção”, su ge re.

“Se cri an ças apren dem brin can do, por que os adul tos
tam bém não po dem ten tar? Um quiz com per gun tas e
res pos tas so bre o ou tro é um jo go que de sa fia e faz o ou- 
tro se es for çar. Mas cui da do! Se o re sul ta do de mons trar
que é pre ci so mais co nhe ci men to de um dos la dos – ou
dos dois -, na da de bri ga ou dis cus são. É ho ra de fa zer o
‘de ver de ca sa’ e co me çar a pres tar mais aten ção ao par- 
cei ro”, aler ta.

“Fa zer a co mi da, acom pa nhar a ati vi da de dos fi lhos,
re a li zar a fa xi na da ca sa, etc, são exem plos de ta re fas que
po dem ser tro ca das no dia a dia. Ex pe ri men tem! Vo cês
po dem se sur pre en der!”, fi na li za Jail ma Cor rêa.

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020
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Dados são do IBGE que também observou ter aumentado, cerca de 100.000, o número
de pessoas desocupadas no estado, entre o fim de 2019 e início de 2020

MARANHÃO

Mulheres e negros
têm menos empregos
PATRÍCIA CUNHA

S
em um tra ba lho for mal des de 
o iní cio do ano, Ana Lú cia San- 
tos, que an tes tra ba lha va co- 
mo ven de do ra em uma lo ja de 

rou pas, ho je se vi ra co mo po de pa ra 
ga ran tir seu sus ten to. Ven den do uma 
coi sa aqui e ou tra ali, tra ba lhan do co- 
mo di a ris ta de vez em quan do,es pe ra 
co mo to do mun do, que a pan de mia 
aca be. “Vai fi car mais di fí cil pa ra to do 
mun do que já es ta va de sem pre ga do, 
se en cai xar de no vo, mas só ten do fé 
que tu do pos sa me lho rar”.

Ana Lú cia se en qua dra na pes qui sa 
do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e 
Es ta tís ti ca, quan to à ta xa de de sem- 
pre go pa ra as mu lhe res no es ta do, que 
foi de 18,7%, no 1º tri mes tre des te 
ano. Em to dos os es ta dos bra si lei ros a 
ta xa de de so cu pa ção das mu lhe res foi 
mai or que a dos ho mens. No Ma ra- 
nhão es sa ta xa fi cou em 14,7%.

A mai or ta xa de de sem pre go pa ra 
as mu lhe res, den tre os es ta dos bra si- 
lei ros, foi na Bahia, na or dem de 
22,3%. No re cor te fei to sob o cri té rio 
de cor/ra ça, as po pu la ções pre ta e 
par da apre sen ta ram nú me ros per- 
cen tu ais mais ele va dos que a po pu la- 
ção bran ca. No Bra sil a ta xa de de so- 
cu pa ção pa ra bran cos foi de 9,8%, 
pre tos foi de 15,2% e par dos, 14,0%. 
No Nor des te, foi de 13,0%, 18,4% e 
15,9%, res pec ti va men te. No Ma ra- 
nhão os ín di ces al can ça ram 13,4% da 
po pu la ção bran ca, 16,8% da pre ta e 
16,7% da po pu la ção par da.

Em ter mos ge rais, a ta xa de de so cu- 
pa ção do Ma ra nhão, no 1º tri mes tre

NO ESTADO DO MARANHÃO OS ÍNDICES ALCANÇARAM 16,8% DA POPULAÇÃO PRETA 

DIVULGAÇÃO

de 2020, foi de 16,1%, re gis tran do au- 
men to de 4 pon tos per cen tu ais (p.p.) 
em re la ção ao tri mes tre an te ri or 
(12,1%). Mai o res ta xas de de sem pre- 
go fo ram ob ser va das na Bahia, 18,7%, 
Ama pá, 17,2%, e Ala go as, 16.5%, en- 
quan to as me no res fo ram ob ser va das 
em San ta Ca ta ri na, 5,7%, e Ma to Gros- 
so do Sul, 7,6%. Em nú me ros ab so lu- 
tos, a quan ti da de de pes so as de so cu- 
pa das no Ma ra nhão au men tou em 
cer ca de 100.000 in di ví du os en tre o 4° 
tri mes tre de 2019 e o 1° tri mes tre de 
2020.

Vai fi car mais di fí cil 

pa ra to do mun do que já 

es ta va de sem pre ga do, se 

en cai xar de no vo, mas só 

ten do fé que tu do pos sa 

me lho rar

Desalentados no Maranhão acima da média
Os de sa len ta dos, uma ca te go ria do

IB GE, que in di ca aque las pes so as que
de sis ti ram de pro cu rar tra ba lho, au- 
men tou em re la ção ao tri mes tre an te- 
ri or no Ma ra nhão. 

No 1º tri mes tre de 2020, es se nú- 
me ro foi de cer ca de 572.000 pes so as.
O per cen tu al de de sa len ta dos (to tal
de de sa len ta dos so bre o to tal da po- 
pu la ção na for ça de tra ba lho e de sa- 
len ta da), che gou, no Ma ra nhão, no 1º
tri mes tre de 2020, a 17,8%, bem mai or
que a mé dia Bra sil, que foi de 4,3%.

No Bra sil, co mo um to do, ha via,
nes se mes mo pe río do, cer ca de
4.770.000 pes so as em si tu a ção de de- 
sa len to, si tu a ção ca rac te ri za da fun- 
da men tal men te pe la de sis tên cia de
pro cu ra por tra ba lho, em bo ra, ca so
apa re ça em pre go, a pes soa es tá à dis- 
po si ção. A Bahia é a UF com mai or
nú me ro de de sa len ta dos: 778.000
pes so as.

Au men tou tam bém o nú me ro de

pes so as que não ti nham car tei ra de
tra ba lho as si na da no es ta do. En quan- 
to no 1º tri mes tre de 2020, do to tal de
pes so as ocu pa das no se tor pri va do,
no Ma ra nhão, 51,6% não ti nham car- 
tei ra de tra ba lho as si na da, no 4º tri- 
mes tre de 2019, es se per cen tu al era de
52,4%.

Abran gen do um re cor te mais ge ral
so bre in for ma li da de, quan do além do
se tor pri va do e do tra ba lho do més ti- 
co, in clui-se ou tras po si ções na ocu- 
pa ção, co mo em pre ga do res e tra ba- 
lha do res que atu am co mo con ta pró- 
pria sem CNPJ, além de tra ba lha dor
au xi li ar fa mi li ar, o Ma ra nhão (60,7%)
te ve o se gun do mai or per cen tu al no
ran king dos es ta dos, atrás ape nas do
Pa rá (61,4%). A me nor ta xa per cen tu al
foi ob ser va da em San ta Ca ta ri na,
27,9%.

Os ocu pa dos no Ma ra nhão, no 1°
tri mes tre de 2020, to ta li za ram
1.354.000 na si tu a ção de in for ma li da- 

de. No que con cer ne à ta xa de con tri- 
bui ção pre vi den ciá ria, do to tal de
pes so as ocu pa das no Ma ra nhão,
62,2% (1.375.000) não con tri buí ram
no 1º tri mes tre de 2020 pa ra ins ti tu to
de pre vi dên cia. 

No Bra sil, o per cen tu al de ocu pa- 
dos não con tri buin tes de ins ti tu to de
pre vi dên cia foi de 36,4%, for man do
um con tin gen te de 33.799.000 pes so- 
as.

No Ma ra nhão, do to tal de pes so as
de so cu pa das, is to é, que es ta vam de- 
sem pre ga das, mas que pro cu ra ram
em pre go, no 1º tri mes tre de 2020,
30,3% es ta vam a pro cu rar tra ba lho há
dois anos ou mais. 

Es se per cen tu al, no Bra sil, era de
23,9%, e no Nor des te, de 26,5%. Tra- 
ba lhan do com nú me ros ab so lu tos,
es ses 30,3% no Ma ra nhão re pre sen ta- 
vam 129.000 pes so as. No Bra sil,
3.075.000 pes so as e no Nor des te,
1.020.000.

LU TO NA AR QUI DI O CE SE

Pa dre Bráu lio
mor re aos 66 anos

Ge rou co mo ção en tre fa mi li a res, ami gos, re li gi o sos,
ad mi ra do res, ca tó li cos ou não, a no tí cia do fa le ci men to
do pa dre Jo sé Bráu lio Sou sa Ayres, ou sim ples men te o
Pa dre Bráu lio, co mo era co nhe ci do. De voz man sa, ami- 
go, ca ris má ti co e aten to a tu do e to dos que pre ci sa vam
de sua aju da, Pa dre Bráu lio dei xou o pla no ter re no na
ma nhã de on tem (18), dei xan do to dos sur pre sos, vis to
que seu qua dro clí ni co ti nha uma boa evo lu ção. Pa dre
Bráu lio foi mais uma ví ti ma do no vo co ro na ví rus, mor- 
ren do de in su fi ci ên cia res pi ra tó ria. Ele es ta va in ter na do
des de o dia dia 27 de abril, em um hos pi tal par ti cu lar.

Em no ta, a Ar qui di o ce se de São Luís in for mou o fa le- 
ci men to do re li gi o so que a fun ção de pá ro co da Pa ró- 
quia San tís si ma Trin da de, na Ci da de Olím pi ca. Con fi ra
a no ta as si na da por Dom Jo sé Be li sá rio da Sil va e  Dom
Es me ral do Bar re to de Fa ri as.

“Dom Es me ral do e eu re ce be mos há pou co – ago ra são
09h40 da ma nhã de 18.05.2020 – a no tí cia do fa le ci men- 
to de pa dre Bráu lio. De cer ta ma nei ra, fo mos pe gos de
sur pre sa, uma vez que as no tí ci as re cen tes so bre a evo lu- 
ção da do en ça eram bas tan te po si ti vas. A Ar qui di o ce se de
São Luís do Ma ra nhão de ve mui to ao pa dre Bráu lio. Se
pu der mos su bli nhar uma das su as im por tan tes atu a ções
em fa vor de la, cha ma ría mos a aten ção pe la im por tân cia
de pa dre Bráu lio na re to ma da da for ma ção de no vos
pres bí te ros não só pa ra a Ar qui di o ce se de São Luís, mas
pa ra to do o Ma ra nhão. Es ta mos to dos de lu to – sua fa mí- 
lia de ori gem (ir mãos/âs, so bri nhos e de mais pa ren tes), o
pres bi té rio da Ar qui di o ce se de São Luís, a Pa ró quia San- 
tís si ma Trin da de. Con so le mo-nos mu tu a men te. Des can- 
se em paz, pa dre Bráu lio. Vo cê foi um gran de lu ta dor.
Que Deus o aco lha em seu seio!”.

Pa dre Braú lio era na tu ral de Pe nal va (MA), e nas ceu
em 10.04.1954. Foi or de na do em 6 de de zem bro de 1981,
sen do o pri mei ro pa dre a ser or de na do 29 anos de pois
da gra ve cri se que se aba teu so bre a igre ja ca tó li ca nos
anos 1960. “Re su mi da men te, em 1962 a 1965 hou ve o
Con ci lio Ecu mê ni co Va ti ca no II que co lo cou a Igre ja Ca- 
tó li ca mais atu a li za da no mun do mo der no. Hou ve uma
cri se enor me de egres sos na dé ca da de 1970. No Ma ra- 
nhão a cri se foi pi or por que o Se mi ná rio foi fe cha do. Por
exem plo, quan do o Pa dre Bráu lio se or de nou ti nha 29
anos de di fe ren ça do pa dre se guin te. Quer di zer, hou ve
aí uma que bra. En tão, du ran te qua se 30 anos não se ti- 
nha or de na do nin guém pa ra a ar qui di o ce se”, afir mou o
ar ce bis po Dom Be li sá rio, em en tre vis ta a O Im par ci al.

Ma ni fes ta ções de pe sar.
“Com mui ta tris te za, re ce bi ago ra a no tí cia de fa le ci- 

men to do Pa dre Bráu lio, pes soa que eu co nhe cia des de o
iní cio da ca mi nha da na Pas to ral da Ju ven tu de em São
Luís. Foi mais uma ví ti ma do co ro na ví rus. Re gis tro aqui
meus pê sa mes a fa mi li a res e ami gos” (De pu ta do Fe de ral
 Bi ra do Pin da ré). “Meu Deus!!!Pa dre Brau lio… Meu Je- 
sus. Gos ta va tan to de le. Con for te as fa mí li as e ami gos,
Se nhor. Pa dre, gra ti dão pe los con se lhos e ser mões. Luz e
paz em sua jor na da” (Pro du to ra cul tu ral Mar cia Car va- 
lho).

“Ho je fo mos sur pre en di dos com a sua pas sa gem pa ra
a vi da eter na. Um ho mem de Deus, sim ples, ale gre e sá- 
bio. Foi meu ori en ta dor vo ca ci o nal nos anos 80, tra ta va
os fu tu ros pa dres co mo fi lhos…Des can se em paz, Pa dre
Bráu lio” (Diá co no Ge or ge Cas tro). “A Tra di ção em tor no
do Fes te jo de São Jo sé de Ri ba mar é obra do Pa dre Bráu- 
lio. Des de a Ro ma ria dos mo to quei ros, pe re gri na ção, as
atra ções cul tu rais. Pa dre Bráu lio nas ceu num Qui lom- 
bo, em Pe nal va. Par ti ci pou da cri a ção do Cen tro de Cul- 
tu ra Ne gra. E era Dou tor em An tro po lo gia” (Zé do Ca ro- 
ço do Ba can ga).

Tra ba lhos co mu ni tá ri os
Em qua se qua tro dé ca das de atu a ção, o Pa dre Bráu lio

te ve pas sa gem por vá ri as pa ró qui as e te ve im por tan te
pa pel na for ma ção de no vos pres bí te ros, con for me afir- 
mou Dom Be li sá rio. Des ta ca-se tam bém o pa pel que ele
de sem pe nhou nas pa ró qui as por on de pas sou. No ini ci- 
ar da fes ta do Cí rio de Na za ré te ve des ta que quan do em
28 de ju nho de 1992, a co mu ni da de do Coha trac vi veu
um dos mais im por tan tes mo men tos de sua his tó ria. O
Cí rio de Na za ré de Be lém do Pa rá es ta va com ple tan do
200 anos de his tó ria e a aque la ar qui di o ce se re sol veu fa- 
zer uma pe re gri na ção com a ima gem de Nos sa Se nho ra
de Na za ré pe las ca pi tais bra si lei ras.

Ao re ce ber o con vi te pa ra aco lher o even to, o en tão
ar ce bis po me tro po li ta no de São Luís, Dom Pau lo Pon te,
con sul ta o en tão vi gá rio ge ral da ar qui di o ce se, pa dre
Bráu lio Ayres, so bre o lo cal on de pu des se acon te cer a vi- 
si ta. O vi gá rio, que já es ta va res pon sá vel pe la qua se Pa- 
ró quia Nos sa Se nho ra de Na za ré, re cla mou pa ra si o
even to por ser es ta co mu ni da de tam bém de di ca da à Se- 
nho ra de Na za ré. Con fir ma da a vi si ta, to da a ar qui di o- 
ce se se mo bi li zou na pre pa ra ção pa ra a vin da da ima- 
gem, pois a qua se pa ró quia ain da com su as pou cas li de- 
ran ças não po dia pre pa rar so zi nha a re cep ção. (P.C)

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020
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De acordo com as investigações, o empresário foi sequestrado pela ex-companheira,
Daiane Almeida, e pelo companheiro dela, Wanderson Ferreira, que estava foragido

CRIME EM BALSAS

Suspeitos de matar
empresário são presos
DA REDAÇÃO

U
m ca sal que es ta va fo ra gi do 
por sus pei ta de se ques trar, 
tor tu rar e as sas si nar o em- 
pre sá rio Fran cis co Ade li no 

Re te, co nhe ci do co mo “Chi co Pa ra ná” 
(fo to abai xo), em ou tu bro de 2019, na 
ci da de de Bal sas, foi pre so no úl ti mo 
fim de se ma na, na ci da de de Goi a na, 
lo ca li za da no es ta do de Per nam bu co. 
A ação po li ci al acon te ceu na tar de do 
dia 16, sá ba do pas sa do.

De acor do com a Po lí cia Ci vil, Wan- 
der son Fer rei ra de Al mei da, de 37 
anos, es ta va es con di do em Goi a na 
des de ja nei ro des te ano, e Dai a ne da 
Sil va Al mei da, de 24 anos, che gou ao 
mu ni cí pio per nam bu ca no há dez di- 
as, após fu gir da pri são do mi ci li ar que 
ha via si do con ce di da de vi do à pan de- 
mia da Co vid-19, do en ça cau sa da pe- 
lo no vo co ro na ví rus.

O cri me

DAIANE ALMEIDA E WANDERSON FERREIRA ESTAVAM EM UMA CIDADE EM PERNAMBUCO
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A po lí cia en con trou no dia 19 de 
ou tu bro de 2019 na zo na ru ral do mu- 
ni cí pio de Ri a chão, no Ma ra nhão, o 
cor po do em pre sá rio de Bal sas, Fran- 
cis co Ade li no Re te, co nhe ci do co mo 
“Chi co Pa ra ná”, que es ta va de sa pa re- 
ci do des de o mês de ju nho do ano 
pas sa do. Se gun do o de le ga do Re gi o- 
nal de Bal sas, o ca so só foi es cla re ci do 
por que um sus pei to de par ti ci pa ção 
do cri me que res pon dia em li ber da de 
co la bo rou com as in ves ti ga ções.

O cor po de Chi co Pa ra ná de sa pa re- 

ceu no dia 18 de ju nho de 2019, mas a 
po lí cia só to mou co nhe ci men to do 
ca so no ve di as de pois, quan do a fa mí-
lia per ce beu que ha via al go de er ra do.

O em pre sá rio che gou a en trar em 
con ta to com a fa mí lia pe din do aju da 
fi nan cei ra pa ra um tra ta men to de 
saú de.

De acor do com as in ves ti ga ções, o 
em pre sá rio foi se ques tra do pe la ex-
com pa nhei ra, Dai a ne Al mei da, e pe lo 
atu al com pa nhei ro de la, o me câ ni co 
Wan der son Fer rei ra de Al mei da, que 
es ta va fo ra gi do.

DA RE DA ÇÃO

SÃO LUÍS

Após agreções, mulher
mata marido a facadas

O CASO ACONTECEU APÓS UMA DISCUSSÃO ENTRE O CASAL

DIVULGAÇÃO

Uma mu lher, iden ti fi ca da co mo Jo a na Evan ge lis ta
Men des Reis Go mes, de 23 nos, é sus pei ta de ter ma ta do
o ma ri do a gol pes de fa ca das, no úl ti mo sá ba do (16), na
Rua The re zi nha de Sou za, do Re si den ci al João Al ber to
em São Luís. A ví ti ma foi iden ti fi ca da co mo Rei nal do
Cal das Go mes, de 34 anos.

De acor do com as in for ma ções, Rei nal do te ria che ga- 
do com si nais de em bri a guez em sua re si dên cia e uma
dis cus são te ria co me ça do en tre o ca sal, mo men to em
que ele te ria agre di do Jo a na e ela re vi da do com gol pes
de fa ca na re gião do tó rax do ho mem.

A po lí cia in for mou que a pos sí vel au to ra do cri me li- 
gou pa ra um vi zi nho pa ra que ele fos se até a re si dên cia
do ca sal en con trar Rei nal do. 

Ao che gar na ca sa, o vi zi nho se de pa rou com o ho- 
mem mor to. A po lí cia se gue in ves ti gan do o ca so, sen do
que ho mi cí dio é uma das li nhas abor da das pe las au to ri- 
da des po li ci ais.

• 1- Man te nha os pro du tos de lim pe za fo ra
do al can ce de cri an ças e ani mais. Es ses
pro du tos po dem atrair a aten ção prin ci -
pal men te de cri an ças pe que nas, en tre 1 e 5
anos de ida de.
• 2- Evi te o ar ma ze na men to des ses pro du -
tos em re ci pi en tes di fe ren tes e não eti que -
ta dos.
• 3- Su per vi si o ne as cri an ças, não per mi -
tin do que elas aces sem os am bi en tes on de
es ses pro du tos são guar da dos.
• 4- Não dei xe de ter gen tes e pro du tos de
lim pe za em ge ral em bai xo da pia ou no
chão dos ba nhei ros.
• 5- Leia e si ga as ins tru ções des cri tas no
ró tu lo de ca da pro du to.
• 6- Evi te a mis tu ra de pro du tos quí mi cos.
• 7- Ga ran ta a ven ti la ção quan do for ma -
nu se ar um des ses pro du tos des ti na dos à
lim pe za, hi gi e ni za ção e de sin fec ção.
• 8- Inu ti li ze as em ba la gens va zi as. Is so
por que elas sem pre fi cam com re sí du os, ou
se ja, res tos dos pro du tos. Jo gue fo ra as em -
ba la gens va zi as, pre fe ren ci al men te va len -
do-se do sis te ma de co le ta se le ti va, de mo -
do a se pa rá-las do li xo or gâ ni co.
• 9- Em ca so de emer gên ci as to xi co ló gi cas,
não pro vo que vô mi to. Te nha em mãos o
nú me ro do Cen tro de In for ma ção e As sis -
tên cia To xi co ló gi ca, o CI A Tox: 0800-722-
6001.

PRODUTOS DE LIMPEZA

Alerta sobre aumento de intoxicação
A fim de re du zir os ris cos à saú de cau sa- 

dos pe lo au men to da ex po si ção tó xi ca por
pro du tos de lim pe za no país, a Agên cia Na- 
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) di- 
vul gou a No ta Téc ni ca (NT) 11/2020, que
aler ta a po pu la ção so bre o cres ci men to dos
ca sos de in to xi ca ção.

De acor do com a An vi sa, em bo ra não
ha ja in for ma ções que de mons trem o vín- 
cu lo de fi ni ti vo en tre a ex po si ção e os es for- 
ços de hi gi e ni za ção e de sin fec ção pa ra evi- 
tar a dis se mi na ção da co vid-19, pa re ce ha- 
ver uma as so ci a ção tem po ral com o au- 
men to do uso dos pro du tos.

O do cu men to ori en ta tam bém so bre o
uso e o ar ma ze na men to ade qua dos dos
cha ma dos sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, ou
se ja, os sa ne an tes de uso do mi ci li ar que
con têm subs tân ci as ou pre pa ra ções des ti- 
na das à hi gi e ni za ção e à de sin fec ção.

A no ta foi ela bo ra da com ba se nos da dos
dos Cen tros de In for ma ção e As sis tên cia
To xi co ló gi ca (CI A Tox). “Pa ra se ter uma
ideia do cres ci men to dos ca sos de in to xi ca- 
ção, de ja nei ro a abril des te ano os CI A Tox
re ce be ram 1.540 re gis tros de in to xi ca ção
de vi do a pro du tos de lim pe za en vol ven do
adul tos, um au men to equi va len te a 23,3%,
com pa ra do ao mes mo pe río do de 2019, e
de 33,68%, com re la ção a 2018”, in for ma a
An vi sa.

Cri an ças
No que se re fe re às cri an ças, fo ram re gis- 
tra dos 1.940 ca sos, um au men to de 6,01% e
de 2,7%, em re la ção a 2019 e 2018, res pec ti- 
va men te. De acor do com a Agên cia, os nú- 
me ros mos tram que os aci den tes do més ti- 

cos en vol ven do ex po si ção tó xi ca a subs- 
tân ci as quí mi cas são mais fre quen tes com
o pú bli co in fan til e, por tan to, há ne ces si- 
da de de dis pen sar mais cui da dos às cri an- 
ças.

Ori en ta ções bá si cas

SAU LO DU AI LI BE

AÇÃO POLICIAL

PRF recupera carro roubado em Minas

O VEÍCULO FORD FOCUS FOI PARADO NO KM 14 DA BR-135, NA SAÍDA DA CAPITAL MARANHENSE

PRF

Uma equi pe de Po lí cia Ro do viá ria Fe- 
de ral (PRF) do Ma ra nhão re cu pe rou car ro
rou ba do em Mi nas Ge rais.

De acor do com in for ma ções, os agen- 
tes re a li za vam abor da gens de ro ti na no
km 14 da BR-135, em São Luís, quan do,
nas pri mei ras ho ras da ma nhã de on tem,
se gun da-fei ra (18), por vol ta das 5h20, fis- 
ca li zou um veí cu lo Ford Fo cus Se, de cor
pra ta, com pla cas de Be lo Ho ri zon te/MG,
que tra fe ga va no sen ti do cres cen te da ro- 
do via.

Du ran te che ca gem nos ele men tos
iden ti fi ca do res do veí cu lo, os po li ci ais
cons ta ta ram que se en con tra va com ocor- 
rên cia de rou bo/fur to nos sis te mas, re gis- 
tro re a li za do pe la Se cre ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca de Mi nas Ge rais.

Di an te das in for ma ções ob ti das foi
cons ta ta da, a prin cí pio, ocor rên cia de re- 

cep ta ção de veí cu lo.
O au to mó vel e o con du tor fo ram en ca- 

mi nha dos pa ra de le ga cia de Po lí cia Ci vil
em São Luís.

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020
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Com saída de Sebastian Vettel da Ferrari, nação que viu seus pilotos conquistarem 12
títulos mundiais e 179 vitórias, corre risco de não ter representante em 2021

EM 40 ANOS

Alemanha pode ficar
fora do grid da F1

A
pos si bi li da de de Se bas ti an 
Vet tel fi car sem car ro pa ra pi- 
lo tar na Fór mu la 1, em 2021, 
po de fa zer com que a Ale ma- 

nha não te nha com pe ti dor na prin ci- 
pal ca te go ria do au to mo bi lis mo mun- 
di al pe la pri mei ra em 40 anos, des de a 
tem po ra da de 1981.

O país ger mâ ni co é o se gun do co lo- 
ca do no ran king de tí tu los (12) e vi tó- 
ri as (179) atrás ape nas do Rei no Uni- 
do (18 ca ne cos e 289 triun fos) – e tem 
o mai or cam peão e mai or ga nha dor 
de GPs de to dos os tem pos, o hep ta- 
cam peão Mi cha el Schu ma cher, que 
su biu ao to po do pó dio de 91 cor ri das.

Pa ra se ter uma ideia da im por tân- 
cia dos pi lo tos ale mães nas úl ti mas 
dé ca das, de 1992 até 2019 (27 anos), 
ape nas na tem po ra da de 2007 ne- 
nhum Gran de Prê mio foi ven ci do por 
um ger mâ ni co. Já em 2010 eram se te 
os re pre sen tan tes do país (Se bas ti an 
Vet tel, Mi cha el Schu ma cher, Ni co 
Ros berg, Ni co Hul ken berg, Adri an Su- 
til, Nick Heid feld e Ti mo Glock).

Na úl ti ma se ma na, a Fer ra ri ofi ci a- 
li zou a de ci são de não re no var o con- 
tra to do te tra cam peão Vet tel e anun- 
ci ou a con tra ta ção do es pa nhol Car los 
Sainz. A McLa ren, um pro vá vel des ti- 
no de Se bas ti an, co mu ni cou o acer to 
com o aus tra li a no Da ni el Ric ci ar do. O 
ale mão de 32 anos, te tra cam peão 
mun di al de F1 e ven ce dor de 53 cor ri- 
das (top 3) cum pri rá o seu vín cu lo 
com a es cu de ria ita li a na até o fim des- 
ta tem po ra da de 2020 – que de ve rá ser 
ini ci a da em ju lho, na Áus tria.

O fu tu ro de Vet tel pas sou a ser uma 
in cóg ni ta. Úni co ale mão do grid nes te 
ano, após a saí da de Ni co Hul ken berg,

VETTEL E A FERRARI OFICIALIZARAM QUE NÃO IRIAM RENOVAR CONTRATO PARA 2021

GETTYIMAGES

que dei xou a Re nault no fim de 2019, 
ele foi pre ju di ca do pe lo fa to da ca te- 
go ria es tar pa ra da por con ta da pan- 
de mia glo bal de co ro na ví rus. Is so fez 
que com que a cha ma da silly se a son 
(dan ça das ca dei ras) co me ças se mais 
ce do do que o es pe ra do.

Re cen te men te ques ti o na do so bre o 
fu tu ro de Vet tel, o ex-pi lo to ale mão 
Ralf Schu ma cher, que fi cou dez anos 
na Fór mu la en tre 1997 e 2007, afir- 
mou que Se bas ti an deu a en ten der 
que se gui rá com pe tin do em 2021. “Eu 
li que ele dis se que as ne go ci a ções da 
Fer ra ri fa lha ram por que não eram de 
lon go pra zo. Ele se vê em uma ida de 

em que quer pen sar e di ri gir por um 
lon go pe río do. Es tou mui to cer to de 
que ele tem al ter na ti vas. Ele não tem 
um ma na ger, mas se ria de sa con se- 
lha do a to mar uma de ci são (sair da 
Fer ra ri) sem ter uma al ter na ti va”, dis-
se Ralf.

Tam bém per gun ta do so bre o as-
sun to, o che fe da Fer ra ri, Mat tia Bi-
not to, fa lou que a pai xão de Vet tel pe la 
Fór mu la 1 de ve rá fa zer com que ele si-
ga na ati va. “Quan to ao fu tu ro de Vet- 
tel, acho que ele é tão apai xo na do por 
es se es por te. Ele vai que rer vol tar, 
ape sar de ter al gu mas coi sas em que 
pen sar”, co men tou o ita li a no.

TORCIDA!

FC Seoul pede desculpas por bonecas infláveis

BONECAS  INFLÁVEIS COMO TORCEDORAS COM CARTAZES NA ARQUIBANCADA EM JOGO DO FC SEOUL, NA COREIA DO SUL

YONHAP/VIA REUTERS

O FC Se oul pe diu des cul pas a sua
tor ci da por co lo car bo ne cas nas ar- 
qui ban ca das do seu es tá dio na vi tó ria
so bre o Gwang ju por 1 a 0, no do min- 
go pas sa do, pe lo Cam pe o na to da Co- 
reia do Sul, dis pu ta do des de 8 de maio
com por tões fe cha dos por cau sa da
pan de mia do no vo co ro na ví rus.

Ape sar da ale ga ção do clu be de que
se tra ta vam de “ma ne quins pre- 
mium”, sur gi ram re cla ma ções nas re- 
des so ci ais de que ha via pro pa gan da
de ar ti gos se xu ais em ca mi sas e car ta- 
zes das ré pli cas. “La men ta mos sin ce- 
ra men te que te nha mos cri a do uma si- 
tu a ção des con for tá vel pa ra os nos sos
tor ce do res. Ga ran ti mos des de o iní cio
que es sas bo ne cas não ti nham na da a
ver com brin que dos se xu ais”, afir mou
o FC Se oul em co mu ni ca do.

Fo ram 30 “ma ne quins pre mium”,

28 re pre sen tan do mu lhe res e dois
com fi gu ras de ho mens. To dos os bo- 
ne cos usa vam más ca ras de pro te ção e
fo ram po si ci o na das de acor do com as
re gras de dis tan ci a men to so ci al que
bus cam li mi tar a pro pa ga ção do co- 
vid-19.

O clu be ale ga que o for ne ce dor dos
ma ne quins, a em pre sa Dal com, ti nha
fei to uma ses são de fo to gra fi as com as
pro pa gan das an tes da par ti da e de ve- 
ria ter ti ra do tu do pa ra le var à ar qui- 
ban ca da. Um di ri gen te do FC Se oul
ex pli cou à re de bri tâ ni ca BBC que re- 
al men te não che ca ram o his tó ri co da
fir ma con tra ta da com a in dús tria de
ar ti gos se xu ais. Ad mi tiu tam bém que
os bo ne cos pa re ci am mui to com pes- 
so as de ver da de, mas que nun ca ima- 
gi nou que po de ri am ser usa dos pa ra
ou tros fins.

SAU LO DU AI LI BE

Eloir dis pen sa do

Eloir Sil va Mo rei ra
• Ida de: 32 anos
• Na tu ra li da de: Uru guai a na (RS)
• Po si ção: vo lan te/meia
• Pé pre fe ren ci al: ca nho to
• Al tu ra: 1.82m
• Pe so: 81 kg

Sam paio

MAC

Im pe ra triz

Ce a rá-CE

Lis ta de dis pen sa
• Andrey (go e li ro)
• Ever ton Di as (vo lan te)
• Ra mon (vo lan te)
• Matheus Stein metz (ata can te)
• Vic tor Lu be (go lei ro)
• Ri car do Ca pa ne ma (vo lan te)
• Cha vei ri nho (ata can te)
• Thi a go Du chats ch (za guei ro)
• Kellyton (la te ral-di ei to)
• Abu da (vo lan te)
• Moi sés (go lei ro)
• Ne to (meia)
• Éver ton Sil va (la te ral-di rei to)
• Eloir (meia)

BAR CA DA DIS PEN SA

Eloir é dis pen sa do
do Sam paio Cor rêa

Res ci sões e dis pen sas! É as sim que o Sam paio tra ba- 
lha nos bas ti do res pa ra re for mu lar a equi pe pa ra a con- 
ti nu a ção da tem po ra da 2020. Com um pro pó si to de
uma re mon ta gem ge ral, o téc ni co Léo Con dé tem con- 
ver sas adi an ta das com atle tas e a di re to ria re a li za os
des li ga men tos dos jo ga do res que ain da es tão no elen co,
mas não de vem ser re a pro vei ta dos pe lo co man dan te
Con dé. A “Bar ca da dis pen sa” afe ta até jo ga do res con si- 
de ra dos me da lhões e até “in to cá veis” no elen co.

Na se ma na pas sa da, três fo ram “des pa cha dos”, sen do
que um de les era do no ab so lu to da la te ral-di rei ta. Ever- 
ton Sil va era ti tu lar na equi pe des de 2019, te ve con tra to
en cer ra do nes te mês, mas não foi pro cu ra do pa ra re no- 
va ção.O Sam paio tam bém di vul gou o des li ga men to do
go lei ro Moi sés, que não che gou a atu ar pe lo clu be, e do
meia Ne to, que veio do Pi nhei ro, mas qua se não foi uti li- 
za do nes te ano.

Com 32 anos, sen do 14 anos no fu te bol ma ra nhen se,
o meia Eloir não faz mais par te dos pla nos do téc ni co
Léo Con dé nes ta tem po ra da. O atle ta foi des li ga do após
ne go ci a ções com a di re to ria tri co lor, que ofi ci a li zou a
saí da do atle ta em no ta di vul ga da nas re des so ci ais do
clu be. Eloir che gou em 2006, com 18 anos, ao Ba ca bal,
quan do veio das di vi sões de ba se do In ter na ci o nal-RS.
O téc ni co Luís Car los Winck, ao as su mir o Sam paio Cor- 
rêa em 2007, pe diu a trans fe rên cia de Eloir, on de fi cou
até 2014.

Após ex ce len te cam pa nha com o pró prio Léo Con dé,
na Sé rie B do Bra si lei ro, Eloir se trans fe riu pa ra o Ce a rá-
CE, on de al ter nou al tos e bai xos, re tor nan do pa ra São
Luís em 2017 pa ra jo gar pe lo Ma ra nhão Atlé ti co Clu be
(MAC).

Foi em pres ta do pa ra o Im pe ra triz em 2018, re tor nan- 
do ao Sam paio no mes mo ano pa ra a dis pu ta da Sé rie B
do Bra si lei ro, quan do amar gou o re bei xa men to. Em
2019, o meia foi im por tan te pa ra o re tor no do ti me pa ra
a Sé rie B.

Nes te ano fo ram ape nas qua tro par ti das e um gol
mar ca do. Com a re no va ção da equi pe pa ra pós-pan de- 
mia, a co mis são téc ni ca ava li ou que Eloir não es ta ria
nos pla nos. A úl ti ma par ti da de Eloir com a ca mi sa do
Sam paio foi o Su per clás si co con tra o Mo to Club, no dia
12 de fe ve rei ro. O ti me tri co lor foi der ro ta do por 1 x 0. O
meia atu ou por 79 mi nu tos e foi dis cre to na par ti da. Nos
qua tro jo gos que atu ou em 2020, em to dos Eloir foi ti tu- 
lar, mar can do o gol de em pa te no clás si co Sa ma rá, no
dia 1º de fe ve rei ro.

10 – tem po ra das
       133 – jo gos
       26 – gols

2 – tem po ra das
      27 – jo gos
      2 gols

1 – tem po ra da
14 – jo gos

       1 – gol

1 – tem po ra da
       19 – jo gos
       1 – gol

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020
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Em breve a série de ficção histórica Vikings, do History Channel, será finalizada na sexta
temporada sem a grande audiência dos últimos anos

SÉRIE

Vikings chega ao
fim em descendente

E
m bre ve a sé rie de fic ção his- 
tó ri ca Vi kings se rá fi na li za da 
na sex ta tem po ra da. Po rém, a 
pro du ção cri a da por Mi cha el 

Hirst che ga ao fim por fal ta de nar ra ti- 
vas pa ra de sen vol ver, ou há ou tros fa- 
to res que le va ram a de ci são?

O se ri a do pro du zi do pe lo 
HistoryChannel co me ça con tan do a 
his tó ria do guer rei ro Rag nar Loth- 
brok, que se diz de cen den te do deus 
Odin e as in va sões a In gla ter ra pro- 
mo vi das por ele du ran te o rei na do do 
Rei Al fre do,o Gran de. Com per so na- 
gens co mo o ir mão Rol lo e o fa bri can- 
te de bar cos Flo ki, o que de ve ria ser 
uma mi nis sé rie con quis tou mui ta po- 
pu la ri da de e foi es ten di da.

A tem po ra da fi nal de Vi kings foi 
anun ci a da em ja nei ro de 2019, com 
Hirst com par ti lhan do mais tar de du- 
ran te uma en tre vis ta à Variety que ele 
sem pre sou be pa ra on de que ria que o 
pro gra ma fos se e on de ter mi na ria, e a 
sex ta tem po ra da é a ho ra cer ta.

Co mo em qual quer ou tra sé rie de 
TV, a au di ên cia é fun da men tal pa ra 
de ci dir o des ti no, e os nú me ros de Vi- 
kings di mi nuí ram mui to des de a mor- 
te de Rag nar. Mui tos es pec ta do res 
sen ti ram que a sé rie nun ca se re cu pe- 
rou dis so, e mes mo que te nha ten ta do 
co lo car os fi lhos de le co mo no vos 
pro ta go nis tas, pa re ce que não foi in- 
te res san te o su fi ci en te.

Ou tros apon tam a fal ta de ma te ri al 
de his tó ria co mo uma ra zão pa ra aca- 
bar a his tó ria após a sex ta tem po ra da. 
Os es cri to res ob vi a men te ti ve ram que 
pre en cher al gu mas la cu nas com a fic- 
ção, pois não exis tem mui tos re gis tros 
his tó ri cos so bre Rag nar e a li nha gem

VIKINGS TEVE UMA QUEDA DE AUDIÊNCIA APÓS A MORTE DE RAGNAR LOTHBROOK

de le.
Ain da as sim, a sex ta tem po ra da de 

Vi kings te rá 20 epi só di os, o que é mais 
que su fi ci en te pa ra en cer rar os ar cos 
dos per so na gens res tan tes. E o que se 
po de es pe rar da con clu são da sé rie?

Hirst re lem bra que no fi nal quin ta 
tem po ra da o fi lho Ub be che ga à Is lân- 
dia acom pa nha do por Tor vi. Lá, ele 
quer des co brir os se gre dos da no va 
ter ra, en ten der o que acon te ceu com 
Flo ki e se con sul tar com o vi a jan te 

Othe re pa ra des bra var um ter ri tó rio 
iné di to pa ra os nór di cos.

“Eles vão ao oes te pa ra ten tar en- 
con trar a Ter ra Dou ra da. E is so vai se 
tor nar uma gran de aven tu ra, uma 
gran de jor na da na qual eles en con-
tram uma ter ra des co nhe ci da e o 
mons tro que lá re si de. Sen do as sim, 
fãs têm mui to pe lo que es pe rar. E 
mui to pe ri go pa ra os per so na gens 
que ama mos”, con tou Hirst.

POP

Como Lovecraft criou as
bases do terror moderno

LEGADO DO AUTOR AMERICANO INFLUENCIOU VÁRIAS OBRAS

“A emo ção mais an ti ga e mais for te da hu ma ni da de é
o me do e o mais an ti go, mais for te de to dos os me dos é o
me do do des co nhe ci do.” Es sa má xi ma so bre o me do foi
di ta por nin guém me nos que Howard Phil lips Lo ve craft,
es cri tor con si de ra do por mui tos o pai do ter ror mo der- 
no. O le ga do de le te ve uma lon ga jor na da até to da a re le- 
vân cia que lhe é atri buí da atu al men te

Em 20 de agos to de 1890, na ci da de ame ri ca na de Pro- 
vi den ce, Rho de Is land, nas cia o au tor. Fi lho de um co- 
mer ci an te de joi as e uma so ci a li te (a li nha gem de le era
com pos ta por al guns dos pri mei ros co lo ni za do res dos
Es ta dos Uni dos), es se ga ro to es qui si to e que so fria de
vá ri as do en ças crô ni cas pro va vel men te tem in fluên cia
so bre o fil me ou li vro de ter ror que vo cê gos ta.

Ape sar de uma vi da cur ta de 46 anos e pou co re co- 
nhe ci men to em vi da, ape nas sen do li do pe los as si nan- 
tes da fan zi ne de li te ra tu ra fan tás ti ca Weird Ta les e um
gru po de ami gos e ou tros es cri to res, Lo ve craft te ve um
su ces so pós tu mo imen so, com in fluên ci as a to dos os
cam pos da cul tu ra pop até ho je, prin ci pal men te no ci- 
ne ma.

H.P. Lo ve craft é (ine vi ta vel men te) as so ci a do a cri a tu- 
ra mais hor ren da e fas ci nan te cri a da por ele – o deus-
mons tro Cthu lhu – que re pou sa nas pro fun de zas do
oce a no pa cí fi co en quan to es pe ra pa ra ser des per to de
um es ta do de ao mes mo tem po so no e mor te, tra zen do a
ruí na e lou cu ra ao mun do.

E, re al men te, es se per so na gem bi zar ro in cor po ra tu- 
do que faz o au tor ser ce le bra do até ho je, mas, pa ra en- 
ten der com ple ta men te a in fluên cia de le é pre ci so des- 
mem brar des de os ele men tos que com põem a obra e le- 
ga do ‘Lo ve craf ti a no’, até as in con tá veis re fe rên ci as con- 
tem po râ ne as.

25 ANOS

Alanis faz live pra relembrar disco

CANTORA CANADENSE ALANIS MORISSETTE COMEMORA 25 ANOS DE DISCO CLÁSSICO EM LIVE 

A can to ra ca na den se Ala nis Mo ris set te
par ti ci pa rá, ho je, de uma li ve pa ra re lem- 
brar o ál bum Jag ged Lit tle Pill, lan ça do há
25 anos. A apre sen ta ção on-li ne se rá às 21h
e, além de con tar com um re per tó rio cheio
de clás si cos dos anos 90, a li ve ser vi rá pa ra
ar re ca dar do a ções pa ra uma ins ti tui ção de
ar tes cê ni cas nos Es ta dos Uni dos, a The Ac- 
tors Fund.

A ini ci a ti va do show se de ve após o can- 
ce la men to da tur nê co me mo ra ti va de Jag- 
ged Lit tle Pill, de Ala nis. As apre sen ta ções
se ri am pe la Ásia, Es ta dos Uni dos e Eu ro pa,
mas, de vi do à pan de mia hou ve a ne ces si- 

da de de adi a men to. Além dis so, a can to ra
te ria cri a do uma pe ça te a tral, pa ra ser exi- 
bi da na Broadway, com a mes ma te má ti ca.

Por is so, o elen co do es pe tá cu lo se uniu a
fim de or ga ni zar es te even to on-li ne, in ti- 
tu la do You li ve, you le arn: A night with Ala- 
nis Mo ris set te and Jag ged Lit tle Broadway.
A trans mis são se rá pe lo YouTube e Fa ce bo- 
ok.

Além da adap ta ção do ál bum Jag ged Lit- 
tle Pill, Ala nis es ta va pre pa ran do ou tro ál- 
bum de tra ba lho, cha ma do Su ch pretty
forks in the ro ad. Es te se ria o pri mei ro dis- 
co da can to ra em 12 anos.

PRODUTOR

Moby lança novo disco com inovações

MOBY CHEGA AO SEU 17º ALBUM DE ESTÚDIO COM UMA SONORIDADE BASTANTE AMPLA

O DJ, com po si tor e pro du tor Moby, 54,
lan çou seu 17º ál bum de es tú dio na sex ta
pas sa da (15) e di vi diu a crí ti ca. “All Vi si ble
Ob jetcs”, no en tan to, vai agra dar a seus
fãs. Tem a ener gia e vi ta li da de de quem
cur te Moby na pis ta de dan ça, mas apre- 
sen ta tam bém uma sé rie de fai xas mais
in tros pec ti vas que re cor dam “18”, seu
gran de dis co de 2002. Moby cha mou a
aten ção pe la pri mei ra vez ain da em 1991,
quan do lan çou o sin gle “Go”, ele va do a hit
obri ga tó rio das ra ves na que la pri mei ra
me ta de dos anos 1990. Mas foi le va do a
sé rio prin ci pal men te após 1999, com o ál- 
bum “Play”, que ven deu 12 mi lhões de có- 
pi as e é, até ho je, um fa vo ri to en tre os
aman tes de mú si ca ele trô ni ca de to do o
mun do. “All Vi si ble Ob jects” be be mui to
daí, o que fez al guns crí ti cos re cla ma rem
de au to-in dul gên cia e nos tal gia. Mas a
for ça de can ções co mo “Mor ning si de”,
“My Only Lo ve” ou “Power Is Ta ken” pai ra
aci ma des ses pro ble mas. Es sa úl ti ma,
aliás, pa re ce ter co lo ca do Moby em ro ta
de co li são com a po lí ti ca dos tem pos de
Trump. (Moby é ame ri ca no, de No va

York): “We who ha te op pres si on/ Must
fight against the op pres sors/ Power is not
sha red/ Power is ta ken”, ele can ta (nós
que odi a mos a opres são/ de ve mos lu tar
con tra a opres são/ o po der não é da do/ o
po der é to ma do). “Ri se Up in Lo ve” é um
exem plo das can ções mais con tem pla ti- 
vas do no vo ál bum. De li ca da e com vo cais
fe mi ni nos, não che ga ao sta tus de obra-
pri ma al can ça do há 18 anos com “We Are
All Ma de of Stars” ou “One of The se Mor- 
nings”, mas tem o mes mo DNA. Ve ga no
há qua se 33 anos, após ado tar um ga to
nu ma li xei ra, e ati vis ta fer re nho dos di rei- 
tos dos ani mais, Moby in for ma que qual- 
quer lu cro pro ve ni en te des te dis co se rá
en ca mi nha do pa ra um gru po de ONGs
eco ló gi cas e so ci ais. É uma ati tu de co- 
mum pa ra ele, que há cin co anos em um
res tau ran te em Los An ge les, The Lit tle Pi- 
ne (ve ga no, é cla ro), cu jos ren di men tos
tam bém vão pa ra ins ti tui ções que ze lam
pe los bi chos. Moby tem ta tu a do “ve gan
for li fe” em seu pes co ço, “ani mal rights” 
em um bra ço e tam bém um pe que no
“VX” ao la do de seu olho di rei to.

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020
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Parlamentares questionaram nas redes sociais porque só agora o governo do
Maranhão está usando medicamento em pacientes para o enfrentamento da covid-19

Re co men da ção

POLÊMICA

Políticos debatem uso
da hidroxicloroquina
SAMARTONY MARTINS

“R
ei te ro o que di go há se- 
ma nas. No Ma ra nhão, 
nem go ver na dor, nem 
ou tro po lí ti co, nem as- 

so ci a ção ou si mi lar, pres cre vem re- 
mé di os. Quem de ci de is so são os MÉ- 
DI COS que aten dem os pa ci en tes. 
Tão sim ples de en ten der. Me nos 
quan do há me ra po li ti ca gem ou apo- 
lo gia de ide o lo gi as de li ran tes”. Foi 
des sa for ma que o go ver na dor Flá vio 
Di no (PC doB) re ba teu às crí ti cas fei- 
tas por blo guei ros, jor na lis tas e po lí ti- 
cos nas re des so ci ais, após a di vul ga- 
ção da dis tri bui ção grá tis da hi dro xo- 
clo ro qui na pe la Se cre tá ria de Es ta do 
de Saú de.

Além des se me di ca men to, es tão 
sen do usa dos azi tro mi ci na, um cor ti- 
coi de, vi ta mi nas C e D e re mé di os pa- 
ra fe bre e do res, co mo pa ra ce ta mol e 
di pi ro na que fa zem par te do no vo 
pro to co lo me di ca men to so pa ra tra ta- 
men to de pa ci en tes di ag nos ti ca dos 
com co vid-19 que es tão com sin to- 
mas le ves.

O lí der do PSDB no Se na do, Ro ber- 
to Ro cha, la men tou o uso tar dio da  
hi dro xo clo ro qui na, após o es ta do ter 
re gis tra do mais de 500 mor tes por 
con ta da co vid-19.  “Ago ra, que re sol- 
veu per mi tir, já te mos cen te nas de ir- 
mãos ma ra nhen ses mor tos. Cla ro, ele 
[Flá vio Di no] vai ter que res pon der 
por ta ma nha bar ba ri da de no Tri bu nal 
Pe nal In ter na ci o nal (TPI) em Haia, 
por cri me con tra a hu ma ni da de no 
com ba te ao co vid-19”, dis pa rou o se- 
na dor.

KIT DO GOVERNO COM A HIDOXICLOROQUINA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE

Ro ber to Ro cha afir mou ain da que, 
ao in vés de cui dar dos seus con ter râ- 
ne os, o go ver na dor “pre fe riu gas tar o 
di nhei ro fe de ral do co ro na ví rus com 
pro pa gan da pa ra se pro mo ver na ci o- 
nal men te, proi bin do o uso da clo ro- 
qui na por ques tão me ra men te ide o ló- 
gi ca”.   E acres cen tou, que “com as 
mãos su jas de san gue, o go ver na dor 
do Ma ra nhão, Flá vio Di no, co mo um 
ver da dei ro co mu nis ta, não de mons- 
tra ne nhum re mor so pe las mor tes de 
cen te nas de ma ra nhen ses”, acu sou o 
se na dor. O de pu ta do fe de ral, Edi lá zio 
Jú ni or (PSD), tam bém ques ti o nou o 
go ver na dor que ren do sa ber por que 
só ago ra ele de ter mi nou o uso da clo- 
ro qui na no tra ta men to da do en ça nos 
ma ra nhen ses. “Por que só ago ra o go- 

ver na dor de ci diu ofer tar a clo ro qui na 
no com ba te ao co vid-19, de pois de 
cri ti car vá ri as ve zes o uso do me di ca- 
men to pa ra tal fim? Ele es pe rou o sis- 
te ma de saú de co lap sar pa ra to mar 
uma ati tu de mais efi caz, pois es se ro- 
dí zio de car ros na da aju dou”, afir mou 
o par la men tar.  Em se gui da, Edi lá zio 
Ju ni or fez uma pos ta gem mos tran do a 
con tra di ção do go ver na dor so bre o 
uso da clo ro qui na em du as si tu a ções 
di fe ren tes, sen do uma pu bli ca da con- 
tra no si te do PC doB e ou tra a fa vor no 
por tal de no tí ci as do go ver no do es ta- 
do. O par la men tar afir mou ain da que 
so man do to das su as emen das par la-
men ta res, ele já te ria des ti na do mais 
de R$ 16 mi lhões pa ra a saú de do es ta-
do só em 2020.  

Uso com recomendação médica no Maranhão

RECOMENDAÇÕES FORAM ENCAMINHADAS VIA SES AO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MARANHÃO

Em res pos ta às crí ti cas, o se cre tá rio
de Es ta do da Saú de, Car los Lu la, usou
uma re de so ci al pon tu an do o uso da
hi dro xi clo ro qui na no no vo pro to co lo
de en fren ta men to da do en ça.  “Va mos
aos fa tos. Des de o iní cio da pan de mia
a co mu ni da de mé di ca mun di al não se
en ten de so bre o uso ou não da hi dro- 
xi clo ro qui na pa ra tra tar pa ci en te com
covid19, cer to? Ain da as sim, com res- 
pal do da clas se ci en tí fi ca lo cal, a re de
es ta du al de saú de fez um pro to co lo,
des de o iní cio da pan de mia, pa ra ad- 
mi nis tra ção do me di ca men to. No
Ma ra nhão, po lí ti co não opi na so bre
con du ta mé di ca. Is so é de ci são uni ca- 
men te de su as ex ce lên ci as, os mé di- 
cos”, jus ti fi cou o se cre tá rio.

Se gun do Car los Lu la, à Se cre ta ria
de Es ta do da Saú de ‘ca be ape nas pro- 
ver as con di ções pa ra mi nis trar o me- 
di ca men to’. “Co mo é de se es pe rar, as
me di das vão mu dan do de acor do
com o es tu do da do en ça e o com por- 
ta men to dos pa ci en tes. Inau gu ra mos
dois am bu la tó ri os de co vid-19 nas úl- 
ti mas se ma nas, São Luís e Im pe ra triz.
Lá o pa ci en te re ce be o kit de me di ca- 
men tos pa ra tra ta men to dos sin to- 
mas le ves, com a de vi da re co men da- 
ção mé di ca. Além dos am bu la tó ri os,
as UPA´s da ca pi tal tam bém for ne cem
o kit que con tém hi dro xi clo ro qui na,

azi tro mi ci na, iver mec ti na, um cor ti- 
coi de, vi ta mi nas, en tre ou tros. O pa ci- 
en te re ce be o me di ca men to que o
mé di co lhe re co men da”, acres cen tou
Car los Lu la. O se cre tá rio, tam bém dis- 
pa rou que ‘to do mun do quer ti rar
pro vei to da pau ta do co ro na ví rus’:
“En quan to se au to pro mo vem em re- 
des so ci ais e ten tam ser os pais da cri- 
an ça, es ta mos aqui pre pa ran do o
Hos pi tal de Cam pa nha de São Luís,
que abre nes ta se gun da-fei ra”.

Des de o úl ti mo dia 12, o am bu la tó- 
rio de co vid-19 do Hos pi tal Dr. Car los
Ma ci ei ra uti li za o no vo pro to co lo em
pa ci en tes com sin to mas le ves. A me- 
di da con tem pla pes so as com co mor- 
bi da des, sem do en ça car día ca, do 1º
até o 5º dia de in fec ção do ví rus. Ori- 
en ta do pe la co mu ni da de ci en tí fi ca, o
pro to co lo con sis te em um con jun to
de fár ma cos que com bi nam hi dro xo- 
clo ro qui na, azi tro mi ci na, um cor ti- 
coi de, vi ta mi nas C e D, além de re mé- 
di os pa ra fe bre e do res, co mo pa ra ce- 
ta mol e di pi ro na. “Aqui o pa ci en te
pas sa por cri te ri o sa ava li a ção mé di ca
e re a li za o exa me de ele tro car di o gra- 
ma, pa ra as sim re ce ber o kit. Os pa ci- 
en tes são in for ma dos da re a ção ad- 
ver sa e os que que rem, le vam o kit pa- 
ra tra ta men to em ca sa”, ex pli cou o di- 
re tor ge ral do Hos pi tal, Edil son Me- 
dei ros. O am bu la tó rio já re ce beu cer- 

ca de 150 pa ci en tes que fo ram en ca-
mi nha dos pe las UPAS de São Luís. O
trans por te des ses pa ci en tes é fei to em
vans pró pri as pa ra es sa as sis tên cia. O
am bu la tó rio fun ci o na de do min go a
do min go, de 8h às 18h.  O mé di co Ro-
dri go Lo pes, as ses sor es pe ci al da SES,
res sal ta que es tu dos re cen tes mos tra- 
ram que o uso com bi na do dos fár ma- 
cos hi dro xi clo ro qui na + azi tro mi ci na
na fa se mais gra ve e mo de ra da da do-
en ça não pos suía com pro va ção de
sua efi cá cia. “Ho je as dis cus sões são
en tor no do uso pre co ce des sa me di- 
ca ção pa ra pa ci en tes com sin to mas
le ves e na fa se ini ci al da do en ça, por
is so o Ma ra nhão, as sim co mo ou tros
es ta dos, vem ado tan do o uso des se
kit, na fa se ini ci al da do en ça – prin ci- 
pal men te nos gru pos de ris co, des de
que com cri te ri o sa ava li a ção do pa ci-
en te e acei ta ção do mes mo em to mar
a me di ca ção”, ex pli cou o mé di co.

No Ma ra nhão, a Se cre ta ria de Es ta- 
do da Saú de re co men dou o uso da
clo ro qui na e hi dro xi clo ro qui na pa ra
tra ta men to dos pa ci en tes com Co vid-
19, des de o iní cio do aten di men to aos
ca sos na re de pú bli ca es ta du al. Ape- 
sar de já ser usa da há bas tan te tem po
pa ra tra ta men to de ma lá ria e ou tras
do en ças reu ma to ló gi cas, por exem- 
plo, a Hi dro xi clo ro qui na pos sui efei- 
tos co la te rais co mo qual quer ou tra
me di ca ção.

Co vid-19 che ga à
Ter ra In dí ge na
Pin da ré no Ma ra nhão

Cin co ín di os da Ter ra In dí ge na Pin da ré no Ma ra nhão
e uma agen te de saú de que aten de as al dei as da re gião,
tes ta ram po si ti vo pa ra o no vo co ro na ví rius (co vid-19).
 A in for ma ção foi con fir ma da por li de ran ças in dí ge nas
que es tão pre o cu pa dos com a con ta mi na ção da do en ça
en tre a po pu la ção lo cal.  To dos os ca sos iden ti fi ca dos es- 
tão sen do tra ta dos em iso la men to do mi ci li ar e até o mo- 
men to ne nhum dos in dí ge nas fo ram in ter na dos em
uni da des hos pi ta la res.

Pa ra im pe dir que os ín di os fos sem in fec ta dos pe lo
no vo co ro na ví rus, pla cas in for ma ti vas fo ram co lo ca das
na en tra da das al dei as, proi bin do a en tra da de pes so as
não in dí ge nas, além de te rem can ce la men to das co me- 
mo ra ções do Dia do ín dio, co me mo ra do to dos os anos
no dia 19 de abril. Os lí de res in dí ge nas acre di tam que a
co vid-19 che gou até a Ter ra In dí ge na Pin da ré de vi do à
pro xi mi da de com o mu ni cí pio de San ta Inês, que tem
mais de 100 mil ha bi tan tes e 203 ca sos de co vid-19 con- 
fir ma dos e es se po de ter si do ou tro fa tor de ter mi nan te
pa ra a con ta mi na ção dos ín di os.

Já na Ter ra Ín di ge na Ca ru, lo ca li za da  100 quilô me tro
de San ta Inês, on de es tão os ín di os Gua ja ja ra, até o mo- 
men to não foi re gis tra do ne nhum ca so da do en ça. O ter- 
ri tó rio in dí ge na é cor ta do pe la BR-316, ro do via fe de ral,
on de é re gis tra do um flu xo de trân si to in ten so. A pre o- 
cu pa ção dos lí de res in dí ge nas, além dos Gua ja ja ras é
tam bém com os Awa Gua já, que di vi dem com eles o ter- 
ri tó rio.

Co mo os Awa Gua já vi vem ain da iso la dos dos Gua ja- 
ja ra na ma ta fe cha da, sem con ta to ne nhum com a ci vi li- 
za ção. Por não te rem si do imu ni za dos com va ci nas, a
co vid-19 po de ser uma sen ten ça de mor te pa ra eles. A
Ter ra In dí ge na Awá foi ho mo lo ga da em 2005 e re gis tra- 
da no Se cre ta ria do Pa trimô nio da União (SPU) em 2009.
No en tan to, vi nha sen do al vo de con tes ta ção ju di ci al
por ocu pan tes ile gais des de a pu bli ca ção da Por ta ria
De cla ra tó ria. As ações pro te la ram a con clu são da re gu- 
la ri za ção fun diá ria e, con se quen te men te, a ex tru são
dos ocu pan tes ir re gu la res, im pe di do a pos se ple na do
ter ri tó rio pe los Awá-Gua já.

Com o pas sar do tem po, a Ter ra In dí ge na foi al vo de
in ten so des ma ta men to. A re ti ra da de ma dei ra e as in va- 
sões de pos sei ros de vas ta ram mais de 30% da área, con- 
fi nan do o po vo Awá, que vi ve ex clu si va men te da ca ça e
da co le ta, em pe que nos tre chos que ain da res tam de
ma ta. A aná li se, fei ta por meio de um con jun to de da dos
dis po ní veis so bre des ma ta men to, fo cos de ca lor, le van- 
ta men to fun diá rio, de nún ci as do cu men tais e da dos ob- 
ti dos em tra ba lhos de cam po, de mons tra que, apro xi- 
ma da men te, 36 mil hec ta res fo ram des ma ta dos na TI
Awá en tre os anos de 2000 e 2009.  Pa ra en trar nas ter ras
in dí ge nas é ne ces sá rio au to ri za ção da Fu nai, e is so so- 
men te acon te ce em ca so de ex tre ma ne ces si da de, mas
ma dei rei ros e gri lei ros in va dem o lo cal de for ma ile gal.

Ci mi aler ta ação de ma dei rei ros nas al dei as
Se gun do o Con se lho Mis si o ná rio Ín di ge na (Ci mi), no

úl ti mo dia 5 de maio, cer ca de 35 ma dei rei ros re a li za ram
in cur sões na Ter ra In dí ge na Uru cu Ju ruá, do po vo Te ne- 
tehar/Gua ja ja ra, en tre os mu ni cí pi os de Gra jaú e Itai pa- 
va do Gra jaú. Con for me a de nún cia dos in dí ge nas ao
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF), os in va so res es tão
abrin do es tra das no in te ri or da Ter ra In dí ge na ho mo lo- 
ga da em 1991 com 13 mil hec ta res. Os ma dei rei ros che- 
ga ram a dei xar tron cos de je ri có per to da al deia Pau Fer- 
ra do en quan to ajus ta vam a es tra da pa ra “pu xar” a ma- 
dei ra (as sis ta abai xo as fil ma gens fei tas pe los Gua ja ja- 
ra).

Se gun do os re la tos das li de ran ças, a ex tra ção ocor re
pró xi ma às al dei as Pau Fer ra do, Ju ruá, Ma ca co, Su a- 
mau ma e Tu pan – na por ção do mu ni cí pio de Itai pa va
do Gra jaú. O mais gra ve: li de ran ças in dí ge nas con trá ri as
ao pro ces so de ex plo ra ção do ter ri tó rio es tão sen do
ame a ça das pe los ma dei rei ros. “Eu pe ço pe lo amor de
Deus que a Jus ti ça re a ja lo go aqui. Tem mui tos ma dei- 
rei ros, mui tas pes so as que a gen te não co nhe ce. Acre di- 
to que lo go al guns in dí ge nas vão con trair es sa do en ça
(co vid-19)”, des ta cou um ín dio Gua ja ja ra que te ve a
iden ti da de  pre ser va da  por mo ti vos de se gu ran ça. Além
da re ti ra da de ma dei ra e pos sí veis con fli tos, os Gua ja ja- 
ra te mem que os in va so res le vem a co vid-19 pa ra a co- 
mu ni da de.

O Gu ja ja ra ex pli cou, ain da, que na épo ca os in dí ge- 
nas en con tra ram dois ca mi nhões car re ga dos com to ras
de ár vo res der ru ba das. Além de ou tros qua tro ca mi- 
nhões, fo ram avis ta dos pe los en tran do no ter ri tó rio tra- 
di ci o nal. A MA-329 é a ro do via mais pró xi ma à Ter ra In- 
dí ge na, sen do usa da co mo ro ta ma dei rei ra. “Eles ras- 
gam es tra das pa ra den tro da re ser va e por es sas vi as fa- 
zem o trans por te de ma qui ná ri os pe la ma ta fe cha da”,
diz. A re ti ra da ile gal de ma dei ra da Ter ra In dí ge na Uru cu
Ju ruá acon te ce des de se tem bro de 2019 e de acor do com
es ti ma ti vas dos Gua ja ja ra cer ca de 70% da ma ta na Ter ra
In dí ge na já foi des truí da. Li de ran ças que ten tam im pe- 
dir a de pre da ção e a ex plo ra ção ter ri to ri al so frem ame a- 
ças dos ma dei rei ros. (SM)

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020
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