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APARTE       Transparentes       BASTIDORES
QUA 20/05/2020

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

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

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

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

Acabou o mistério, a polêmica e a politicagem em torno do uso da Cloroqui-
na no tratamento da covid-19 no Maranhão. Para muitos, a droga é tiro e que-
da contra o vírus. Fake news sobre a droga invadiram redes sociais e caiu logo 
no ambiente infectado pela política alimentada pelo suprassumo da maldade.

A droga na política

INCERTEZA NO PLEITO

TRE-MA quer manter 
as eleições em outubro

O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Tyrone Silva, juntamente com o vice-presidente José Jo-
aquim Figueiredo dos Anjos, afirmaram em entrevista coletiva, durante a posse da diretoria, que o Tribunal está preparado 

para a manutenção do calendário eleitoral normalmente, mas ainda aguarda uma posição do TSE e do Congresso Nacional.  
PÁGINA 5

Ações sociais em 
tempos de covid 

não param

Maranhão recebe 25 respiradores federais

Nove mortes 
violentas em 

dois dias 

ESTUDANTES

Polícia apreende 
mais de 250 kg 
de maconha no 
interior do MA

Calendário de 
2020 é anunciado 

pela UFMA
PÁGINA 10

PÁGINA 9

ESPERANÇA
Anticorpos são 

encontrados em 
99% dos infectados 
nos Estados Unidos

O resultado é um tranquilizador, 
principalmente diante das 

incertezas que pairam em cima 
de uma possível resistência 
do corpo humano à doença. 

Espera-se que esses anticorpos 
confiram uma certa imunidade. 

PÁGINA  3

A luta no combate à covid-19 não 
para. Com ações e projetos que 

fortificam a guerra contra o novo 
coronavírus, docentes e discentes 
de instituições de ensino superior 
continuam a trabalhar em prol da 
sociedade, especificamente nesse 
período de pandemia. PÁGINA 2

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

PÁGINA 2

CRIMES
NA ILHA Programa para 

ajudar empresas 
entra em vigor

Pelo texto, micro e pequenos 
empresários poderão pedir 

empréstimos de valor 
correspondente a até 30% de sua 

receita bruta. Caso a empresa 
tenha menos de um ano de 
funcionamento, o limite do 

empréstimo será de até 50% do 
seu capital social. PÁGINA 7

PÁGINA 9

Mudanças no isolamento 
serão anunciadas hoje

Novo Call Center para assistência 
social é inaugurado na capital

A iniciativa da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior é voltada para o 
cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a 

pandemia da Covid-19 e novo centro é inaugurado hoje. PÁGINA 6

Governador Flávio Dino deve fazer um novo decreto sobre o isola-
mento social no estado hoje e há a possibilidade do início da retomada 

gradual do comércio já para a próxima semana no Maranhão. PÁGINA 3

Congresso cria comissão mista para estudar adiamento de eleições
PÁGINA 7
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Comunidade acadêmica bota a mão na massa para que projetos e ações se concretizem
a fim de ajudar na luta contra a propagação do novo coronavírus

SOLIDARIEDADE

As ações em tempos
de covid-19 não param
PATRICIA CUNHA

A
lu ta no com ba te à co vid-19 
não pa ra. Com ações e pro je- 
tos que for ti fi cam a guer ra 
con tra o no vo co ro na ví rus, 

do cen tes e dis cen tes de ins ti tui ções 
de en si no su pe ri or con ti nu am a tra- 
ba lhar em prol da so ci e da de, es pe ci fi- 
ca men te nes se pe río do de pan de mia.

Do Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão, 
pro fes so ra e alu nas do Cam pus Bar- 
rei ri nhas, pro du zem e do am más ca- 
ras pa ra um pú bli co al vo for ma do por 
co le to res de li xo, fei ran tes, den tre ou- 
tras pes so as.

Em uma de su as idas ao cen tro da 
ci da de de Bar rei ri nhas, a pro fes so ra e 
co or de na do ra do cur so de Bi o lo gia do 
Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão (IF- 
MA) Cam pus Bar rei ri nhas, Marly So a- 
res, per ce beu que ha via mui to mo vi- 
men to, pes so as cir cu lan do sem más- 
ca ras e sem a pre o cu pa ção de se con- 
ta mi nar pe lo Co ro na ví rus. “Olhan do a 
si tu a ção de vul ne ra bi li da de des sas 
pes so as, pen sei que mui tas de las não 
se pro te gem por des cui do. No en tan- 
to, ou tras têm di fi cul da des de com- 
prar até o ali men to ou ou tros ele men- 
tos es sen ci ais pa ra a so bre vi vên cia, 
en tão, co mo ha ve rão de com prar 
más ca ras?”, ques ti o nou.

De pois de ob ser var es sa si tu a ção 
de vul ne ra bi li da de e o ris co que es sas 
pes so as es tão ex pos tas à pan de mia 
do co ro na ví rus, nas ceu a ideia do Pro- 
je to “Edu ca ção e Ação – Co vid-19”. A 
pro fes so ra fez con ta to com al guns es-

Cam pa nha So li dá ria

PROFESSORES E ALUNOS DA UEMA REALIZAM CAMPANHA SOLIDÁRIA

tu dan tes e as alu nas Kaylla Le al, Ma- 
ria Zu lei de Le al, Ta li ta Le al e Mayra Li- 
ma se dis pu se ram a aju dar na con fec- 
ção das más ca ras.

Ao to do, o gru po pro du ziu 150 más- 
ca ras sem cos tu ra e sem elás ti co, que 
fo ram as sim dis tri buí das en tre co le to- 
res de re sí du os do li xão, fre quen ta do- 
res da fei ra li vre e par ti ci pan tes do 
pro je to co mu ni tá rio “De li mi tan do es- 
pa ços e sal van do vi das”, que vi sa di- 
mi nuir a aglo me ra ção so ci al e seus 
efei tos em pes so as que sa em dos po- 
vo a dos pa ra sa car seus be ne fí ci os nas 
agên ci as ban cá ri as.

Na Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão, uma cam pa nha so li dá ria foi en- 
cer ra da com a do a ção de 200 ces tas de 
ali men tos pa ra o CRAS da Ci da de 
Ope rá ria, en tre gue pe la Pró-Rei to ria 
de Ex ten são e As sun tos, pa ra aju dar 
as fa mí li as que vi vem em pro fun da si- 
tu a ção de vul ne ra bi li da de fi nan cei ra, 
nes te mo men to de cri se, ge ra da pe la 

pan de mia da co vid-19. A ar re ca da ção 
dos ali men tos se deu por meio da par- 
ti ci pa ção de to dos os se to res da co- 
mu ni da de uni ver si tá ria e, tam bém, 
de pes so as de fo ra da uni ver si da de. 
Mas, de acor do com o pro fes sor Pau lo 
Ca tun da, pró-rei tor da PRO E XAE, a 
mai or con tri bui ção veio atra vés de 
do a ções fi nan cei ras, o que, pa ra ele, 
foi o gran de im pul so da cam pa nha. “A 
PRO E XAE gos ta ria de agra de cer a to-
dos que fi ze ram do a ções pa ra aju dar 
as fa mí li as que mo ram no bair ro Ci-
da de Ope rá ria. É mui to im por tan te 
in te ra gir mos com aque la po pu la ção, 
pois te mos uma uni ver si da de hu ma- 
ni za da e so li dá ria”, de cla ra o pro fes- 
sor Pau lo. A co or de na do ra do CRAS 
da Ci da de Ope rá ria, Ro sân ge la Aze ve- 
do, agra de ce a con tri bui ção da UE MA 
e de to dos os con tri buin tes que se en- 
ga ja ram na cam pa nha. “Vo cês re al-
men te es tão aju dan do mui tas fa mí li- 
as ca ren tes nes te mo men to de pan de- 
mia em que to dos nós es ta mos vi ven-
do”, dis se ela.

Máscaras pela Vida

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS  TEM SIDO UMA DAS  MANEIRAS DAS PESSOAS SE AJUDAREM MUTUAMENTE

 
Na Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 

nhão, o pro je to “Más ca ras pe la Vi da”
es tá sen do am pli a do. Ini ci al men te a
ins ti tui ção fez um le van ta men to das
cos tu rei ras da área do en tor no da uni- 
ver si da de pa ra que elas pu des sem
par ti ci par do pro je to, ge ran do ren da e
em pre go pa ra elas. Ini ci al men te, con- 
ta-se com a par ti ci pa ção das cos tu rei- 
ras do Clu be das Mães da Vi la Ver de,
em que oi to cos tu rei ras já ini ci a ram a
con fec ção de más ca ras.

Es sas cos tu rei ras vo lun tá ri as de
bair ros da área Ita qui-Ba can ga (Sá Vi- 
a na, Vi la Ver de e Con jun to Ba ce lar),
co me ça ram um tra ba lho de for mi gui- 
nha, se unin do pa ra pro du zir más ca- 
ras ca sei ras e dis tri buir de gra ças pa ra
ami gos, fa mi li a res e vi zi nhos da área. 
Cha ma das pe lo pro je to, elas ga nha- 
ram a opor tu ni da de de ter ren da com

seu tra ba lho.

Kar la Ma tos, agen te de en de mi as, é
uma das que ide a li zou o tra ba lho. In- 
te gran te do Clu be de Mães da Vi la Ver- 
de, ela e ou tras ami gas bo ta ram a mão
na mas sa. “Den tro des se gru po de
mu lhe res o que me cha mou a aten ção
foi a fal ta de di nhei ro pa ra com prar os
ma te ri ais. Pri mei ro fi ze mos pa ra a fa- 
mí lia, per ce be mos a  acei ta ção, vi mos
que tí nha mos as má qui nas, e o co- 
nhe ci men to, en tão só nos fal ta va os
ma te ri ais pa ra fa zer. Co me ça mos e
não pa ra mos mais”, dis se Kar la.

Ago ra, o pro je to “Más ca ras pe la Vi- 
da” fir mou par ce ria com Yara Bra sil
Fer ti li zan tes pa ra con fec ci o nar 5 mil
más ca ras que se rão dis tri buí das gra- 
tui ta men te pa ra a co mu ni da de lo cal,
acom pa nha da de um in for ma ti vo de
co mo ma nu se ar e hi gi e ni zar o equi- 

pa men to. Pa ra o co or de na dor do pro- 
je to, pro fes sor Sau lo Ri bei ro dos San- 
tos, as par ce ri as co mo da Yara Bra sil
Fer ti li zan tes con tri bu em pa ra que
mais pes so as es te jam pro te gi das da
Co vid-19.

Ide a li za do pe la Pró-Rei to ria de Ex-
ten são e Cul tu ra (Pro ec) e pe lo rei tor
Na ta li no Sal ga do, o pro je to ins ti tu ci o-
nal de ex ten são “Más ca ras Pe la Vi da”
têm por ob je ti vo bus car mais par cei- 
ros pa ra a con fec ção de más ca ras pa ra
do a ção.

A Pró-Rei to ra de Ex ten são e Cul tu- 
ra, Ze fi nha Ben ti vi, afir ma que o pro- 
je to vai ao en con tro dos ide ais da Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão no
que tan ge à ex pan são das ati vi da des
ex tra mu ros, pois o ob je ti vo não é so- 
men te bus car par cei ros e con fec ci o- 
nar más ca ras, mas tam bém sal var vi- 
das no atu al mo men to de pan de mia.

Res pi ra do res

Cen tros de tes ta gem em São Luís

LI SI A NE MAR TINS

Ca sos de óbi tos em in ves ti ga ção no Bra sil

FEDERAL

Maranhão recebe 25
respiradores

RESPIRADORES DEVEM CHEGAR DO GOVERNO FEDERAL

O go ver na dor Flá vio Di no uti li zou o seu twit ter pa ra
anun ci ar que o Ma ra nhão re ce beu 25 res pi ra do res en vi- 
a dos pe lo Mi nis té rio da Saú de. Com a che ga da des ses
res pi ra do res, o Ma ra nhão pas sa a ocu par o quar to lu gar
na Re gião Nor des te a re ce ber equi pa men tos pa ra au xi li- 
ar no tra ta men to do no vo co ro na ví rus.

“Ho je re ce be mos 25 res pi ra do res en vi a dos pe lo Mi- 
nis té rio da Saú de. Agra de ce mos o apoio à ex pan são dos
lei tos que es ta mos em pre en den do. Es ta mos che gan do a
1.500 lei tos ex clu si vos pa ra co ro na ví rus”, diz Flá vio Di- 
no.

De acor do com a pla ta for ma ex clu si va pa ra apre sen- 
tar da dos du ran te a pan de mia do no vo co ro na ví rus, o
Ma ra nhão re ce beu 146.300 tes tes rá pi dos, cer ca de
86.212 tes tes PCR. Tam bém fo ram dis tri buí dos 98.000
com pri mi dos da clo ro qui na. O Ma ra nhão tam bém re- 
ce beu cer ca de 43.570 do ses de Osel ta mi vir, me di ca- 
men to pa ra o tra ta men to de ca sos mais gra ves de H1N1.

Des de os pri mei ros ca sos con fir ma dos do no vo co ro- 
na ví rus, o Ma ra nhão já ad qui riu 211 res pi ra do res pa ra
for ta le cer ain da mais o sis te ma de saú de. No dia 14 de
abril, 107 res pi ra do res que fo ram com pra dos da Chi na
che ga ram na ca pi tal ma ra nhen se.

A pes soa que apre sen tar sin to mas de Co vid-19, de ve
pro cu rar o Cen tro de Tes ta gem da Po li clí ni ca Di a man te
e as Uni da des de Pron to Aten di men to (UPAs), lo ca li za- 
das no Vi nhais, Ita qui-Ba can ga, Ci da de Ope rá ria e
Araçagy. Pa ra os pro fis si o nais da área da saú de e se gu- 
ran ça pú bli ca os aten di men tos ocor rem no Vi va da Bei- 
ra-Mar.

NOTÍCIA BOA

Brasil tem mais de
100 mil curados

BRASIL OCUPA O SEXTO LUGAR EM CURADOS NO MUNDO

Uma boa no tí cia no iní cio des ta se ma na, mar ca a lu ta
pe lo co ro na ví rus no Bra sil. Nes ta se gun da-fei ra (18), o
país ul tra pas sou a mar ca de 100.459 pes so as re cu pe ra- 
das da Co vid-19, o que re pre sen ta 39,5% do to tal de ca- 
sos con fir ma dos até o mo men to: 254.220 pes so as. Ou- 
tras 136.969 pes so as es tão sen do acom pa nha das
(53,9%) por pro fis si o nais que mo ni to ram a evo lu ção da
do en ça. As in for ma ções fo ram atu a li za das até as 19h e
re pas sa das pe las Se cre ta ri as Es ta du ais de Saú de de to do
o Bra sil ao Mi nis té rio da Saú de que di vul gou a in for ma- 
ção, atra vés de co le ti va de im pren sa no Pa lá cio do Pla- 
nal to.

No Ma ra nhão o nú me ro de re cu pe ra dos é de 2. 998
até es tá se gun da-fei ra, quan do foi di vul ga do o úl ti mo
re la tó rio da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de so bre os ca- 
sos de co ro na ví rus no es ta do.

O ma pa so bre o de sen vol vi men to do co ro na ví rus no
mun do da Uni ver si da de Johns Hop kins, mos tra o Bra sil
na sex ta po si ção em nú me ro de cu ra dos da Co vid-19. Na
lis ta es tão na fren te: Es ta dos Uni dos, Ale ma nha, Es pa- 
nha, Itá lia e Tur quia.

Até o mo men to, o país re gis tra 16.792 óbi tos, sen do
que 674 fo ram re gis tra das nos sis te mas de in for ma ção
ofi ci ais do Mi nis té rio da Saú de de do min go pa ra se gun- 
da-fei ra, ape sar de a mai o ria ter acon te ci do em ou tros
di as. Os ca sos fo ram no ti fi ca dos após a con clu são da in- 
ves ti ga ção do mo ti vo das mor tes. Des se to tal, 188 óbi tos
ocor re ram nos úl ti mos três di as e ou tros 2.277 ca sos es- 
tão em in ves ti ga ção.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Diversos estudos sugerem que as pessoas desenvolvem imunidade duradoura ao vírus
e que não são possíveis reinfecções

LI SI A NE MAR TINS

Pro du ção de an ti cor pos 

ANÁLISE

Anticorpos encontrados 
em 99% dos infectados

U
m es tu do re a li za do em No- 
va York e ci da des vi zi nhas
mos tra que: 99% dos 624
ca sos ana li sa dos de sen vol- 

ve ram an ti cor pos con tra o co ro na ví- 
rus. O re sul ta do é um tran qui li za dor,
prin ci pal men te di an te das in cer te zas
que pai ram em ci ma de uma pos sí vel
re sis tên cia do cor po hu ma no à do en- 
ça. Pa ra che gar aos da dos fo ram es tu- 
da das 1.343 pes so as com in fec ções
con fir ma das ou sus pei tas. A gran de
mai o ria fo ram ca sos le ves.Em bo ra
de pen da de ca da ca so, es pe ra-se que
es ses an ti cor pos con fi ram uma cer ta
imu ni da de. A pos si bi li da de de al- 
guém ser in fec ta do du as ve zes per de
for ça. De fa to, os prin ci pais de fen so- 
res des sa te o ria, as au to ri da des de
saú de da Co réia do Sul, re co nhe ce ram
que os 260 pos sí veis rein fec ta dos que
ha vi am de tec ta do eram fal sos po si ti- 
vos.

O es tu do nos EUA ain da é pre li mi- 
nar e não foi re vi sa do por es pe ci a lis- 
tas in de pen den tes, mas seus au to res,
que fa zem par te da Es co la de Me di ci- 
na do Hos pi tal Mount Si nai em No va
York, for mam uma das equi pes de
mai or pres tí gio em seu cam po e par ti- 
ci pam do en saio clí ni co. pa ra tra tar
do en tes co ber tos com plas ma hi pe ri- 
mu ne. O mais pro mis sor do tra ba lho
é que a quan ti da de de an ti cor pos ge- 
ra dos é in de pen den te da ida de, se xo e

gra vi da de da do en ça – to dos pa re cem
pro du zir es sas pro teí nas pro te to ras.
Os pa ci en tes mais gra ves ge ram ain da
mais an ti cor pos, co mo de mons trou
um es tu do pre li mi nar na Chi na com
175 pa ci en tes, que em te o ria se ria
igual ou me lhor pro te gi do, ar gu men- 
tam os pes qui sa do res. Ou tro de ri va do
im por tan te: as pes so as atin gem seu
pi co de pro du ção de an ti cor pos cer ca
de 15 di as após o de sa pa re ci men to
dos sin to mas; por tan to, é re co men dá- 
vel aguar dar cer ca de du as se ma nas
após a re cu pe ra ção pa ra fa zer um tes- 
te con fiá vel, ca so con trá rio ha ve rá fal- 
sos ne ga ti vos. Tal vez por is so, es tu dos
an te ri o res mos tram que al gu mas pes- 
so as su pe ram a do en ça sem ge rar an- 
ti cor pos, ob ser vam os au to res.

Mé di cos e ci en tis tas de to do o
mun do es tão em bus ca de pes so as in- 
fec ta das com co ro na ví rus e que de- 
sen vol ve ram an ti cor pos al ta men te
efi ca zes pa ra neu tra li zar o ví rus. O
plas ma san guí neo é um dos tra ta- 
men tos pos sí veis pa ra sal var vi das de
ou tros pa ci en tes. Mas en con trar os
me lho res an ti cor pos é uma ta re fa de
di men sões cos mo ló gi cas. Ca da pes- 
soa tem mais de 1 bi lhão de cé lu las B
imu nes, ca da uma ca paz de pro du zir
um ti po úni co e es pe cí fi co de an ti cor- 
po. Se mul ti pli ca do pe los mais de
qua tro mi lhões de pes so as in fec ta das
no mun do, exis tem cer ca de 4.000 bi- 
lhões de pos si bi li da des. A quan ti da de
de an ti cor pos em um pa ci en te es tá
cor re la ci o na da com a ca pa ci da de do
plas ma de neu tra li zar o ví rus, ex pli- 
cou a mes ma equi pe em um es tu do

an te ri or pa ra de mons trar a va li da de
do tes te pu bli ca do na Na tu re Me di ci- 
ne. Os an ti cor pos se li gam à pro teí na
S que o ví rus usa pa ra pe ne trar nas cé- 
lu las hu ma nas, im pe din do-o de cau- 
sar no vas in fec ções. No en tan to, o tra- 
ba lho lem bra que ain da não se sa be
quan tos an ti cor pos são ne ces sá ri os
pa ra ter imu ni da de ou qual ca pa ci da- 
de neu tra li zan te eles têm, al go que te- 
rá que ser de mons tra do a par tir de
ago ra. Um es tu do re a li za do na Chi na
com 14 pa ci en tes re cu pe ra dos for ne- 
ce ou tro acha do po si ti vo: a mai o ria
não ape nas ge ra an ti cor pos neu tra li- 
zan tes (IgG), mas tam bém lin foc ti tos
T ca pa zes de des truir cé lu las in fec ta- 
das.  Ago ra, a gran de ques tão é quan to
tem po du ra a imu ni da de, me ses,
anos? A du ra re a li da de é que is so só
se rá co nhe ci do com a pas sa gem des se
tem po. Os co ro na ví rus hu ma nos ge- 
ne ti ca men te mais se me lhan tes ao no- 
vo SARS-CoV-2 são SARS e MERS. Nos
dois ca sos, an ti cor pos neu tra li zan tes
fo ram de tec ta dos em pa ci en tes até
três anos após a in fec ção. No ca so da
SARS, ain da exis tem an ti cor pos neu- 
tra li zan tes após 13 anos . A ques tão
res tan te é se eles con ti nu am fun ci o- 
nan do; um pou co di fí cil de res pon der.
Um pa ci en te ge rou mais de 200 an ti- 
cor pos di fe ren tes con tra o ví rus, in-
cluin do dois ca pa zes de neu tra li zá-lo
99%. A me lhor ma nei ra de pro var que
um an ti cor po fun ci o na é co lo cá-lo
pa ra com ba ter o ví rus em uma cul tu ra
de cé lu las hu ma nas sau dá veis. Is so só
po de ser fei to em la bo ra tó ri os de al ta
se gu ran ça – ní vel P-3. 

ÁPICE

Estudo vê pico de covid-19 no Brasil nesta semana

A PROJEÇÃO TEM POR BASE O QUADRO ATUAL DE ISOLAMENTO SOCIAL, MEDIDAS DE HIGIENE E CAPACIDADE DE TESTAGEM

O es pe ra do pi co da pan de mia de
CO VID-19 de ve ocor rer nes ta se ma na
no Bra sil, de acor do com um mo de lo
ma te má ti co fei to por pes qui sa do res
da Cop pe/UFRJ, Ma ri nha do Bra sil e
Uni ver si da de de Bor de aux, na Fran ça.
Ain da se gun do o mo de lo, o nú me ro
de re gis tros de ve co me çar a se es ta bi- 
li zar no fim do mês de ju lho, quan do
al can çar um pa ta mar de 370 mil. Es te
nú me ro po de che gar a 1 mi lhão, se fo- 
rem le va dos em con si de ra ção os ca- 
sos não re por ta dos.

A pro je ção foi fei ta es pe ci al men te
pa ra o Es ta dão e tem por ba se o qua- 
dro atu al de iso la men to so ci al, me di- 
das de hi gi e ne e ca pa ci da de de tes ta- 
gem. Ou se ja, se tu do con ti nu ar co mo
es tá, al can ça re mos a fa se de platô da
pan de mia da qui a mais ou me nos um
mês. En tre tan to, fri sam os ci en tis tas,
o mais pro vá vel é que as me di das de
dis tan ci a men to se jam re la xa das e o
nú me ro de tes tes re a li za dos au men te,
o que de ve em pur rar um pou co pa ra
fren te a es ta bi li za ção da do en ça e am- 
pli ar ain da mais o nú me ro de ca sos da
in fec ção.

“De pois do pi co, o nú me ro de ca sos
acu mu la dos con ti nua cres cen do, ele

não pa ra de cres cer, mas o País vai re- 
por tan do ca da vez me nos ca sos, e a
cur va co me ça a mos trar uma ten dên- 
cia de que da”, ex pli ca o pes qui sa dor
Re na to Cot ta, pro fes sor ti tu lar da
Cop pe/UFRJ e con sul tor téc ni co da
Ma ri nha do Bra sil.

O mo de lo não cal cu la o nú me ro de
mor tes, mas a mor ta li da de da atu al
pan de mia no Bra sil es tá em 6,7% – o
que nos le va ria a um to tal de pe lo me- 
nos 25 mil mor tes até o fim de ju lho.

Ocor re que há mui tas va riá veis em
jo go e, por is so, os ci en tis tas são sem- 
pre mui to cau te lo sos com as pre vi- 
sões. O nú me ro ofi ci al de ca sos de- 
pen de di re ta men te da quan ti da de de
tes tes de di ag nós ti co dis po ní veis e
po de ter al te ra ções mui to sig ni fi ca ti- 
vas, de acor do com as me di das de iso- 
la men to ado ta das. “A tes ta gem es tá
au men tan do, es ta mos em 3,5 mi lhões
de tes tes fei tos e de ve mos che gar a 10
mi lhões nas pró xi mas se ma nas”, diz
Cot ta, acres cen tan do que, com is so, o
nú me ro de ca sos re por ta dos for ço sa- 
men te au men ta rá. “Além dis so, há o
afrou xa men to da qua ren te na, se ja in- 
vo lun ta ri a men te ou por de cre to, que
vai fa zer com que o nú me ro de ca sos

au men te.”
Os dois mo vi men tos já fo ram vis tos

an tes nes ta pan de mia, al te ran do sig- 
ni fi ca ti va men te a cur va, co mo mos tra
Cot ta. Em um pri mei ro mo men to, os
nú me ros de ca sos re por ta dos coin ci- 
di am com a pro je ção fei ta pe lo gru po.
De pois da Pás coa, quan do a qua ren- 
te na co me çou a ser re la xa da, os nú-
me ros ofi ci ais co me ça ram a au men- 
tar ex po nen ci al men te. O mo vi men to
se acen tu ou ain da mais de pois que o
País co me çou a tes tar de for ma mais
abran gen te.

“Os da dos do Go o gle Mobility mos- 
tram que o iso la men to foi cain do de-
pois da Pás coa, se ja por di fi cul da de
econô mi ca ou so ci al, não im por ta,
mas hou ve uma afrou xa da por par te
dos Es ta dos, hou ve um au men to da
cir cu la ção de pes so as”, cons ta ta Cot- 
ta. “Mais pa ra a fren te, já no fim de
abril, o go ver no co me çou a com prar
mais tes tes e pas sa mos ra pi da men te
de 750 mil pa ra 3,5 mi lhões de tes tes
fei tos.” Uma ou tra res sal va é que o
Bra sil é um país con ti nen tal e a do en- 
ça es tá em di fe ren tes es tá gi os, de pen- 
den do do Es ta do e, mui tas ve zes, do
mu ni cí pio.

MATHEUS WER NECK

Pós-lock down e Qua ren te na

SEMANA QUE VEM

Dino deve iniciar
abertura do comércio

DINO ANUNCIOU COMEÇO DA ABERTURA SEMANA QUE VEM

O co mér cio de ve re a brir na Re gião Me tro po li ta na de
São Luís até a pró xi ma se ma na, in for mou o Go ver na dor
Flá vio Di no na noi te des ta se gun da-fei ra (18). Um de- 
cre to vai ser edi ta do nes ta quar ta-fei ra (20) pa ra de ter- 
mi nar as no vas me di das a se rem ado ta das.

O Go ver na dor afir mou que se rão di re tri zes pa ra uma
aber tu ra pro gres si va, me di an te pro to co los que es tão
sen do ne go ci a dos por ca da se tor do co mér cio. A ideia é
man ter me di das de ca rá ter ge ral, ou se ja, ain da as sim,
ha ve rá re gras sa ni tá ri as em to do o Ma ra nhão. Ha ve rá,
tam bém, a pos si bi li da de de fle xi bi li za ção por seg men to
econô mi co e por re gião.

Di no tam bém afir mou que é ape nas o iní cio de um
pro ces so de aber tu ra do se tor de co mér cio e ser vi ços.

“Pro va vel men te, no dia 25, já te re mos al guns seg- 
men tos que vol ta rão a fun ci o nar e a ca da se ma na ou tro
seg men to. Po de re mos ter me di das mais rí gi das em al- 
gu mas re giões, se no tar mos uma so bre car ga no sis te ma
hos pi ta lar. No Bra sil in tei ro, no Ma ra nhão tam bém, te- 
mos que ob ser var se ma na a se ma na”, dis se Flá vio Di no.

“O lock down cum priu um pa pel mui to im por tan te.
An tes de le, nós tí nha mos uma ten dên cia de as cen dên- 
cia. Já ob ser va mos a que da des tes in di ca do res. Ain da
es ta mos mui to lon ge de di zer que ven ce mos a guer ra
con tra o no vo co ro na ví rus, mas ob ser va mos a re du ção
da le ta li da de”, fi na li zou o go ver na dor.

O lock down du rou por 13 di as nas ci da des de São
Luís, Pa ço do Lu mi ar, São Jo sé de Ri ba mar e Ra po sa e
ter mi nou no úl ti mo do min go (17). O go ver no in for mou
que, en quan to não há a edi ção de um no vo de cre to, pre- 
vis to ain da pa ra es ta se ma na, fi cam em vi gor, no es ta do,
as re gras que es ta vam de ter mi na das an tes do lock down.

REGIONAL

Leitos exclusivos
para Chapadinha

LEITOS EXCLUSIVOS MONTADOS NO HOSPITAL REGIONAL

O Go ver no do Es ta do se gue in ves tin do na saú de pú- 
bli ca e am pli an do a re de de aten di men to às pes so as di- 
ag nos ti ca das com o no vo co ro na ví rus no in te ri or do
Ma ra nhão. Des ta vez, a es tru tu ra ex clu si va foi cri a da no
Hos pi tal Re gi o nal de Cha pa di nha, dan do me lho res con- 
di ções de as sis tên cia à po pu la ção da re gião. O in ves ti- 
men to faz par te da es tra té gia do po der pú bli co es ta du al
pa ra mi ni mi zar os im pac tos da pan de mia no in te ri or do
es ta do.

“Com o au men to de ca sos no in te ri or do Ma ra nhão,
nos sos es for ços se vol tam pa ra o for ta le ci men to da as- 
sis tên cia es pe ci a li za da nas ci da des. Os hos pi tais re gi o- 
nais e ma cror re gi o nais cum prem um im por tan te pa pel
na re de de saú de e, di an te da pan de mia, vêm sen do pre- 
pa ra dos pa ra aten der ca sos da Co vid-19. Em pa ra le lo,
es ta mos ali nhan do ca da vez mais o nos so diá lo go com
as pre fei tu ras vi san do cons ci en ti zar a po pu la ção pa ra a
ne ces si da de do dis tan ci a men to so ci al, a hi gi e ni za ção
das mãos e o uso de más ca ras”, dis se o se cre tá rio de Es- 
ta do da Saú de, Car los Lu la.

Os lei tos ex clu si vos mon ta dos no Hos pi tal Re gi o nal
de Cha pa di nha, pa ra tra ta men tos de di ag nos ti ca dos
com Co vid-19, se rão ocu pa dos por pes so as re gu la das
via Con tro le In te gra do de Lei tos (CIL). São 32 lei tos ex- 
clu si vos pa ra os ca sos de Co vid-19, sen do 20 clí ni cos e
12 de UTI. Uma equi pe mul ti pro fis si o nal for ma da por
Mé di cos, En fer mei ros, Téc ni cos de En fer ma gem, Ser vi- 
ço So ci al e Psi có lo gos da rão as sis tên cia es pe ci a li za da
por tur no.

Se gun do o di re tor ge ral do hos pi tal, Fran cis co de As- 
sis, os lei tos já fo ram en tre gues e co me ça ram a ser usa- 
dos. “A in ser ção de no vos lei tos re sul ta rá em um im pac- 
to po si ti vo nas ações re a li za das pe lo Es ta do pa ra o en- 
fren ta men to da do en ça. Com a es tru tu ra, con se gui re- 
mos fa zer a ab sor ção dos pa ci en tes com mai or ce le ri da- 
de ao lei to de des ti no”, des ta cou.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020
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JOÃO CAR LOS DA CU NHA MOU RA.
Ser vi dor do TJ MA. Pro fes sor uni ver si tá -
rio.

ANAN DA MAR QUES E HE SAÚ RÔ MU LO
Ci en tis tas Po lí ti cos e Pro fes so res

É HORA DE ARRANCAR OS OLHOS

Ao ou vir do orá cu lo de Del fos que o
seu fi lho o ma ta ria e ain da ca sa ria
com a pró pria mãe, Laio e Jo cas ta dei- 
xam seu ne ném Édi po à pró pria sor te.
Ao pen du rá-lo pe los pés pa ra que as
fe ras o co mes sem, Laio e Jo cas ta es ta- 
vam ali mes mo tra çan do seu pró prio
des ti no, e não so men te o de Édi po.
Nes se sen ti do, a pre vi são do orá cu lo
não po de ser vis ta co mo de fi ni ti va,
mas co mo uma pos si bi li da de.

Co mo boa tra gé dia, o pe que no Édi- 
po foi sal vo, ten do si do ado ta do por
Po lí bio, rei de Co rin to. Adul to, di an te
de um even to de so fri men to do seu
pai ado ti vo e ten do des co ber to que
não era fi lho bi o ló gi co, Édi po vai ao
orá cu lo pa ra sa ber o que fa zer. A ele é
re ve la do aqui lo que foi re ve la do ao
seu pai bi o ló gi co.

Na ân sia de um dis tan ci a men to
des ta pos si bi li da de, Édi po vai ru mo
ao des co nhe ci do. Nes ta ca mi nha da,
ao che gar em uma en cru zi lha da, en- 
con tra uma co mi ti va li de ra da por
Laio. Por de sen ten di men tos, ter mi na
man tan do o pró prio pai bi o ló gi co.
Pro fe cia e pos s bi li da de cum pri das.

De pois do as sas si na to, ru mou a Te- 
bas (sua ci da de ori gi ná ria) e lá se de- 
pa ra com a Es fin ge, enor me fe ra que
de vo ra quem não en con tra res pos ta
pa ra seus enig mas. Des ven dan do o
enig ma pro pos to e pon do fim à
mons tru o si da de da Es fin ge, Édi po
tor na-se o rei de Te bas, uma vez que o
rei an te ri or es tá mor to e ain da ca sa
com Jo cas ta, na da mais na da me nos
que sua mãe. Pro fe cia e pos si bi li da de
cum pri das no va men te.

Uma ter cei ra pro fe cia se cum pre,
aque la que pa re ce não es tar di an te de
seus olhos, aque la que es tá ao lon ge: a
mor te de Po lí bio, por des gos to e so fri- 

men to do su mi ço de seu fi lho. Mais
uma vez um de seus pais é mor to.

Des gos to so de pois de des co brir to- 
da a ver da de, a qual sur ge de uma so- 
bre po si ção de fa tos, os quais o fa zem
per ce ber a re ve la ção do orá cu lo de
Del fos, Édi po ar ran ca seus olhos. Co- 
mo uma es pé cie de au to fla ge lo por ter
fei to al go que, apa ren te men te, não fa- 
ria se sou bes se quem eram aque las
pes so as en vol vi das nes sa tra ma.

A per gun ta que res ta é: Di an te de
to do o des co nhe ci men to dos su jei tos
e fa tos Édi po de ve ria ser pu ni do, di- 
an te de qual quer or dem ou lei, hu ma- 
na ou di vi na, por ter ma ta do o pai e
ca sa do com a mãe?

A res pos ta a es sa per gun ta es ta ria
na mais pro fun da au to crí ti ca so bre si
mes mo. Édi po so men te per ce beu o
que o orá cu lo prei viu após os fa tos
ocor re rem de

ma nei ra bas tan te di nâ mi ca. Em
ou tras pa la vras, nun ca Laio de ve ria
ter en tre gue o fi lho às fe ras.

Não sa ber da sua con di ção não fez
Édi po isen tar-se do avi so que ele pró- 
prio tam bém re ce beu. Ao se dis tan ci- 
ar da que le que era pai ado ti vo, vem a
cum prir a pos si bi li da de. O que mos- 
tra a du pla di nâ mi ca da sua ação: fu- 
giu ao pai que jul ga va bi o ló gi co pa ra
não ma tá-lo. Is to é, não ma ta ria o pró- 
prio Laio se sou bes se quem ele era. O
que se gue após is so não é ar re pen di- 
men to, mas au to crí ti ca. Ar ran car os
olhos, em Édi po, vem da ne ces si da de
de en xer gar me lhor e as sim po der ver
o que a al ma e mun do es con dem.

Nos di as de ho je, uma sé rie de “ar- 
re pen di men tos” po dem ser tra du zi- 
dos sob o te or des sa com ple xa tra gé- 
dia es cri ta por Só fo cles por vol ta de
427 a.C. Um “ar re pen di men to” que
mui to se des ta ca é aque le de ter vo ta- 
do no atu al pre si den te. Vá ri os no mes
da cul tu ra, es por te e po lí ti ca (es tes úl- 
ti mos, co mo João Dó ria em São Pau lo

e Wil son Wit zel no Rio de Ja nei ro, elei- 
tos sob o mes mo dis cur so do atu al
pre si den te), ho je se “ar re pen dem” de
ter se vin cu la do à fi gu ra pre si den ci al.

As as pas in di cam que ar re pen di- 
men to, nes ses ca sos, não cor res pon-
dem a na da além de um dis cur so de
des vin cu la ção de atos an te ri o res. Não
há o mí ni mo de ar re pen di men to em
fa las co mo es sas, mas um dis cur so
pre ci so que ten de rá, em al gum mo- 
men to, a su a vi zar aque le apoio da do
an te ri ormn te.

Quem ele geu Jair Bol so na ro pa ra o
car go de pre si den te te ve di an te de si
to das as re ve la ções e pos si bi li da des
re ve la das pe las di ver sas for mas que o
orá cu lo se apre sen ta ho je. Sa bía mos
to dos de su as in ten ções e pro je ções. O
dis cur so do “não sa bia que ele se ria
as sim” re ve la mais so bre quem o emi-
te do que so bre o pró prio Bol so na ro.
Es sas pes so as não ar ran ca ram seus
olhos ain da, es tão com eles mais
aber tos do que nun ca, mas se ne gam
a en xer gar o que foi di to an te ri or men- 
te, não por ou tras pes so as, mas pe lo
pró prio Bol so na ro.

Por exem plo, em 1999, um ví deo
que po de ser fa cil men te aces sa do
mos tra um Bol so na ro afir man do que
o Bra sil de ve ria pas sar por uma guer ra
ci vil, e que “vão mor rer al guns ino- 
cen tes. Tu do bem. Em to da guer ra,
mor rem ino cen tes. Eu até fi co fe liz se
mor rer, mas des de que vão 30 mil jun-
to co mi go.”. A guer ra ci vil não veio,
mas veio o ví rus.

Es se aca so dei xa Bol so na ro bas tan-
te tran qui lo pa ra co lo car em prá ti ca
es se pro ces so eu ge nis ta que há mais
de vin te anos ele es pe cu lou. A res pos- 
ta à per gun ta so bre a quan ti da de de
dez mil mor tos no país pe lo Co ro na
Ví rus, re fle te o dis cur so que o pre si- 
den te emi te so bre o Bra sil des de que é
co nhe ci do: “E daí?”

O elixir mágico parte 2

No úl ti mo dia 12 de abril es cre ve mos a
res pei to do eli xir má gi co, uti li za do de for ma
in sis ten te na nar ra ti va do pa lá cio do pla nal- 
to co mo saí da pa ra a cri se do co ro na ví rus.
Me nos de um mês de pois mui ta coi sa mu- 
dou, si mul ta ne a men te, tu do con ti nua igual.
Es sa am bi va lên cia so bre as pro pri e da des
mís ti cas da clo ro qui na tem si do, dia após
dia, con fron ta das pe los es tu dos ci en tí fi cos
pro du zi dos pe la me di ci na. Bol so na ro se
agar rou ao eli xir co mo a uma tá bua de sal va- 
ção num nau frá gio. Di an te da pan de mia,
que de ve ria ser tra ta da com a se ri e da de que
lhe ca be, o pre si den te re pe te com por ta men- 
tos tí pi cos de sua per so na li da de di fí cil, não
acei ta ser con tra ri a do, pois en ten de as crí ti- 
cas co mo ata ques à sua pró pria pes soa.

Equi pes mé di cas tra ba lham de ma nei ra
in can sá vel pa ra sal var vi das, en quan to pes- 
qui sa do res se guem na bus ca de en ten der
me lhor o pa drão de fun ci o na men to do ví rus
e per se guem ma nei ras de en fren tá-lo. A clo- 
ro qui na não tem efi cá cia com pro va da, por- 
tan to, não é uma fór mu la má gi ca que de ve
ser dis tri buí da co mo tal, pon to. Is so de ve ria
ser uma dis cus são sim ples. “Po vo bra si lei ro,
não te mos evi dên ci as su fi ci en tes de que a
clo ro qui na fun ci o na no tra ta men to da co- 

vid-19, en tão va mos aguar dar um pou co
mais”. A men sa gem à so ci e da de na ci o nal
não é tão di fí cil, se ti vés se mos no co man do
uma li de ran ça ra zoá vel. Mas se Bol so na ro
não po de es tar er ra do, nós es ta mos. Por is so
Luiz Hen ri que Man det ta caiu, por is so Nel- 
son Tei ch caiu e cai rão to dos os mi nis tros
que in sis ti rem em con tra di zer o pre si den te.

O que im por ta nes te mo men to não é a
efi cá cia da me di ca ção, a ca pa ci da de de dar
uma res pos ta dig na aos bra si lei ros hos pi ta li- 
za dos ou con so lo pa ra os fa mi li a res que se
en con tram de lu to, o que im por ta nes se mo- 
men to é com ba ter à cor rup ção e eli mi nar o
so ci a lis mo. Re vi si tar a Dou tri na Tru man,
mon tan do um go ver no sur re a lis ta e es qui- 
zo frê ni co, es te pa re ce ser o pla no da nau bol- 
so na ris ta.

O ago ra ex-mi nis tro Nel son Tei ch foi pe go
de sur pre sa na úl ti ma se gun da-fei ra, quan- 
do lhe in for ma ram que o de cre to pre si den- 
ci al co lo ca va co mo ati vi da des es sen ci ais sa- 
lões de be le za, bar be a ri as e aca de mi as no rol
de es ta be le ci men tos que po de ri am re to mar
ati vi da des. Ora, ele es pe ra va al go de di fe ren- 
te do que já lhe fo ra apre sen ta do até es te
mo men to? Os em ba tes de Bol so na ro com
Man det ta fo ram tes te mu nha dos pe lo Bra sil
e pe lo mun do e não ser vi ram de li ção pa ra
Tei ch, que em pres tou sua bi o gra fia e cur rí- 
cu lo por 28 di as a um pro je to po lí ti co que já

nas ceu au to ri tá rio.
E o que so bra do le ga do de Tei ch? So bra o

que nos acos tu ma mos a ver ao lon go dos úl- 
ti mos er ros do go ver no: a bu ro cra cia das for- 
ças ar ma das as su min do de vez o pro ta go nis- 
mo no pri mei ro es ca lão ou o ter ra pla nis mo
ne ga ci o nis ta se en tra nhan do ain da mais no
go ver no. Nes tes 28 di as de ges tão,

Tei ch es te ve sem pre com um ge ne ral ao
la do, in di can do o cer to e o er ra do na con du-
ção das ar ti cu la ções com os es ta dos.

Es tas pa re cem ser as saí das pos sí veis pa ra
li dar com a cri se do co ro na ví rus, que já ul- 
tra pas sa 14 mil óbi tos. Ou apos tar no prag- 
ma tis mo mi li tar, que lu ta in ter na men te pa ra
co lo car or dem em um pro ces so ad mi nis tra- 
ti vo ab so lu ta men te caó ti co, ou in ves tir na
ra di ca li da de do dis cur so, per so ni fi ca da aqui
na ca re ca e bi go de de Os mar Ter ra, um se- 
nhor já de ida de que usa seu tem po li vre pa ra
vo ci fe rar aos qua tro can tos que es ta mos er- 
ra dos.

Res ta pouquís si mo es pa ço pa ra fa zer al- 
go di fe ren te, uma vez que a di re ção to ma da é
aca bar com o iso la men to so ci al a qual quer
cus to, mes mo que pa ra is so, se pro me ta um
me di ca men to mi la gro so, mes mo que se uti- 
li ze um me di ca men to que não cu ra e pro vo-
ca sé ri os efei tos co la te rais. A qual quer cus to
sem pre, aci ma de to dos, aci ma de qual quer
bom sen so ou re ti fi ca ção.

CRIS TO VAM BU AR QUE
Pro fes sor emé ri to da Uni ver si da de de Bra sí lia

De si gual da de
en dê mi ca

No mês em que o Bra sil co me mo ra 132 anos da Lei Áu rea, a so- 
ci e da de de ba te se o Enem de ve ser adi a do. É cla ro que fa zer o exa- 
me lo go de pois da epi de mia vai acir rar a bru tal de si gual da de de
co mo a edu ca ção de ba se é ofe re ci da, mes mo nos pe río dos nor- 
mais.

Es co las pri va das es tão subs ti tuin do au las pre sen ci ais por en si- 
no a dis tân cia, com a mes ma ou até me lhor qua li da de, des de que
os alu nos te nham os equi pa men tos ne ces sá ri os e con tem com
apoio de pais ou de pro fes so res par ti cu la res. Mas ra rís si mas es co- 
las pú bli cas con se guem se adap tar com a mes ma ra pi dez ao uso
dos mé to dos do en si no a dis tân cia e, di fi cil men te, seus alu nos
con tam com ce lu la res, ta blets, no te bo oks ou com o apoio pe da- 
gó gi co fa mi li ar.

Por is so, é ab sur do que o go ver no fe de ral se re cu se a adi ar a re- 
a li za ção do Enem pa ra quan do as es co las ti ve rem re cu pe ra do o
tem po per di do. Fe liz men te, en ti da des es tu dan tis e gru pos pre o- 
cu pa dos com a edu ca ção es tão lu tan do pa ra for çar o adi a men to
do exa me na ten ta ti va de im pe dir o agra va men to das con sequên- 
ci as de cor ren tes da de si gual da de de co mo a edu ca ção é ofe re ci da
às nos sas cri an ças. Mas é la men tá vel que a sen si bi li da de à de si- 
gual da de só cha me a aten ção quan do se tra ta do in gres so à uni- 
ver si da de.

Os mo vi men tos que ago ra de fen dem pos ter gar o Enem por
cau sa da epi de mia ig no ram que, há dé ca das, in de pen den te men- 
te do co ro na ví rus, o in gres so na uni ver si da de tra ta di fe ren te men- 
te os can di da tos, con for me a ren da da fa mí lia. A de si gual da de na
qua li da de de edu ca ção de ba se só é per ce bi da quan do se tra ta da
en tra da no en si no su pe ri or — é a de si gual da de en tre os que ter- 
mi na ram o en si no mé dio e se sen tem em con di ções de dis pu tar o
ves ti bu lar ou o Enem.

Mais gra ve é a de si gual da de que atin ge os es que ci dos que não
ter mi nam o en si no mé dio, aban do nam a es co la an tes ou fa zem
um cur so tão ruim, que não se atre vem a bus car va ga em fa cul da- 
de. É pre ci so, por tan to, bar rar a mal da de do go ver no ao im por um
Enem da epi de mia, mas as di fe ren ças edu ca ci o nais são an ti gas,
não são cul pa (ou ape nas) da atu al ad mi nis tra ção. É he ran ça mal- 
di ta de go ver nos an te ri o res, in clu si ve os úl ti mos de mo cra tas-pro- 
gres sis tas, que ge ri ram o país por 26 anos, e os da es quer da, por 13
anos.

Du ran te to da a nos sa his tó ria, re le ga mos a qua li da de mé dia da
edu ca ção. Cui da mos de la ape nas pa ra os fi lhos de pou cos, aban- 
do nan do os des cen den tes dos ne gros du ran te a es cra vi dão e os fi- 
lhos dos po bres de pois da Abo li ção. E só des co bri mos a de si gual- 
da de quan do es tá em jo go o in gres so no en si no su pe ri or, mes mo
as sim, por seu agra va men to du ran te o con fi na men to pro vo ca do
pe la epi de mia.

Por 350 anos, os na vi os ne grei ros ti nham ma ru jos com or dem
pa ra não dei xar os es cra vos pu la rem no mar du ran te o tra je to des- 
de a Áfri ca. Os tra fi can tes sa bi am que o sui cí dio de um es cra vo era
pre juí zo co mo jo gar mer ca do ria ao mar. De pois do tra je to, quan- 
do um es cra vo se sui ci da va, os pa ren tes eram pu ni dos por que a
mor te re pre sen ta va des ca pi ta li za ção pa ra o do no.

Nós não en ten de mos ain da que, ao aban do nar a es co la, o jo- 
vem es tá se sui ci dan do so ci al men te e des ca pi ta li zan do o país de
seu po ten ci al in te lec tu al. Os tra fi can tes de es cra vos não eram
mais hu ma nos e sen sí veis do que nós, bra si lei ros re pu bli ca nos,
mas so mos, igual men te, in sen sí veis e me nos in te li gen tes.

Fe cha mos os olhos ao sui cí dio so ci al de de ze nas de mi lhões de
bra si lei ros que sal tam os mu ros da es co la e ig no ra mos o pre juí zo
que is so pro vo ca no país e na hu ma ni da de. O aban do no es co lar,
co mo o sal to ao mar dos es cra vos, de cor re em par te da po bre za da
fa mí lia, exi gin do que os fi lhos tra ba lhem, mas de cor re, so bre tu- 
do, da má qua li da de e da pou ca atra ti vi da de da es co la. A mai or
par te de las, co mo na vi os ne grei ros pa ra o fu tu ro.

Nos sos cons ti tuin tes so fre ram des sa ig no rân cia ao de fi ni rem
que edu ca ção é um di rei to de ca da bra si lei ro, mas não o ve tor do
pro gres so do Bra sil. Por is so, lu ta mos con tra o Enem nes te mo- 
men to, mas não pa ra que a es co la te nha a mes ma qua li da de, in- 
de pen den te men te da ren da da fa mí lia. Por um la do, por que ve- 
mos a edu ca ção ape nas co mo um di rei to, não co mo o ve tor do
pro gres so. Por ou tro, pe lo eli tis mo de nos sos mo vi men tos so ci ais
que se in te res sam pe lo di rei to de quem ter mi nou o en si no mé dio,
mas não o di rei to dos que aban do na rão a es co la an tes do ves ti bu- 
lar ou do Enem.

A lu ta pe lo adi a men to do Enem de ve ser apoi a da, con tu do, não
bas ta: é pre ci so lem brar os que ja mais fa rão ves ti bu lar, por nem
so nha rem com o en si no su pe ri or de vi do à má qua li da de da edu- 
ca ção de ba se que lhes foi ofe re ci da.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020
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Na solenidade de posse para o biênio 2020/2022, presidente e vice-presidente do TRE
afirmaram que a justiça eleitoral maranhense está preparada mesmo com a pandemia

SAMARTONY MAR TINS

NOVA DIREÇÃO

TRE-MA quer manter
calendário das eleições

C
on du zir as elei ções mu ni ci- 
pais 2020 em meio a pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus
(co vid-19). Es te é se rá o gran- 

de de sa fio do no vo pre si den te do
TRE/MA, o de sem bar ga dor Tyrone Jo- 
sé Sil va, e do de sem bar ga dor Jo sé Jo a- 
quim Fi guei re do dos An jos, vi ce-pre- 
si den te e cor re ge dor da jus ti ça elei to- 
ral do Ma ra nhão que to ma ram pos se
on tem (19) dos res pec ti vos car gos pa- 
ra o bi ê nio 2020/2022. A so le ni da de
acon te ceu por meio de vi de o con fe- 
rên cia trans mi ti da ao vi vo pe la in ter- 
net e foi acom pa nha do por di ver sas
au to ri da des.

Em seu dis cur so de pos se, Jo sé Jo a- 
quim Fi guei re do dos An jos, res sal tou
que o seu com pro mis so à fren te da vi- 
ce-pre si dên cia da ins ti tui ção se rá de
man ter a jus ti ça elei to ral do Ma ra- 
nhão no to po da jus ti ça bra si lei ra por
meio de pla ne ja men to, exe cu ção e
con tro le que pro por ci o ne re sul ta dos
má xi mos de qua li da de na bus ca da
ex ce lên cia dos ser vi ços pres ta dos e na
trans pa rên cia de su as ações. O de- 
sem bar ga dor res sal tou ain da a im- 
por tân cia do TRE/MA no for ta le ci- 
men to da ci da da nia e pa ra con so li dar
o es ta do de mo crá ti co de di rei to, des- 
ta can do tam bém o pa pel da im pren sa
no com ba te a fa ke news e do elei tor
no pro ces so elei to ral..

Já o de sem bar ga dor Tyrone Jo sé Sil- 
va, afir mou que as su me o car go de
pre si den te do TRE/MA com re do bra- 
do sen so de res pon sa bi li da de pon tu- 
an do que o mo men to não é pa ra fes- 

tas e nem co me mo ra ções por con ta
do no vo co ro na ví rus, res sal tan do o
pa pel do go ver no do es ta do no en- 
fren ta men to da do en ça e dos pro fis si- 
o nais de me di ci na e de en fer ma gem.
Tyrone Sil va, tam bém des ta cou o pa- 
pel da im pren sa nes te mo men to de
cri se sa ni tá ria que o mun do atra ves sa
e seu tra ba lho de for ma in te gral pa ra
le var a in for ma ção com res pon sa bi li- 
da de e que o TRE/MA es tá pre pa ra do
pa ra re a li zar as elei ções 2020.

So bre o plei to des te ano e o atu al
ce ná rio que se con fi gu ra com a pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus Tyrone

Sil va, adi an tou que os de sa fi os são
gran des afir man do que a jus ti ça elei-
to ral do Ma ra nhão es tá pre pa ra da pa- 
ra re a li zar as elei ções e que, até o mo- 
men to, não há ne nhu ma al te ra ção do
ca len dá rio elei to ral. O juiz res sal tou
ain da a im por tân cia da união das ins- 
ti tui ções co mo o ju di ciá rio, o le gis la ti- 
vo, o exe cu ti vo e a so ci e da de no pro-
ces so pa ra ven cer as pos sí veis di fi cul-
da des que ve nham apa re cer nas elei- 
ções de 2020.. Jo sé Jo a quim Fi guei re- 
do dos An jos acres cen tou que a pró- 
pria car ta re pu bli ca na pre co ni za que
os po de res cons ti tuí dos dos es ta dos
em sua har mo nia e in de pen dên cia te- 
rão uni fi car es for ços afir man do que a
pan de mia não se rá en tra ve pa ra as
elei ções mu ni ci pais.

Tyrone Jo sé Sil va res sal tou que,
ape sar do ce ná rio ser pre o cu pan te, o
de sem bar ga dor es pe ra que es se “mal”
que o mun do atra ves sa pas se e dê
tem po pa ra que as elei ções se jam re a-
li za das. “Não te mos ne nhum ti po de
prog nós ti co se por ven tu ra as elei- 
ções dei xa rem de ser fei ras no pra zo
de ter mi na do. Nos sa ex pec ta ti va até
ago ra é que as elei ções se re a li za rão.
To dos os nos sos pre pa ra ti vos e aten- 
ções es tão vol ta das pa ra os pro ce di- 
men tos pa ra a re a li za ção das elei ções.
Não há qual quer ti po de ini ci a ti va do
que se rá fei to se es sas elei ções não se
re a li za rem no pra zo de ter mi na do. E
se is so ocor rer va mos pen sar as me di- 
das apro pri a das que de ve re mos to-
mar pa ra ga ran tir nos sas elei ções. A
ex pec ta ti vas nos sas elei ções se re a li- 
za rão”, afir man do que se as mes mas
não fo rem re a li za das na da ta te rão
que obe de cer o sis te ma elei to ral.

Preocupação com as convenções partidárias

SOLENIDADE DE POSSE ACONTECEU POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA TRANSMITIDA AO VIVO PELA INTERNET  

O vi ce-pre si den te Jo sé Jo a quim Fi- 
guei re do dos An jos dis se es tar oti mis- 
ta e re a fir mam que as 105 zo nas elei- 
to rais es tão pre pa ra das pa ra as elei- 
ções 2020. “O emi nen te juiz [Luís Ro- 
ber to] Bar ro so que as su mi rá o dia 25
tem pre co ni za do de que não é par ti ci- 
pe da ideia que nós adi e mos as elei- 
ções. As sim tam bém pen so que nós
te ría mos que ter não só uma al te ra ção
cons ti tu ci o nal, o ar ti go 29, as sim es tá
in cer to com re la ção as elei ções. Tam- 
bém te mos a lei in fra cons ti tu ci o nal
que tra ta da elei ção que é a 9504 em
seu ar ti go 1º, en tão nós pre ci sa mos
sim [re ver es sas si tu a ções] O tri bu nal
tem um ca len dá rio elei to ral que é do
ano pas sa do, a re so lu ção 23606/19
tra ta to do o per fil da nos sa elei ção.
En tão nós es ta mos ca mi nhan do. In- 
clu si ve vou ofi ci ar aos emi nen tes co- 
le gas juí zes elei to rais pa ra que já me
in for mem se es tão cum prin do ri go ro- 

sa men te o nos so ca len dá rio. Por tan- 
to, eu não pen so em adi a men to. E se
hou ver o adi a men to, é cla ro que te rá o
con sen so não só da jus ti ça dos tri bu- 
nais dos T.R.E´s, as sim co mo os mem- 
bros do Con gres so Na ci o nal”, ex pli- 
cou Jo sé Jo a quim Fi guei re do dos An- 
jos.

O de sem bar ga dor Tyrone Sil va
lem brou que al gu mas fa ses pa ra elei- 
ções es tão se apro xi man do e que é
pre ci so ter cui da do e pre o cu pa ção
com as con ven ções par ti dá ri as e das
cam pa nhas in tra par ti dá ri as quan do
há reu nião de mui tas pes so as. “Eu
acre di to que até es sas con ven ções
pos si vel men te já pos sa mos ini ci ar es- 
sa fa se di ga mos as sim em que iria en- 
vol ver agru pa men to de pes so as. Até
por que as con ven ções par ti dá ri as es- 
tão pre vis tas até o dia 20 de ju lho a 5
de agos to, por tan to ain da te mos al- 
gum pra zo. Te mos a es pe ran ça que

até lá es te mal já te nha pas sa do.
Jo sé Jo a quim Fi guei re do dos An jos

ra ti fi cou que a re so lu ção 23606/19 é
bem cla ra com re la ção às da tas men- 
sais de pro ce di men tos e atos de cum- 
pri men to da jus ti ça elei to ral. “A par tir
de ju lho é que te ría mos al gum pro ble- 
ma. Ve ja mos se ain da ti ver mos em si- 
tu a ção de pan de mia, ha ja vis ta o ce- 
ná rio que foi apre sen ta do pe lo emi- 
nen te de sem bar ga dor Tyrone Sil va de
20 de ju lho a 5 de agos to, nós te mos
exa ta men te as con ve ções. Até o dia 15
de agos to o re gis tro e a par tir do dia 16
que tal vez se ria o gran de en tra ve que
te ría mos o co mí cio dos can di da tos
pa ra o car go ma jo ri tá rio de pre fei to e
de ve re a dor. Es pe ro que até lá nós já
te nha mos ou tro pa no ra ma se as sim
ti ver com cer te za ali nha dos com o
Con gres so Na ci o nal aca li a re mos se
ha ve rá ne ces si da de de adi a men to das
elei ções”, con cluiu o de sem bar ga dor.
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Cri me ci ber né ti co (1)

Cri me ci ber né ti co (2)

Apres sa do

“O ví rus es tá ven cen do a guer ra”.

Fa ca da na Es pla na da

A dro ga na po lí ti ca
Aca bou o mis té rio, a po lê mi ca e a po li ti ca gem em tor- 

no do uso da Clo ro qui na no tra ta men to da co vid-19 no
Ma ra nhão. Pa ra mui tos, a dro ga é ti ro e que da con tra o
ví rus. As fa ke news so bre a dro ga in va di ram re des so ci- 
ais e caiu lo go no am bi en te in fec ta do pe la po lí ti ca ali- 
men ta da pe lo su pras su mo da mal da de. Po rém, em vá ri- 
as en tre vis tas des de o úl ti mo fim de se ma na, o go ver na- 
dor Flá vio Di no dis si pou a po lê mi ca. Foi di rei to ao pon- 
to: não se dá re cei ta por de cre to e quem es tá au to ri za do
a re cei tar a clo ro qui na são os mé di cos e nin guém mais,
con for me as con di ções de ca da pa ci en te.

Di no re ce beu, em ofí ci os, pe di do de to das as en ti da- 
des mé di cas do Ma ra nhão, pa ra per mi tir o uso do re mé- 
dio nos hos pi tais que cui dam da co vid-19. Mas, des de
mar ço, a dro ga já faz par te do dia a dia dos mé di cos nos
hos pi tais. “O que fi ze mos aqui foi as se gu rar o for ne ci- 
men to do me di ca men to. Mas a de ci são de uso é de ca da
mé di co, em ca da ser vi ço es ta du al de saú de, con tan do
in clu si ve com a au to ri za ção do pa ci en te. Não há uma
de ci são nor ma ti va”, dis se Di no, nas en tre vis tas.

Ora ve ja. Em bo ra inú me ras no tí ci as na ci o nais e in ter- 
na ci o nais tra tem co mo lobby, a ob ses são do pre si den te
Do nald Trump pe lo re mé dio usa do con tra a ma lá ria, no
en tan to, aqui no Ma ra nhão o pro du to fi cou tão po pu lar
quan to fa ri nha d’água no mo co tó. Até fal ta nas far má ci- 
as. Pa ra ga ran tir que não es tá brin can do, Trump sur pre- 
en deu o mun do com a de cla ra ção: Há uma se ma na e
meia to ma hi dro xi clo ro qui na to dos os di as, com ple ta da
com zin co. Per gun ta do por que faz uso da au to me di ca- 
ção sem es tar do en te, o pre si den te Trump res pon deu:
“Por que eu acho que é bom”.

Se for bom pa ra Do nal do Trump, po de ser bom pa ra
Jair Bol so na ro, que fa la to do dia no re mé dio. Bas ta atu a- 
li zar a cé le bre fa la do ce a ren se Ju ra ci Ma ga lhães. Ao ser
no me a do em bai xa dor nos Es ta dos Uni dos, pe lo con ter- 
râ neo Ma re chal Cas te lo Bran co, o pri mei ro do ci clo mi- 
li tar de 64, pro du ziu a fra se his tó ri ca “O que é bom pa ra
os Es ta dos Uni dos é bom pa ra o Bra sil”. Pa ra ele, prin ci- 
pal men te, que ocu pou ain da as pas tas da Jus ti ça e das
Re la ções Ex te ri o res.

Quan to a Trump, o The New York Ti mes apu rou que
ele tem par ti ci pa ção fi nan cei ra na Sa no fi, em pre sa fran- 
ce sa, uma das mai o res fa bri can tes da clo ro qui na do
mun do. Ou tro mo ti vo pos sí vel é que um dos mai o res
aci o nis tas da or ga ni za ção é uma em pre sa ge ri da por
Ken Fisher, gran de do a dor do Par ti do Re pu bli ca no, de
Trump. De qual quer for ma, o fár ma co tor nou-se tão po- 
pu lar quan to à ve lha pí lu la con tra es tu por: ser ve tan to
pa ra in cons ci ên cia pro fun da or gâ ni ca, quan to pa ra o
so fri men to fe mi ni no na mens tru a ção.

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão apro vou o
Pro je to de Lei 134/20, de seu pre si den te Othe li no Ne to,
que es ta be le ce pu ni ção, na for ma de mul tas, en tre R$
1.200 a R$ 10.000 pa ra quem di vul gar no tí cia fal sa (fa ke
news) so bre pan de mia, en de mi as e epi de mi as no Ma ra- 
nhão, por mí di as em pre sas ou ele trô ni cas.

A pro pos ta de Othe li no Ne to (PC doB) foi chan ce la da
una ni me men te pe lo ple ná rio vir tu al, tor nan do-se lei
tão lo go se ja san ci o na do. Tra ta-se de mais um es for ço
no sen ti do de es tan car a “do en ça éti ca” da Era da In for- 
ma ção: a pra ga das fa ke news.

Com a pan de mia cres cen do for te em Im pe ra triz, o
pre fei to As sis Ra mos de ci diu fle xi bi li zar a aber tu ra do
co mér cio. Ago ra, ele tem até ho je pa ra ex pli car à Jus ti ça
as ra zões, em ações do MP es ta du al e Fe de ral.

 

Diz co or de na dor de cen tro con tra Co vid-19 em São
Pau lo, Di mas Co vas, após con tar 324 mo tos em 24 ho ras.

 
Pe lo vo lu me de re cur sos que tem en vi a do aos

mu ni cí pi os do Ma ra nhão, to dos sem pas sar
pe lo go ver no do Es ta do, o se na dor Ro ber to Ro- 
cha não co nhe ce es sa his tó ria de cri se. Gra ças

sua re la ção de pro xi mi da de com Bol so na ro, ele con se- 
guiu R$ 7,5 mi lhões pa ra 60 mu ni cí pi os.

 
O di nhei ro vai ser des ti na do a ela bo ra ção de

pro je tos de sa ne a men to em par ce ria com a
Uf ma e Fu na sa. O se na dor tu ca no diz que
exis tem ape nas 11% do es go to tra ta do e só 52%

da po pu la ção ma ra nhen se tem água tra ta da.
 

Sur ge no vo no me pa ra o Mi nis té rio da Saú de: O
mé di co ma ra nhen se emer gen te da di rei ta Al- 
lan Gar cês in for ma Caio Jun quei ra, da CNN.
Ele é bol so na ris ta da ge ma, fun da dor da União

da Di rei ta do Ma ra nhão e ocu pan te de di re to ria
no Mi nis té rio da Saú de.

Se gun do a jor na lis ta He le na Cha gas, es pe ci a lis ta em
Po lí ti ca de Bra sí lia, di an te o aper reio que vi ce ho je o pre- 
si den te Jair Bol so na ro, o Cen trão vai que rer “me ter a fa- 
ca” é no pri mei ro es ca lão e nãos mais em car gos fe de rais
in ter me diá ri os.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020
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Prefeitura  amplia entrega de cestas 
básicas às famílias em vulnerabilidade  

Começa a funcionar hoje  novo call 
center da Prefeitura de São Luís 
para demandas da assistência social

Como forma de reforçar a seguran-
ça alimentar das famílias em situação 
de vulnerabilidade social e baixa ren-
da durante a pandemia da Covid 19, a 
Prefeitura de São Luís, por meio das 
secretarias municipais da Criança e 
Assistência Social (Semcas) e Segu-
rança Alimentar (Semsa), incluiu mais 
2.550 cestas básicas que somam-se às 
cerca de 2.540 que estão sendo entre-
gues às famílias atendidas pelos 20 
Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras) em diversos bairros da 
capital. A nova etapa iniciou na ma-
nhã desta segunda-feira (18) quan-
do foram entregues cestas na região 
Itaqui-Bacanga. Essa é uma das es-
tratégias implementadas pela gestão 
do prefeito Edivaldo Holanda Junior 

durante esse período para assegurar 
o benefício para quem mais precisa. 
Até o fim de maio, o objetivo é ter en-
tregue cerca de cinco mil cestas.

A gestora da Semcas, Andréia Lauan-
de esclarece sobre o trabalho essen-
cial que a secretaria realiza. “Paralelo 
a essa ação tão importante, nós tam-
bém temos assistido outras famílias 
que entram em contato conosco por 
meio da Central Telefônica pedindo 
apoio. A prioridade é para as famílias 
já acompanhadas pelos Cras, mas bus-
camos atender quem nos procura. A 
gestão do prefeito Edivaldo está em-
penhada em assegurar que a popula-
ção seja amparada com as políticas 
públicas”, ressaltou a secretária.

O novo cronograma vem somar com 
a distribuição iniciada no dia 15 de 
abril. Inicialmente, seriam entregues 
2.540 cestas mas, com o crescimento 
dos casos de Covid 19, e consequen-
temente da quarentena, será feito um 
reforço com mais 2.550 cestas para fa-
mílias atendidas pelos 20 Centros de 
Referência de Assistência Social (Cras) 
em diversos bairros da capital. A dis-
tribuição de cestas de alimentos não 
perecíveis continuará sendo realizada 
de casa em casa para evitar aglomera-
ção de pessoas e, dessa vez, contará 
com o apoio das instituições parcei-
ras conveniadas com a secretaria. O 
objetivo é chamar as instituições para 
apoiar nesse momento e dar mais ce-
leridade nas entregas.

Pelo telefone (98) 3133-6407 pessoas atendidas pela política assistencial da 
gestão o prefeito Edivaldo poderão ter acesso a serviços da Semcas, Cras e 
Creas; central telefônica é fruto de uma parceria com o Grupo Elo

A 
partir desta quarta-feira (20), 
a Prefeitura de São Luís con-
tará com um número exclu-
sivo para atender o público 

acompanhado pela política de As-
sistência Social. A iniciativa da ges-
tão do prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior é voltada para o cuidado com 
as pessoas em situação de vulnera-
bilidade social durante a pandemia 
da Covid-19. O novo call center (98) 
3133-6407 é fruto de uma parceria 
com o Grupo Elo, por meio da Secre-
taria Municipal da Criança e Assis-
tência Social (Semcas), sem custos 
financeiros para os cofres munici-
pais. Com atendimento ampliado, 
terá capacidade para receber até duas 
mil ligações diariamente.

A ação garantirá que a população 
vulnerável, neste momento de isola-
mento social, tenha canais disponí-
veis para atender às demandas. Com 
funcionamento de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, a nova central 
contará com aumento da capacidade 
e qualificação do atendimento. Estes 
fatores garantirão acesso mais faci-
litado à população em situação de 
vulnerabilidade social que é atendida 
tanto pelos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras), quanto os 
Centros de Referência Especializado 
da Assistência Social (Creas), que fo-

ram incluídos também no call center.
A partir desta quarta-feira (20), a 

central contará com um menu para 
escolha do tipo de atendimento de-
sejado, como definir se o solicitante 
precisa de atendimento para os Cras 
ou Creas, ou escolher o tipo de suporte 
que precisa para cada um desses ser-
viços. Medida que garantirá mais agi-
lidade e facilidade durante a ligação.

No menu da central, pode-se de-
finir para qual serviço pretende se 
dirigir, se Cadastro Único (inscrição 
ou atualização); benefícios eventuais 

como auxilio-funeral, auxilio-renda, 
auxilio-natalidade; denúncias de vio-
lação de direitos, dúvidas ou outras 
informações.

O Grupo Elo, parceiro da Prefeitura 
na ação, é um conjunto de empresas 
que tem como missão desenvolver 
e contribuir com o relacionamen-
to entre empresas e consumidores, 
que nasceu em meio à transforma-
ção digital. Com modelos de aten-
dimento personalizados e inovado-
res, atuam através do telefone ou dos 
novos meios digitais.

Começa a funcionar a partir desta quarta (20) novo call center da Prefeitura de 
São Luís voltado para demandas da assistência social

Procon/MA multa 
supermercado em mais 
de R$ 77 mil por falhas 
na prestação de serviços

 
Produtos impróprios para o consumo, ausên-

cia ou divergência de preços. Essas foram algumas 
das irregularidades encontradas pelo Instituto de 
Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor 
do Maranhão (Procon/MA) durante as ações de 
fiscalização realizadas nos Supermercados Ma-
teus e que resultaram em multa no valor de R$ 
77.434,55 contra o estabelecimento.

As infrações são enquadradas como falha na 
prestação do serviço, conforme estabelece o Có-
digo de Defesa do Consumidor (CDC). Outras ir-
regularidades, como a existência de balança de 
precisão sem condições de acessibilidade, estão 
entre os componentes que resultaram no valor 
total aplicado. 

Além da qualidade dos produtos e da presta-
ção dos serviços, o órgão de defesa, que intensi-
ficou as fiscalizações por conta da pandemia da 
Covid-19, também monitora os preços praticados 
pelos supermercados e verifica o cumprimento 
do Decreto Estadual Nº 35.746/2020, o qual trou-
xe determinações sobre medidas sanitárias para 
estabelecimentos em funcionamento em todo o 
estado.

“O objetivo de fortalecer as ações de fiscali-
zação é garantir que o consumidor tenha acesso 
a produtos de qualidade e com preços justos. O 
Procon está atuante e continuará acompanhando 
de perto para que casos que tragam riscos à saúde 
ou à segurança do consumidor, assim como abu-
sos referentes a preço não aconteçam”, afirmou 
a presidente do Procon/MA, Adaltina Queiroga.

Fiscalização
Desde que houve a declaração do estado de 

pandemia do novo coronavírus, feita pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março, 
o trabalho de fiscalização do Procon/MA a esta-
belecimentos considerados essenciais foi inten-
sificado.  Ao todo, já foram realizadas mais de 40 
ações de fiscalização em supermercados da Re-
gião Metropolitana, resultando em pelo menos 
20 autuações por algum tipo de irregularidade. 
Estão sendo observados aspectos como preços, 
cumprimento dos decretos estaduais, além do pa-
drão de qualidade dos produtos ofertados. 

COMBATE AO CORONONAVÍRUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020-CPL/PMBL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administrativo, no 
Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei nº 8.666/93, licitação na modalidade Pregão, 
na sua forma Presencial, Sistema de Registro de Preços, Regime de menor preço por item, tendo como 
objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para  os serviços de 
confecção de material gráfico e comunicação visual para atender a demanda da Prefeitura Municipal de 
Bom Lugar –MA. Em conformidade com o termo de referencia.  A sessão do certame licitatório será 
realizada no dia 01 de junho de 2020, às 15:00 (quinze) horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Informo 
ainda que diariamente, das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta, o Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados  gratuitamente ou obtido 
através de mídia eletrônica, ou impressos mediante 01(uma) resma de papel para confecção do edital. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bom Lugar – MA.  Prefeitura Municipal de Bom Lugar – 
MA, em 18 de Maio de 2020. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana-Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL/PMBL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administra-
tivo, no Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de 
Licitação, que com base na Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993. Torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto 
a Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica 
no Município de Bom Lugar – MA em conformidade com o Convênio nº 8.387.00/2019-CODE-
VASF. Conforme edital e seus anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 05 de 
Junho de 2020, às 10:00 (dez) horas, na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Sala da CPL das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta, 
o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser 
consultados  gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica, ou impressos mediante 
01(uma) resma de papel para confecção do edital. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço. Bom Lugar – MA.  Prefeitura Municipal de Bom Lugar – MA, em 18 de Maio de 2020. 
Otávio Renan Meneses Delmondes Santana.Presidente da CPL/PMBL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
CNPJ: 06.903.553/0001-30

AVISO DE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº CP-001-2020. Processo Administrativo Nº 032/2020. A 
Prefeitura Municipal de Carutapera/MA, através de sua Comissão Permanente de Licitações, 
torna público que realizará o Processo Licitatório, cujo Objeto é a Contratação de Empresa para 
Execução Dos Serviços De Recapeamento Asfáltico no Município de Carutapera - Ma. Modalida-
de: Concorrência (art. 22 § 1° da Lei 8.666/93) e suas alterações. Edital: à disposição dos 
interessados de segunda a sexta, de 08h00 às 12h00, pelo custo de R$ 50,00 – Através de DAM 
(documento de Arrecadação Municipal). Endereço: Prefeitura Municipal de Carutapera-Ma, 
localizada na Praça Padre Augusto Mozett, 400 – Centro – Carutapera - MA – CEP.: 65295-000. 
Data para apresentação e abertura da documentação e das Propostas: 22-06-2020, às 08h00. 

Carutapera - MA, 18 de Maio de 2020.
Werbeth Alves Mesquita

Presidente CPL

Pregão Eletrônico nº 00009/2020 - UASG 120627

Nº Processo: 67712009620201977. Objeto: Aquisição de Aparelho e 
Equipamentos de Comunicação para a Seção de Aeronaves.. Total de Itens 
Licitados: 1. Edital: 20/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rod MA 
106 S/n - Km 07, - Alcântara/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/
edital/120627-5-00009-2020. Entrega das Propostas: a partir de 20/05/2020 às 
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/06/2020 às 
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. 

MARCIO TEIXEIRA AMARAL
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 07/2020. TIPO: Empreitada Por Preço Global. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de iluminação pública com reposição 
de peças pertencentes ao município de São João do Sóter – MA. ABERTURA: 05/06/2020 às 14:00hs. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão, situada, Av. Esperança, nº 
2025 – Centro – São João do Sóter – MA no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 03 (três) resmas de 
papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do 
município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora 
do horário previsto neste aviso de licitação e nenhuma hipótese haverá atendimento aos 
licitantes que não obedecer as normas do ministério da saúde e os decretos municipais. São João 
do Sóter – MA, 19 de maio de 2020. Joserlene Silva Bezerra de Araújo, Prefeita Municipal.

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

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 11/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de material de consumo 
Água Mineral, para atender às necessidades do campus de São Bernardo, 
município de São Bernardo – Maranhão.

Dia: 29/05/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 14.064,00

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

São Luís, 18 de Maio de 2020
RICHARD DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO

92 AN7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8
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Tema será estudado por uma comissão mista de deputados e senadores e tem
possibilidade de que não haja uma prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores

CONGRESSO

Congresso discute
adiamento de eleições

O
pre si den te da Câ ma ra dos 
De pu ta dos, Ro dri go Maia 
(DEM-RJ), in for mou on tem 
(19) que se rá cri a da uma co- 

mis são mis ta, com pos ta por de pu ta- 
dos e se na do res, pa ra ava li ar a pos si- 
bi li da de de adi a men to das elei ções 
mu ni ci pais des te ano sem a pror ro ga- 
ção de man da to de pre fei tos e ve re a- 
do res.

“O pre si den te [do Con gres so Na ci- 
o nal, se na dor] Da vi Al co lum bre 
[DEM-AP] vai cons truir um gru po de 
tra ba lho jun to com a Câ ma ra, pa ra 
que a gen te pos sa dis cu tir a ques tão 
da da ta da elei ção. [Se] nós va mos 
man tê-la no mes mo dia, ou se o Par la- 
men to vai mo di fi cá-la den tro do pró- 
prio man da to, em uma ou tra da ta. 
En tão, se ria o adi a men to das elei ções 
sem pror ro ga ção de man da to. Is so eu 
vi em uma dis cus são com os lí de res, 
que é qua se uma una ni mi da de”, afir- 
mou Maia, em en tre vis ta co le ti va na 
che ga da à Câ ma ra dos De pu ta dos.

De acor do com Maia, an tes de pas- 
sar pe la aná li se dos par la men ta res, a 
me di da se rá dis cu ti da com o mi nis tro 
Luís Ro ber to Bar ro so, que to ma pos se 
na pre si dên cia do Tri bu nal Su pe ri or 
Elei to ral (TSE) no dia 25 des te mês.

Re ces so le gis la ti vo
Ro dri go Maia de fen deu ain da a 

sus pen são do re ces so par la men tar do 
Con gres so Na ci o nal em vir tu de da 
pan de mia de co vid-19. A ex pec ta ti va 
do de pu ta do é que os tra ba lhos pre- 
sen ci ais na Câ ma ra se jam re to ma dos 
a par tir de ju lho. On tem (18), o pre si- 
den te do Se na do, Da vi Al co lum bre,

Enem

RODRIGO MAIA AFIRMOU QUE A POSSIBILIDADE DE ADIAMENTO É REAL

de ci diu sus pen der o re ces so par la- 
men tar, que ocor re ria de 17 a 31 de ju- 
lho.

“A de ci são es tá cor re ta. A pro pos ta 
é do pre si den te do Con gres so Na ci o- 
nal, se na dor Da vi Al co lum bre. A mi- 
nha po si ção é que, no pe río do do re- 
ces so, se pos sí vel, es te ja mos re to- 
man do os tra ba lhos no Con gres so Na- 
ci o nal e fi que mos es se pe río do to do 
em vo ta ção re mo ta. En tão, eu acho 
que o re ces so, de al gu ma for ma, já foi 
aten di do”, dis se. Maia des car tou que 
a sus pen são do re ces so pos sa pre ju di- 
car as ar ti cu la ções po lí ti cas pa ra as 
elei ções mu ni ci pais.

O pre si den te da Câ ma ra dis se ain- 
da que aguar da po si ci o na men to do 
Pa lá cio do Pla nal to so bre o adi a men- 

to da apli ca ção das pro vas do Exa me 
Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem) 
des te ano. Nes ta ter ça-fei ra, o Se na do 
po de vo tar uma pro pos ta que pre vê o 
adi a men to das pro vas mar ca das pa ra 
1º e 8 de no vem bro.

“Na quin ta-fei ra, eu con ver sei com 
pre si den te da Re pú bli ca, pe di que ele 
pu des se ava li ar e de ci dir pe lo adi a- 
men to [do Enem], es se era o nos so 
plei to por que o am bi en te nas du as 
Ca sas é pe la apro va ção do de cre to le-
gis la ti vo [que pre vê o adi a men to das 
pro vas do exa me]. É me lhor que pu- 
des se vir uma de ci são e o pre si den te 
do Se na do e Câ ma ra to mas sem a de- 
ci são de vo tar, pa ra não pa re cer que 
foi uma coi sa con tra o go ver no. Na 
ver da de, es sa de man da pe lo adi a- 
men to do Enem vem de to do o Bra sil, 
de mui tas fa mí li as”, ar gu men tou.

MICROEMPRESAS

Lei que auxilia empresas entra em vigor

O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO SANCIONOU O PROGRAMA DE APOIO À MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o- 
nou a lei que cria o Pro gra ma Na ci o- 
nal de Apoio às Mi cro em pre sas e Em- 
pre sas de Pe que no Por te (Pro nam pe).
A Lei nº 13.999/2020, que abre cré di to
es pe ci al no va lor de R$ 15,9 bi lhões,
foi pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União e en trou em vi gor on tem (19). O
ob je ti vo é ga ran tir re cur sos pa ra os
pe que nos ne gó ci os e man ter em pre- 
gos du ran te a pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus no país.

Pe lo tex to, apro va do no fim de abril
pe lo Con gres so, mi cro e pe que nos
em pre sá ri os po de rão pe dir em prés ti- 
mos de va lor cor res pon den te a até
30% de sua re cei ta bru ta ob ti da no
ano de 2019. Ca so a em pre sa te nha
me nos de um ano de fun ci o na men to,
o li mi te do em prés ti mo se rá de até
50% do seu ca pi tal so ci al ou a até 30%
da mé dia de seu fa tu ra men to men sal
apu ra do des de o iní cio de su as ati vi- 
da des, o que for mais van ta jo so.

As em pre sas be ne fi ci a das as su mi- 
rão o com pro mis so de pre ser var o nú- 
me ro de fun ci o ná ri os e não po de rão
ter con de na ção re la ci o na da a tra ba- 
lho em con di ções aná lo gas às de es- 
cra vo ou a tra ba lho in fan til. Os re cur- 
sos re ce bi dos do Pro nam pe ser vi rão
ao fi nan ci a men to da ati vi da de em- 
pre sa ri al e po de rão ser uti li za dos pa ra
in ves ti men tos e pa ra ca pi tal de gi ro
iso la do e as so ci a do, mas não po de rão
ser des ti na dos pa ra dis tri bui ção de
lu cros e di vi den dos en tre os só ci os.

As ins ti tui ções fi nan cei ras par ti ci- 
pan tes po de rão for ma li zar as ope ra- 
ções de cré di to até três me ses após a
en tra da em vi gor des ta lei, pror ro gá- 
veis por mais três me ses. Após o pra zo
pa ra con tra ta ções, o Po der Exe cu ti vo
po de rá ado tar o Pro nam pe co mo po- 
lí ti ca ofi ci al de cré di to de ca rá ter per- 
ma nen te com o ob je ti vo de con so li- 
dar os pe que nos ne gó ci os. De ve rá ser
apli ca da ao va lor con ce di do a ta xa bá- 

si ca de ju ros, a Se lic, atu al men te em
3%, acres ci dos de 1,25%. O pra zo pa ra
pa ga men to do em prés ti mo se rá de 36
me ses. Os ban cos que ade ri rem ao
pro gra ma en tra rão com re cur sos pró- 
pri os pa ra o cré di to, a se rem ga ran ti- 
dos pe lo Fun do Ga ran ti dor de Ope ra- 
ções (FGO-BB) em até 85% do va lor.
Os em prés ti mos po de rão ser pe di dos
em qual quer ban co pri va do par ti ci- 
pan te e no Ban co do Bra sil, que co or- 
de na rá a ga ran tia dos em prés ti mos.
Ou tros ban cos pú bli cos que po de rão
ade rir são a Cai xa Econô mi ca Fe de ral,
o Ban co do Nor des te do Bra sil, o Ban- 
co da Amazô nia e ban cos es ta du ais. É
per mi ti da ain da a par ti ci pa ção de
agên ci as de fo men to es ta du ais, de co- 
o pe ra ti vas de cré di to, de ban cos co o- 
pe ra dos, de ins ti tui ções in te gran tes
do Sis te ma de Pa ga men tos Bra si lei ro,
das fin te chs e das or ga ni za ções da so- 
ci e da de ci vil de in te res se pú bli co de
cré di to.

REUNIÃO

Bolsonaro pede
volta do futebol

JAIR BOLSONARO POSA COM A CAMISA DO FLAMENGO

Se ma nas de pois de o Es tá dio Ma né Gar rin cha ter si do
ofe re ci do à Fe de ra ção de Fu te bol do Es ta do do Rio de Ja- 
nei ro (Ferj) pa ra a re to ma da do Cam pe o na to Ca ri o ca,
di ri gen tes do Fla men go e do Vas co se en con tra ram com
o pre si den te Jair Bol so na ro na ma nhã de on tem (19).
Ro dol fo Lan dim, pre si den te do Fla men go, e Ale xan dre
Cam pe lo, pre si den te do Vas co, eram al guns dos pre sen- 
tes na reu nião.

O en con tro tra tou prin ci pal men te so bre as chan ces
de re tor no das par ti das de fu te bol no país, ape sar da
pan de mia do no vo co ro na ví rus. Além dis so, os re pre- 
sen tan tes dos clu bes ca ri o cas ten ta ram avan çar nas dis- 
cus sões so bre o con vi te fei to à Ferj pe la Are na BSB, em- 
pre sa que ad mi nis tra o Ma né Gar rin cha.

Bol so na ro é fa vo rá vel ao rei ní cio das com pe ti ções fu- 
te bo lís ti cas. No mês pas sa do, ele até dis se que ha via um
pe di do da Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF) pa- 
ra que os jo gos pu des sem vol tar a ser dis pu ta dos sem
pú bli co. “Is so é uma coi sa que es ta mos ava li an do. Nem
tu do o que a gen te ava lia é pa ra ser de fi ni do. Não é coi sa
de fi ni da ain da. Mas são al gu mas ini ci a ti vas que de al gu- 
ma for ma po de ri am tra zer uma ro ti na um pou co me- 
lhor pa ra o dia a dia das pes so as”, dis se o pre si den te.

Além dis so, em en tre vis ta à Rá dio Guaí ba, ele fa lou
que os atle tas pre ci sam vol tar a com pe tir pa ra ter co mo
ga ran tir o sus ten to das su as fa mí li as.

“Mui tas ve zes a gen te tem o pen sa men to de que to do
jo ga dor ga nha hor ro res. Não, a mai or par te não ga nha
bem e pre ci sa do fu te bol pa ra sus ten tar sua fa mí lia. Es- 
tão pas san do ne ces si da de. Não sou eu que vou abrir ou
não o fu te bol, mas já con ver sei com o mi nis tro da Saú de
pa ra dar um pa re cer um nes se sen ti do, pa ra que o fu te- 
bol vol te sem tor ci da. En tão, da nos sa par te, es se pa re- 
cer de ve ser fei to”, fri sou Bol so na ro.

AGORA É LEI

Uso de máscara é
obrigatório no Brasil

CÂMARA DE DEPUTADOS APROVOU PROJETO DE LEI ONTEM

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou, na tar de des ta ter- 
ça-fei ra (19), o tex to ba se do pro je to que tor na obri ga tó- 
rio o uso de más ca ras de pro te ção em to do país. A me di- 
da va le pa ra a cir cu la ção em es pa ços, trans por tes e vi as
pú bli cas, além de lo cais pri va dos, mas que per mi tam
aces so à po pu la ção. A ini ci a ti va tem co mo ob je ti vo o
con tro le da pan de mia do no vo co ro na ví rus (Sars-Cov-
2).

Os de pu ta dos da ca sa ain da vo tam os des ta ques do
tex to. Pa ra vi rar lei, o pro je to pre ci sa ser apro va do pe lo
Se na do e va li da do pe lo pre si den te Jair Bol so na ro. Des de
o iní cio da pan de mia no Bra sil, vá ri os es ta dos e mu ni cí- 
pi os de cre ta ram o uso obri ga tó rio do Equi pa men to de
Pro te ção In di vi du al (EPI).

De acor do com a re da ção apro va da pe la Câ ma ra,
quem for pe go em fla gran te des cum prin do a re gra po- 
de rá ser pu ni do com mul ta de R$ 300, ou “R$ 600, em ca- 
so de rein ci dên cia”.

Uma pro pos ta ain da re gis tra que es ta dos e mu ni cí pi- 
os po dem for ne cer o equi pa men to de pro te ção à po pu- 
la ção mais vul ne rá vel. Nos lo cais em que não há dis tri- 
bui ção, a mul ta não se rá co bra da. Uma no va le gis la ção,
en tre tan to, man tém au to no mia dos fe de ra dos pa ra le- 
gis la ção so bre mul ta. O va lor es ta be le ci do pe la lei fe de- 
ral só va le rá em ca so de au sên cia de le gis la ções lo cais
so bre o as sun to.

A pro pos ta de ter mi na ain da que o va lor ar re ca da do
com co mo mul tas de ve ser usa do no com ba te à pan de- 
mia da CO VID-19.

O tex to dis cu ti do na Câ ma ra obri ga que as em pre sas
dis tri bu am más ca ras a seus fun ci o ná ri os em ca so de
tra ba lho com aten di men to ao pú bli co. Na com pra das
más ca ras pa ra a po pu la ção, o po der pú bli co abre pri o ri- 
da de às pro du zi das ar te sa nal men te, por cos tu rei ras, pa- 
ra fo men tar os ne gó ci os lo cais.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Mostra Art 120″

As ins cri ções pa ra a Mos tra ART 120” se- 
rão en cer ra das ho je. O even to tem co mo ob- 
je ti vo es ti mu lar o uso do ví deo co mo ex pe ri- 
men ta ção ar tís ti ca e di vul gar a vi de o ar te. É
um pro je to de Jerry Qua dros, apoi a do pe lo
CCVM por meio do edi tal Pá tio Aber to. Ori-
gi nal men te pre vis ta pa ra ser re a li za da em
abril, a Mos tra foi re de se nha da pa ra acon te- 
cer on li ne e as ins cri ções es tão re a ber tas pa- 
ra que mais cri a do res pos sam par ti ci par.

Luiza Trajano em live

Nes ta quar ta-fei ra, às 18h, se rá trans mi ti-
da a li ve pe lo ins ta gram da ACM
(@acmma01) com Lui za He le na Tra ja no. 

A pre si den te do Ma ga zi ne Lui za vai abor- 
dar o te ma “Mu lher e Em pre en de do ris mo –
em tem pos de cri se a união faz a di fe ren ça!”.
A me di a ção fi ca por con ta de Ja ci ra Qua ri- 
gua si Haic kel, do ho tel Blue Tree e pre si den- 
te do Con se lho da Mu lher Em pre sá ria
(CME).

Pou ca gen te lem brou, mas on tem,
19 de maio, foi co me mo ra do o Dia do
De fen sor Pú bli co. A ho me na gem é
pa ra to dos os pro fis si o nais  que se
de di cam a pro por ci o nar o di rei to
fun da men tal dos ci da dãos à jus ti ça.
Os de fen so res  ga ran tem a de fe sa
das pes so as que não têm di nhei ro
pa ra pa gar os ser vi ços de um ad vo -
ga do par ti cu lar, por exem plo. Em
São Luís, o pre si den te da Câ ma ra
Mu ni ci pal de São Luís, Os mar Fi lho,
lem brou  a da ta com es ta fo to nas su -
as re des so ci ais, fa zen do uma ho me -
na gem aos pro fis si o nais, que fo ram
lem bra dos por ele tam bém ano pas -
sa do pe los 18 anos de fun da ção da
De fen so ria do Ma ra nhão. “Obri ga do
por lu ta rem por uma so ci e da de mais
igua li tá ria!”, pos tou.

Co or de na dor exe cu ti vo
da FGV Rio, An dré Li -
mei ra, vai fa lar so bre o
te ma De sa fi os de ges -
tão e ge ren ci a men to de
cus tos no am bi en te
econô mi co atu al, nes -
ta quin ta-fei ra, 21. A
li ve é pro mo vi da pe lo
ISAN FGV, por meio de
trans mis são ao vi vo
pe la pla ta for ma sín -
cro na do Zo om.Na oca -
sião se rão abor da dos
os prin ci pais in di ca do -
res e fer ra men tas ge -
ren ci ais apli cá veis ao
pro ces so de ci só rio.

As mi cro e pe que nas
em pre sas do Ma ra nhão
com di fi cul da de fi nan -
cei ra em vir tu de da Co -
vid 19 ago ra te rão a
opor tu ni da de de so li ci -
tar jun to ao go ver no
fe de ral em prés ti mos,
com a cri a ção do Pro -
gra ma Na ci o nal de
Apoio às Mi cro em pre -
sas e Em pre sas de Pe -
que no Por te (Pro nam -
pe).Pa ra o pu bli ci tá rio
e pa les tran te Fer nan do
Co e lho es sa lei che ga
de for ma mui to po si ti -
va no mer ca do nes te
tem po de cri se.

“Bate Papo às sextas”

O Te a tro Arthur Aze ve do, vin cu la do à Se cre ta-
ria de Cul tu ra do Ma ra nhão (SEC MA), aca ba de
lan çar uma sé rie de en tre vis tas em for ma to de
li ves, com pro fis si o nais da cul tu ra ma ra nhen se.
Ba ti za das de “Ba te-Pal co”, as li ves, sem pre as
sex tas-fei ras, te rão co mo as sun to prin ci pal as
ar tes cê ni cas du ran te e pós-pan de mia, sem es- 
que cer das de mais mo da li da des ar tís ti cas. Pa ra
o di re tor do TAA, Wal de mir Nas ci men to, es te é
mais um meio pa ra dis cu tir es tra té gi as e po ten- 
ci a li zar in for ma ções acer ca das ações que es tão
sen do re a li za das em prol dos ar tis tas lo cais.

Comércio Virtual

O Go ver no do Es ta do, por meio da Se cre ta ria
de Es ta do de Tra ba lho e Eco no mia So li dá ria (Se- 
tres), es tá fir man do par ce ri as pa ra am pli ar e for- 
ta le cer Re de de Co mér cio Vir tu al no Ma ra nhão.
A ini ci a ti va vai ga ran tir que em pre en di men tos
de mu lhe res, co mu ni da des tra di ci o nais, qui- 
lom bo las e ar te sãos do es ta do te nham es pa ço
es pe cí fi co pa ra ven der su as pro du ções na pla ta- 
for ma Re Sol Vi (Re de So li dá ria de Co mér cio Vir- 
tu al). A opor tu ni da de é re sul ta do de ar ti cu la- 
ções que a Se tres es tá fa zen do, com vá ri as ins ti- 
tui ções.

Dia dos Museus

Di ver sos mu seus e es pa ços cul tu rais ao re dor
do Bra sil e do mun do pre ci sa ram se rein ven tar
nes se pe río do em que ti ve ram que ser fe cha dos
de vi do à re co men da ção de iso la men to so ci al –
ofe re cen do con teú dos, cur sos e par te de seu
acer vo de ma nei ra vir tu al. No Dia In ter na ci o nal
dos Mu seus, ce le bra do nes ta se gun da-fei ra, 18,
o Itaú Uni ban co con vi dou di ver sas ins ti tui ções
bra si lei ras a com par ti lha rem o que pos su em
dis po ní vel ao pú bli co de ma nei ra on li ne e gra- 
tui ta – uma for ma de de mo cra ti zar o aces so à
cul tu ra e man ter sua re le vân cia nes se pe río do.

Pra curtir

Se te hos pi tais pú bli -
cos vi zi nhos à Es tra da
de Fer ro Ca ra jás
(EFC) re ce be ram na
úl ti ma se ma na o ter -
cei ro lo te de Equi pa -
men tos de Pro te ção
In di vi du al (EPIs) do a -
dos pe la Va le.

O ma te ri al é di re ci o -
na do aos pro fis si o -
nais de saú de que
atu am na li nha de
fren te  da Co vid-19.

Es ta re mes sa in cluiu
34 mil más ca ras N95,
14,8 mil aven tais, cer -
ca de 1,5 mi lhão de
lu vas e ain da 43 mil
tes tes rá pi dos pa ra
de tec ção da Co vid-19.

O tí tu lo de ho mem
mais ri co do mun do
per ten ce a Jeff Be zos,
fun da dor e CEO da gi -
gan te Ama zon.

O pa trimô nio lí qui do
do em pre sá rio de 56
anos es tá ava li a do
em US$ 143 bi lhões, o
equi va len te a R$ 818
bi lhões, se gun do a
For bes.

Há quem di ga que,
em um fu tu ro pró xi -
mo, ele se rá o pri mei -
ro tri li o ná rio do pla -
ne ta.

Em meio à dú vi das se
as da tas do Exa me
Na ci o nal do En si no
Mé dio (Enem) se rão
man ti das, a edi ção
2020 da pro va já con -
ta bi li za mais de 3,5
mi lhões de ins cri -
ções.

Se gun do o Ins ti tu to
Na ci o nal de Es tu dos
e Pes qui sas Edu ca ci -
o nais Aní sio Tei xei ra
(Inep), res pon sá vel
pe lo Exa me, as ins cri -
ções po dem ser fei tas 
até es ta sex ta, 22.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO

Leia a toda hora e em todo lug

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

Leia a toda hora e em todo lugar

76 18 76
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Com nove crimes violentos registrados no último fim de semana, mês de maio chega a
21 assassinatos e um roubo seguido de morte, ultrapassando os números de abril

Cri mes

Re la ção no mi nal das ví ti mas

• Rei na do Cal das Go mes
• Luís Pau lo dos San tos Fra zão
• Não iden ti fi ca do (se xo mas cu li no)
• Pau lo Sér gio Araú jo Jú ni or
• Car los Mag no Fran ca Cos ta
• Ale xan dro Pi nhei ro Nu nes
• A.A.F – 17 anos
• Janyelson Sou sa da Sil va
• Da ni el Pai va de Sou sa

SÃO LUÍS

9 mortes violentas
em dois dias na Ilha
SAULO DUAILIBE

Do min go com se te mor tes

O
úl ti mo fim de se ma na foi 
con si de ra do vi o len to na re- 
gião me tro po li ta na de São 
Luís. Fo ram no ve mor tes, 

sen do du as com ar mas bran cas, seis 
por ar ma de fo go e uma por ou tros 
mei os. Os ca sos fo ram re gis tra dos 
des de a ma dru ga da do úl ti mo sá ba do 
(16). A pri mei ra ví ti ma foi Rei nal do 
Cal das Go mes, de 34 anos, as sas si na- 
do com gol pes de fa ca.

A prin ci pal sus pei ta é a com pa- 
nhei ra da ví ti ma, Jo a na Evan ge lis ta 
Men des Reis Go mes, de 23 anos, que 
te ria des fe ri do gol pes de fa ca em Rei- 
nal do após dis cus são do ca sal. Ele te- 
ria agre di do a mu lher an tes de ser es- 
fa que a do.

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.

Já por vol ta das 13h30, Luís Pau lo 
dos San tos Fra zão, de 22 anos foi a se- 
gun da ví ti ma do fim de se ma na. Ele 
foi mor to a ti ros, no bair ro Jar dim São 
Rai mun do.

O do min go (17) foi bem mais san- 
gren to, re gis tran do se te mor tes vi o- 
len tas. A pri mei ra foi a de um jo vem 
de apro xi ma da men te 25 anos, que 
não te ve a iden ti da de ain da re ve la da 
no re la tó rio da Se cre ta ria de Se gu ran- 
ça Pú bli ca (SSP) do Ma ra nhão. Ele foi 
mor to por ou tros mei os, ou se ja, es- 
pan ca men to. O cri me acon te ceu por 
vol ta das 2h da ma dru ga da de do min-

O PRIMEIRO CRIME DO FIM DE SEMANA ACONTECEU APÓS UMA DISCUSSÃO DE CASAL

go, no Cen tro da ca pi tal ma ra nhen se.
Pou co tem po de pois, mais um cri- 

me de ho mi cí dio. A ví ti ma foi Pau lo 
Sér gio Araú jo Jú ni or, de 29 anos, as- 
sas si na do a ti ros, Vi la Isa bel Ca fe tei ra, 
re gião da Cohab, em São Luís. O as- 
sas si na to de Pau lo Sér gio acon te ceu 
por vol ta das 3h20 da ma dru ga da do 
dia 17.

No fim da tar de do do min go (17), 
Car los Mag no Fran ca Cos ta, de 44 
anos, foi mor to a fa ca das, no bair ro 
An jo da Guar da, re gião Ita qui-Ba can- 

ga. O cri me foi re gis tra do às 18h47. Al- 
guns mi nu tos de pois, Ale xan dro Pi- 
nhei ro Nu nes, de 37 anos, foi ou tra ví- 
ti ma da vi o lên cia na Gran de Ilha. O 
ho mem foi mor to a ti ros na lo ca li da de 
Al to São Se bas tião.

Ain da de acor do com da dos re gis- 
tra dos no re la tó rio da SSP-MA, 12 mi- 
nu tos após a mor te de Ale xan dro Nu-
nes, um ado les cen te de 17 anos foi 
exe cu ta do a ti ros, na Vi la dos No bres. 
O ra paz se ria a sé ti ma ví ti ma do fim 
de se ma na.

Mortes a tiros fecham o domingo em São Luís

Pa ra fe char as mor tes vi o len tas do
fim de se ma na, dois cri mes fo ram re- 
gis tra dos no fim da noi te. 

O pri mei ro foi no Bair ro de Fá ti ma,
on de Janyelson Sou sa da Sil va, de 22
anos foi exe cu ta do a ti ros, por vol ta
das 21h10. Já às 22h, a úl ti ma mor te
do fim de se ma na pas sa do. 

Da ni el Pai va de Sou sa, de 30 anos,
mor reu na Vi la Al ci o ne Fer rei ra. Ele
tam bém foi ví ti ma de ar ma de fo go.

Con ta bi li zan do até o dia 19, o mês
de maio já re gis trou 21 as sas si na tos e
um la tro cí nio, es te acon te ceu no dia
11, sen do que a ví ti ma foi uma ido sa

de 85 anos. 
O cri me acon te ceu no bair ro No va

Be tel, em São Luís.
Com 22 mor tes vi o len tas, so ma das

en tre cri mes vi o len tos le tais in ten ci o- 
nais e rou bo se gui do de mor te (la tro- 
cí nio), os nú me ros che gam a 1,15
mor te por dia.

Com pa ran do com o mês de abril,
maio já es tá mais vi o len to. Nos 30 di as
do mês pas sa do, nos qua tro mu ni cí- 
pi os que com põem a Ilha de São Luís
(Pa ço do Lu mi ar, Ra po sa, São Jo sé de
Ri ba mar e São Luís) fo ram 21 mor tes
vi o len tas, mes mo nú me ro de 19 di as
de maio, sen do que ain da fal tam cer- 
ca de 10 di as pa ra fi na li zar o mês.

DA RE DA ÇÃO

NEWTON BELLO

Polícia apreende
250kg de maconha 

A DROGA SERIA LEVADA PARA OUTRA CIDADE DO MARANHÃO

POLÍCIA CIVIL

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés de uma ação da
Su pe rin ten dên cia Es ta du al de Re pres são ao Nar co trá fi- 
co (Se narc) e a De le ga cia Re gi o nal de Zé Do ca, apre en- 
deu uma gran de quan ti da de de ma co nha.

A ope ra ção foi de fla gra da após a po lí cia re ce ber de- 
nún cia de que dro gas es ta vam sen do trans por tas e pas- 
sa ri am pe la ci da de de Go ver na dor New ton Bel lo, dis- 
tan te cer ca de 280 km da ca pi tal ma ra nhen se.

Agen tes da Se narc e De le ga cia Re gi o nal de Zé Do ca
re a li za ram bar rei ra po li ci al re sul tan do na apre en são de
apro xi ma da men te 250kg de ma co nha. As in for ma ções
so bre a dro ga che ga ram atra vés do apli ca ti vo What sapp
da pró pria Se narc (98 99163-4899).

O sus pei to foi pre so em um Fi at Pa lio, com as ca rac te- 
rís ti cas des cri tas na de nún cia. Ao avis ta rem o veí cu lo, os
po li ci ais pe di ram pa ra que o mo to ris ta pa ras se, mas o
sus pei to não obe de ceu a or dem e fu rou o blo queio po li- 
ci al, dan do iní cio a uma per se gui ção.

O mo to ris ta do veí cu lo per deu o con tro le do car ro e
des ceu um bar ran co, mo men to em que foi pre so, mas
ou tro ocu pan te do veí cu lo con se guiu fu gir. A dro ga es ta- 
va es pa lha da den tro do veí cu lo, des de o por ta-ma las até
o ban co de pas sa gei ros.

O con du tor do veí cu lo con fir mou o trans por te da
dro ga, ale gan do que iria trans por tar até o mu ni cí pio de
No va Olin da, tam bém no Ma ra nhão. Ele re ce beu voz de
pri são e foi au tu a do na Re gi o nal de Zé Do ca, pe los cri- 
mes de trá fi co de dro gas e as so ci a ção pa ra o trá fi co.
(S.D)

RIBAMAR

Armas apreendidas após
tiroteio com bandidos 

AS ARMAS APREENDIDAS ERAM PISTOLAS AUTOMÁTICAS

POLÍCIA MILITAR

A Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão apre en deu três pis to las
na Rua da Me ta lúr gi ca, Vi la Al ci o ne, em São Jo sé de Ri- 
ba mar, e pren deu um ho mem iden ti fi ca do co mo Teu das
do La go Oli vei ra, após um con fron to com uma fac ção
lo cal.

De acor do com a po lí cia, após de nún ci as anô ni mas
de que vá ri os in di ví du os es ta ri am ar ma dos na Vi la Al ci- 
o ne, a equi pe Gar ra e o Gru po Tá ti co Mó vel (GTM) se
des lo ca ram pa ra ave ri guar a si tu a ção.

Ao che gar no lo cal, as guar ni ções fo ram re ce bi das a
ti ros por cer ca de de 5 sus pei tos, ini ci an do uma tro ca de
ti ros. Os sus pei tos en tão fu gi ram pe lo ma ta gal da re gião,
sen do que um de les por ta va uma ar ma lon ga ti po fu zil.

A po lí cia in for mou tam bém que o pre so, Teu das do
La go Oli vei ra, por ta va uma pis to la Tau rus 24/7 ca li bre
0.40 com um car re ga dor. Após bus cas pe lo lo cal, fo ram
en con tra das mais du as pis to las – uma pis to la Tau rus
840 ca li bre 0.40 com um car re ga dor e ou tra pis to la Tau- 
rus 938 de ca li bre 380 tam bém com um car re ga dor. Das
mu ni ções in tac tas, fo ram en con tra das 32 ca li bre 380 e
15 mu ni ções ca li bre 0.40.

O pre so foi le va do ao hos pi tal de São Jo sé de Ri ba mar
pa ra re ce ber aten di men to mé di co em de cor rên cia de
um fe ri men to de ar ma de fo go que ocor reu du ran te o
con fron to. Os ma te ri ais apre en di dos fo ram apre sen ta- 
dos no plan tão do Mai o bão.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Após a suspensão do calendário acadêmico e das atividades presenciais, muitas
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) estão buscando formas de retorno 

Exe cu ção

FORMA REMOTA

UFMA estabelece
retorno do calendário

Con sul ta aca dê mi ca

A
Uni ver si da de Fe de ral do Ma- 
ra nhão di vul gou re so lu ção 
(Nº 1.999-Con se pe), que es- 
ta be le ce o ca len dá rio aca dê- 

mi co es pe ci al da gra du a ção, an te ci- 
pan do o pe río do 2020.3. Sen do um 
pe río do es pe ci al, o do cen te não se rá 
obri ga do a ofer tar o com po nen te cur- 
ri cu lar nes se pe río do, além de as au las 
se rem mi nis tra das de for ma re mo ta, 
por con ta do iso la men to so ci al.

Após a sus pen são do ca len dá rio 
aca dê mi co e das ati vi da des pre sen ci- 
ais, mui tas Ins ti tui ções Fe de rais de 
En si no Su pe ri or (IFES) es tão bus can- 
do for mas de re tor no às ati vi da des 
aca dê mi cas.

No ca so da UF MA, re a li zou-se uma 
con sul ta à co mu ni da de aca dê mi ca, 
atra vés de do cen tes, dis cen tes e téc ni- 
cos ad mi nis tra ti vos. 

A con sul ta, que foi co or de na da pe- 
la pro fes so ra Li-Chang Shu en Cris ti na 
Sil va Sou sa, vi ce-co or de na do ra do 
Mes tra do Pro fis si o nal em Co mu ni ca- 
ção, e por Anil ton Maia, Su pe rin ten- 
den te de Tec no lo gia da In for ma ção, 
cons ta tou que a mai or par te da co mu- 
ni da de apoia a ideia do re tor no, por 
meio do uso das tec no lo gi as de en si- 
no, sem en con tros pre sen ci ais e com 
con di ções bem-de fi ni das.

O re la tó rio da con sul ta com pro va 
que, de um to tal de 1.984 do cen tes, 
1.294 já res pon de ram ao ques ti o ná- 
rio, o que equi va le a 65,22% do qua- 
dro. 

Quan to às res pos tas dos pro fes so- 
res, o apoio ab so lu to e o apoio con di- 
ci o na do às es pe ci fi ci da des de ca da 
dis ci pli na ao re tor no das ati vi da des 
aca dê mi cas de for ma re mo ta é de 
67%.

AS AULAS PRESENCIAIS VÃO CONTINUAR SUSPENSAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DIVULGAÇÃO

Já no ca so dos es tu dan tes, de um 
to tal de 20.457 dis cen tes, 10 mil já 
pre en che ram o for mu lá rio, o que re- 
pre sen ta 48,88% do co mu ni da de es- 
tu dan til. 

Quan to às res pos tas, o apoio ab so- 
lu to e o apoio con di ci o na do às es pe ci- 
fi ci da des de ca da dis ci pli na ao re tor- 
no das ati vi da des aca dê mi cas de for- 
ma re mo ta é de 70,2%. 

A pes qui sa ain da es tá re ce ben do 
ques ti o ná ri os e vai até o dia 30 de 
maio. “A qua li da de es ta tís ti ca dos da- 
dos co le ta dos nos per mi te vi su a li zar 
seg men tos vul ne rá veis ao aces so às 
ati vi da des re mo tas, per mi tin do aten- 
der à par ce la de alu nos di gi tal men te 

ex cluí dos de for ma equi ta ti va”, ex pli-
ca Li-Chang Shu en.

A qua li da de es ta tís ti ca 

dos da dos co le ta dos nos 

per mi te vi su a li zar 

seg men tos vul ne rá veis 

ao aces so às ati vi da des 

re mo tas

Auxílio ao ensino remoto para docentes

Mi nis trar au las re mo ta men te, pa ra
al guns do cen tes, de ve ser um de sa fio.
Pa ra au xi li ar os pro fes so res com es sas
di fi cul da des, a Di re to ria In ter dis ci pli- 
nar de Tec no lo gia da Edu ca ção (DIN- 
TE) vem re a li zan do uma sé rie de cur- 
sos pa ra a for ma ção do pro fes sor que
pre ci sa apren der a usar re cur sos de
EAD. Es ses re cur sos es tão to dos dis- 
po ní veis no por tal “PRA EAD”. A DIN- 
TE tam bém re a li za os we bi ná ri os so- 
bre vá ri os as sun tos li ga dos à pro du- 
ção de re cur sos, co mo di rei tos au to- 
rais e uti li za ção do ce lu lar pa ra re a li- 
zar au las. To do o ma te ri al es tá dis po- 
ní vel na pla ta for ma da DIN TE e po de
ser aces sa do pe los pro fes so res.

De acor do com a Pró-Rei to ra de
En si no, pro fes so ra Isa bel Ibar ra, os
cri té ri os pa ra o fun ci o na men to do
que se rá mi nis tra do es ta rão sob a exe- 
cu ção das co or de na ções. “Ca da su bu- 
ni da de de ve rá es ta be le cer cri té ri os de
ofer ta de com po nen tes cur ri cu la res
em que os do cen tes e dis cen tes, de
ma nei ra vo lun tá ria, par ti ci pa rão se ja
na re a li za ção de ati vi da des com ple- 
men ta res (we bi ná ri os te má ti cos, cur- 
sos li vres, etc), ori en ta ção e de fe sas de
TCC se ja na ofer ta de dis ci pli nas ou
mó du los con for me o Pla no Pe da gó gi- 

co dos Cur sos de gra du a ção. No ca so
do Co lé gio Uni ver si tá rio, o con se lho
do co lé gio de fi ni rá o ca len dá rio pa ra
re po si ção”, ex pli cou.

No ca so dos TC Cs, os dis cen tes que
es ti ve rem ela bo ran do o Tra ba lho de
Con clu são de Cur so po de rão con ti- 
nu ar a de sen vol vê-lo, re mo ta men te,
jun to aos seus ori en ta do res. Já aque- 
les que op ta ram por de sen vol ver uma
pe ça prá ti co-ex pe ri men tal de ve rão
aguar dar o re tor no das ati vi da des pre- 
sen ci ais, a fim de ga ran tir a se gu ran ça
da co mu ni da de aca dê mi ca.

Pa ra es te ano, as fé ri as mar ca das
pa ra o pe río do de ju lho e agos to es tão
man ti das. A par tir da di vul ga ção do
no vo ca len dá rio aca dê mi co, se rá es- 
ta be le ci do o pe río do de fé ri as pa ra o
ano de 2021.

O pro fes sor Na ta li no Sal ga do, rei- 

tor da UF MA, ex pli cou que a de ci são
pe lo re tor no re mo to e fa cul ta ti vo, em
pe río do es pe ci al, foi fru to de uma
ação con jun ta. “A UF MA cons truiu
co le ti va men te a pro pos ta do ca len dá-
rio es pe ci al e do re tor no das ati vi da-
des aca dê mi cas. A ges tão di a lo gou
com to dos os di re to res dos Cen tros e
dos Câm pus, de São Luís e do Con ti- 
nen te, que dis cu ti ram es se for ma to
com o cor po do cen te. Tam bém fi ze- 
mos uma am pla pes qui sa, cu jo re sul- 
ta do apon tou na di re ção do que de- 
ter mi na a Re so lu ção. A pre o cu pa ção
mai or é ga ran tir a se gu ran ça da co-
mu ni da de uni ver si tá ria e a con ti nui- 
da de do ca len dá rio aca dê mi co, sem
pre juí zo aos dis cen tes”, en fa ti zou.

A pre o cu pa ção mai or é

ga ran tir a se gu ran ça da

co mu ni da de

uni ver si tá ria e a

con ti nui da de do

ca len dá rio aca dê mi co

INSEGURANÇA ALIMENTAR

LBV entrega doações de
alimentos em São Luís

ESTÃO SENDO ENTREGUES AS CESTAS COM VÁRIOS ITENS

A Le gião da Boa Von ta de (LBV) es tá mo bi li zan do do a- 
ções pa ra aju dar as fa mí li as em si tu a ção de ris co e de in- 
se gu ran ça ali men tar a con ter o no vo co ro na ví rus.

Até o mo men to, a ação so li dá ria da Ins ti tui ção em
São Luís, en tre gou mais 2 to ne la das e meia de ali men tos
não pe re cí veis às fa mí li as das cri an ças e dos ido sos que
são aten di dos di a ri a men te no Cen tro Co mu ni tá rio de
As sis tên cia So ci al da LBV.

Nes te mo men to de qua ren te na eles es tão em ca sa,
mas a LBV es tá ofe re cen do o so cor ro e o am pa ro pa ra
que es sas fa mí li as te nham saú de e es pe ran ça pa ra ven- 
cer es te de sa fio. Es tão sen do en tre gues ces tas com itens
co mo: ar roz, fei jão, óleo de so ja, açú car, ma car rão, fa ri- 
nha de man di o ca, flo cão en tre ou tros itens, bem co mo
ma te ri ais de lim pe za, a exem plo de sa bão, água sa ni tá- 
ria, de sin fe tan te, de ter gen te, lim pa dor mul tiu so, sa bo- 
ne te, en tre ou tros. A Cam pa nha SOS Ca la mi da des da
LBV, es tá sen do re a li za da em to do o país, já be ne fi ci ou
fa mí li as em mais de 69 ci da des bra si lei ras com do a ções
de itens de pri mei ra ne ces si da de. Já fo ram en tre gues
171 to ne la das de do a ções ar re ca da dos pe la LBV e por
par cei ros.

A So li da ri e da de de to dos é fun da men tal pa ra aju dar
as fa mí li as de bai xa ren da nes se mo men to de de sa fio
co le ti vo pa ra evi tar o con tá gio pe lo no vo co ro na ví rus.
Mui tas des sas fa mí li as, além do ali men to tão ne ces sá- 
rio, não têm se quer um de ter gen te ou uma bar ra de sa- 
bão em su as ca sas. Por is so, a LBV con vi da to dos a fa zer
do a ções pa ra que as fa mí li as não fi quem sem os itens
es sen ci ais.

Co mo do ar? 
Dei xe a sua do a ção no Cen tro Co mu ni tá rio de As sis tên- 
cia So ci al da LBV, Rua Ca tu lo da Pai xão Ce a ren se, nº 74,
Vi la Pas sos. Te le fo ne (98) 3214-1428 ou aces se lbv.org.

BAIXA RENDA

100% de desconto
na tarifa de energia 

TARIFA DE BAIXA RENDA VAI BENEFICIAR 400 MIL FAMÍLIAS

Es tar ca das tra do na Ta ri fa So ci al de Ener gia Elé tri ca é
o prin ci pal pré-re qui si to pa ra ter o be ne fí cio que isen ta
os con su mi do res de bai xa ren da do pa ga men to do con- 
su mo de ener gia e do ICMS, en tre 1º de abril e 30 de ju- 
nho. A Me di da Pro vi só ria (MP) do Go ver no Fe de ral in- 
for ma que o des con to de 100% se apli ca pa ra quem ti ver
clas si fi ca do na Ta ri fa So ci al e con su mir até 220
kWh/mês. Di an te do ce ná rio da Co vid-19, o Go ver no do
Ma ra nhão tam bém pu bli cou uma re so lu ção que isen ta
o ICMS pa ra o mes mo pe río do e se gue os mes mos pré-
re qui si tos. Tem di rei to a es se be ne fí cio as pes so as que
pos su em o NIS – Nú me ro da Iden ti fi ca ção So ci al ou o
BPC (Be ne fí cio da Pres ta ção Con ti nu a da) vá li dos e in dí- 
ge nas (que pos su am RA NI) e qui lom bo las. 

Co mo fi ca a con ta
Com es sas me di das o cli en te bai xa ren da não pa ga rá

seu con su mo de ener gia e nem o tri bu to es ta du al ICMS,
res tan do ape nas o pa ga men to dos ou tros tri bu tos, do
con su mo que ex ce der os 220 kWh/ mês e pos sí veis par- 
ce la men tos an te ri o res, ju ros e mul tas, ca so o cli en te te- 
nha.

400 mil fa mí li as be ne fi ci a das
No Ma ra nhão apro xi ma da men te 400 mil fa mí li as são

po ten ci ais be ne fi ciá ri as da Ta ri fa So ci al de Ener gia Elé- 
tri ca Bai xa Ren da, ou se ja, elas tem o NIS e só fal ta atu a- 
li zar o ca das tro jun to a Equa to ri al Ma ra nhão.

Co mo se Ca das trar
Com sua con ta de ener gia e seu NIS – Nú me ro da

Iden ti fi ca ção So ci al ati vo em mãos, en tre em con ta to
com a Equa to ri al Ma ra nhão pe lo What sApp (98) 2055-
0116, Cen tral 116 ou pe lo si te www.equa to ri a le ner- 
gia.com.br e so li ci te a op ção de ca das tro na Ta ri fa So ci al
bai xa ren da. Ca so vo cê não se ja o ti tu lar da con ta, te nha
em mãos tam bém: no me com ple to do ti tu lar da con ta,
CPF, RG, da ta de nas ci men to e o no me da mãe.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020
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O brasileiro Paulo Borrachinha aguarda Adesanya para voltar ao octógono. Peso-médio
diz que já treina para duelo e só espera o UFC marcar a data da luta

UFC

“Estou esperando
ele criar coragem”

Pau lo Bor ra chi nha es ta va co ta do
pa ra en fren tar Is ra el Adesanya no
UFC, mas uma le são aca bou atra pa- 
lhan do seus pla nos e o even to de ci diu
co lo car o cam peão dos mé di os pa ra
en fren tar Yoel Ro me ro, em mar ço.

Re cu pe ra do, Bor ra chi nha con tou
que já es tá trei nan do pa ra vol tar ao
Ul ti ma te. “Es tou trei nan do nor mal- 
men te, não mu dei na da nos meus
trei nos. Es tou fo ca do, me sen tin do
mui to bem, mi nha per for man ce
fluin do nor mal men te, sem pre com
al ta in ten si da de. Es tou fa zen do to do
ti po de trei no. Du ran te a se ma na fa ço
dois trei nos por dia. Ago ra mes mo, es- 
tou cor ren do na praia”.

En quan to se gue sua pre pa ra ção,
Bor ra chi nha diz que es pe ra ape nas

que o Ul ti ma te mar que o du e lo con tra
Adesanya pa ra que ele vol te ao oc tó- 
go no. “Es tou aguar dan do o cam peão
fa ju to da ca te go ria. Quan do ele dis ser
que es tá pron to, es ta rei pron to. Só es- 
tou aguar dan do ele. De pen do de le ar- 
ru mar uma da ta pra lu tar por que eu já
es tou pron to. Por mim, já mar ca va es- 
sa lu ta ago ra. Es tou es pe ran do ele cri- 
ar co ra gem pa ra lu tar, ele es tá se aco- 
var dan do. Quan do ele ti ver co ra gem,
eu lu to”.

O bra si lei ro ga ran tiu que só vol ta
ao Ul ti ma te quan do for pa ra de sa fi ar
o cam peão. “Só vou vol tar pa ra lu tar
com ele pe lo cin tu rão, não faz sen ti do
eu fa zer qual quer ou tra lu ta. Ele aca- 
bou de lu tar com o (Yoel) Ro me ro,
nin guém gos tou da que la lu ta. Ele não

te ve co ra gem de agre dir o Ro me ro, e o
Ro me ro não foi pa ra ci ma com me do
de se can sar. Se eu fi zer ou tra lu ta, que
não se ja pe lo cin tu rão, sou o mai or
idi o ta do mun do”. Bor ra chi nha che-
gou ao Rio de Ja nei ro pa ra trei nar e
de mons trou to da sua em pol ga ção pe- 
lo pro vá vel du e lo con tra o cam peão.
“Es tou no Rio tem umas du as se ma- 
nas trei nan do por aqui. Fiz um ca nal
na in ter net mos tran do meus trei nos
até che gar na dis pu ta do tí tu lo. Co me-
cei tem du as se ma nas com to da mi- 
nha ro ti na. Es tou na ex pec ta ti va pe la
lu ta, te nho cer te za que va mos ba ter
re cor de de pay-per-vi ew. To do mun do
quer ver es sa lu ta. As pes so as es tão
an si o sas pa ra ver o que fa rei com ele
den tro do ca ge”.

LIVERPOOL

Com direito a “espião”, líder volta aos treinos
Mui to per to de as se gu rar o tí tu lo 

in glês an tes da pa ra li sa ção do fu te bol 
por con ta da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus, o Li ver po ol es tá de vol ta ao 
tra ba lho. O elen co dos Reds se apre- 
sen tou no CT de Melwo od na ma nhã 
de on tem, ter ça-fei ra (19), co mo pre- 
vis to no pro to co lo de re to ma da da 
Pre mi er Le a gue, que pre ten de vol tar à 
ati va no meio de ju nho. En tre os atle- 
tas re gis tra dos che gan do ao lo cal, es- 
ta vam o go lei ro Alis son e o vo lan te Fa- 
bi nho.

Uma ce na que cha mou a aten ção 
na re a pre sen ta ção do elen co foi a pre- 
sen ça de um pe que no “es pião” do la- 
do de fo ra do CT. O fo tó gra fo Paul El- 
lis, da AFP, re gis trou a cu ri o si da de de 
uma cri an ça em ver os ído los do Li- 
ver po ol no va men te na ati va, su bin do 
nos om bros de seu pai e ten tan do en- 
xer gar al gu ma coi sa en tre os ara mes 
far pa dos.

Re tor no de um Cam pe o na to In glês 
que po de ser his tó ri co pa ra o clu be. 
Sem ser cam peão na ci o nal des de 
1992, an tes da cri a ção da Pre mi er Le a- 
gue, o ti me es ta va bem per to de as se- 
gu rar a ta ça quan do o cam pe o na to foi

CRIANÇA OBSERVA CT DO LIVERPOOL DURANTE A VOLTA AOS TREINAMENTOS

AFP

pa ra li sa do pe la pan de mia da Co vid-
19.

Os atu ais cam peões eu ro peus abri- 
ram na da me nos que 25 pon tos de 
van ta gem na li de ran ça do tor neio: os 
Reds têm 82 pon tos con quis ta dos em 

29 par ti das, e o Man ches ter City, 57, 
com um jo go a me nos. Des ta for ma, o 
ti me de Jürgen Klopp po de ser cam- 
peão em du as ro da das, com du as vi- 
tó ri as, sem de pen der de ou tros re sul- 
ta dos.

SÉRIE B DO BRASILEIRÃO

Volante Ralf chega a acerto para reforçar o Avaí
Ralf já tem o ti me pa ra jo gar quan- 

do o ca len dá rio do fu te bol bra si lei ro
for re to ma do no pós-pan de mia. O vo- 
lan te che gou a um acer to pa ra re for- 
çar o Avaí na dis pu ta da Sé rie B. O
con tra to irá até o fim de ja nei ro de
2021. Ído lo do Co rinthi ans, Ralf com- 
ple ta rá 36 anos em ju nho. Ele não
atua des de o fim do Bra si lei ro do ano
pas sa do. Ele é tri cam peão pau lis ta
(2013, 2018/19), bi do Bra si lei ro (2011
e 2015), cam peão da Re co pa (2013),
da Li ber ta do res (2012) e do Mun di al
de Clu bes (2012).

Ma ni pu la ção de jo gos

CBF

Fe de ra ção en ca mi nha
pe di do de apu ra ção de
“jo go fan tas ma”

A Fe de ra ção Pa ra na en se de Fu te bol (FPF) en ca mi- 
nhou à CBF e ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti va
(STJD), um pe di do de pro vi dên ci as con tra o clu be An- 
draus, da se gun da di vi são do cam pe o na to pa ra na en se e
lo ca li za do na ci da de de Cam po Lar go, re gião me tro po li- 
ta na de Cu ri ti ba.

O do cu men to pe de que se jam apu ra das as sus pei tas
de que o clu be pro mo veu um “jo go fan tas ma”, con for- 
me mos trou re por ta gem do Fan tás ti co, no úl ti mo do- 
min go. Se gun do ela, o An draus or ga ni zou uma par ti da
que não exis tiu com o Ser ra no, da Pa raí ba, pa ra ali men- 
tar as bol sas de apos tas, que mo vi men tou cer ca de R$ 10
mi lhões.

O jo go te ria si do re a li za do após a pa ra li sa ção do fu te- 
bol em to do o Bra sil, em ra zão da pan de mia de co ro na- 
ví rus. Ele é con si de ra do “fan tas ma”, pois não há ne nhu- 
ma pro va que te nha si do re a li za do, além de um anún cio
pu bli ca do na in ter net.

O pre si den te do Ser ra no, da Pa raí ba, afir ma que o jo- 
go exis tiu, mas ad mi te que não en vi ou ne nhum jo ga dor
do clu be. O ti me te ria si do for ma do por atle tas do Pa ra- 
ná com a ca mi sa do Ser ra no.

O pe di do de pro vi dên ci as da FPF foi en vi a do na úl ti- 
ma se gun da-fei ra pa ra o pre si den te da co mis são de éti- 
ca da CBF, Car los Re na to de Aze ve do Fer rei ra, e o pro cu- 
ra dor ge ral do STJD, Fe li pe Be vi la qua. Se gun do o pre si- 
den te da FPF, Hé lio Cury, o do cu men to tam bém se rá en- 
ca mi nha do à Fi fa. Ele ain da afir mou não ver co mo cor- 
re to o fa to de que o jo go não foi co mu ni ca do à en ti da de
mes mo se tra tan do de um jo go-trei no. “Não ve jo co mo
cor re to. Co mo é in te res ta du al, ele te ria que nos co mu ni- 
car, até pa ra ti rar a co no ta ção de que se ja um jo go ofi ci- 
al. Ele é fi li a do à Fe de ra ção e tem que dar sa tis fa ção”.

A de fe sa de Na dim An draus Fi lho, um dos pro pri e tá- 
ri os do clu be, ne ga qual quer ile ga li da de e afir ma que o
jo go ocor reu. Na re por ta gem do Fan tás ti co, o ad vo ga do
do clu be, Mar luz Da le do ne, afir mou ter pro vas do jo go,
mas não as apre sen tou.

Pro cu ra do pe la re por ta gem, ele vol tou a afir mar ter
pro vas, mas dis se que so men te as en tre ga ria pa ra a
equi pe de pro du ção do Fan tás ti co. Em no ta di vul ga da
tam bém na se gun da-fei ra, o ad vo ga do re a fir mou que
tem pro vas, mas tam bém não às in cluiu no do cu men to.

Além de em pre sá rio e pro pri e tá rio do clu be, Na dim
An draus Fi lho tam bém era con se lhei ro do Ath le ti co,
que di vul gou no ta na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra em
que ele pe de o seu des li ga men to.

Não é a pri mei ra vez que o no me de Na dim An draus
Fi lho es tá en vol vi do em sus pei tas de atos ilí ci tos no fu- 
te bol. No ano pas sa do, ou tra re por ta gem do Fan tás ti co
mos trou que ele apos tou em uma der ro ta de seu pró prio
clu be e lu crou 250 mil dó la res, cer ca de R$ 800 mil na co- 
ta ção da épo ca.

Em 2019, o An draus per deu por 4 a 1 pa ra a Por tu gue- 
sa Lon dri nen se, no Pa ra na en se da ca te go ria Sub-19.
Ho ras an tes da par ti da co me çar, um si te re ce beu se te
apos tas de 700 dó la res ca da uma, que le va ria a um prê- 
mio de 250 mil dó la res. O si te que re ce beu as apos tas
con si de rou a mo vi men ta ção sus pei ta, in ves ti gou e che- 
gou ao au tor, que se ria Na dim An draus.

Na dim se de fen deu atra vés de no ta di vul ga da pe lo
jor nal Ga ze ta do Po vo na épo ca. Ele ca rac te ri zou a de- 
nun cia co mo sem fun da men to e ar gu men tou que o ti- 
me do An draus en trou com jo ga do res re ser vas por já es- 
tar eli mi na do da com pe ti ção.

Se gun do Mar luz Da le do ne, a acu sa ção tam bém era
fal sa, e Na dim An draus Fi lho não foi con si de ra do cul pa- 
do em in ves ti ga ção fei ta in ter na men te na FPF. No en- 
tan to, o pre si den te da FPF dis se que nun ca hou ve in ves- 
ti ga ção in ter na e que tu do foi en ca mi nha do pa ra os ór- 
gãos com pe ten tes, no cA so a CBF e o STJD. Se gun do ele
nun ca hou ve res pos ta des ses ór gãos.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020
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Séries, como Vikings, tratam de temáticas parecidas, mas são as diferenças que as
tornam complementares

VIKINGS

Last Kingdom agrega
fãs de séries medievais

M
es mo vin do de uma emis- 
so ra inu si ta da em ter mos 
de fic ção co mo o History 
Chan nel, Vi kings se tor- 

nou um su ces so enor me. A sé rie te ve 
seis tem po ra das, um de ri va do ga ran- 
ti do na Net flix e tam bém de fi niu to da 
a es té ti ca de his tó ri as nór di cas mais 
re a lis tas, ain da que cheia de li ber da- 
des cri a ti vas. Es sa abor da gem ins pi- 
rou de tu do, des de HQs à ga mes, e 
tam bém ou tros se ri a dos, co mo The 
Last King dom.

O pro gra ma da BBC é ba se a do nas 
Crô ni cas Saxô ni cas, de Ber nard 
Cornwell, mas é vi sí vel que o su ces so 
de Vi kings agi li zou sua adap ta ção e 
ins pi rou seu vi su al. As sim, há vá ri as 
se me lhan ças e com pa ra ções vá li das 
en tre as obras pa ra que os fãs pos sam 
apro vei tar as for ças de am bas.

Ini ci a da em 2015, The Last King- 
dom acom pa nha Uh tred (Ale xan der 
Dreymon), um sa xão é cri a do pe los 
di na mar que ses que ha bi tam o ter ri- 
tó rio da In gla ter ra. Ao ver sua fa mí lia 
ser as sas si na da por ou tros nór di cos, o 
guer rei ro par te em bus ca de vin gan ça, 
ao mes mo tem po que ten ta des men tir 
que foi o res pon sá vel pe lo mas sa cre. 
Lo go de ca ra, é pos sí vel no tar al gu mas 
se me lhan ças com o pro gra ma do 
History. O vi su al se gue à ris ca o que foi 
pro pos to pe lo pri mei ro se ri a do, tan to 
nas co res quan to nos ce ná ri os exó ti- 
cos e ves ti men tas dos guer rei ros. Há 
ain da a pre sen ça de no mes his tó ri cos, 
co mo Rag nar, Ub ba e ou tros, mas 
aqui bas tan te di fe ren tes, com apa rên- 
cia mais par ru da, e tam bém ape nas 
co mo per so na gens se cun dá ri os.

Há um con tras te gran de en tre as

THE LAST KINGDOM CONTA A HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DA INGLATERRA

pri mei ras tem po ra das de Last King- 
dom e Vi kings. A sé rie da BBC co me ça 
em um ní vel mais al to de qua li da de 
téc ni ca, por vir de um ca nal pra ti ca- 
men te ca le ja do de fa zer pro du ções 
his tó ri cas. Is so sig ni fi ca fo to gra fia im- 
pres si o nan te, que des ta ca os be los 
cam pos in gle ses e tam bém as fre né ti- 
cas ce nas de ação, co mo tam bém ba- 
ta lhas e lu tas mais com ple xas. Co mo 
te ve de pro var o po ten ci al de se ri a dos 
de fic ção pa ra a emis so ra, o pro gra ma 
do History de mo rou al guns bons anos 
pa ra se acer tar – bas ta vol tar e ver os 
con fron tos do ano um, mui to mais 
sim ples e li mi ta dos. Di fe ren te da se ri- 
e da de de Rag nar Loth brok (Tra vis 
Fim mel), a sé rie de Uh tred tam bém 
tem um pou co mais de hu mor, que dá 
as ca ras pon tu al men te em diá lo gos 
mui to bem es cri tos.

Ao mes mo tem po, o pro ta go nis ta 
de Last King dom, ou qual quer um do 
elen co se cun dá rio, não é tão mar can- 
te quan to os nór di cos “con cor ren tes”. 
O iní cio em pe que na es ca la fez com 
que Vi kings se tor nas se uma jor na da 
de cres ci men to, tan to pa ra os per so- 

na gens quan to pa ra a pro du ção. Rag-
nar, Rol lo (Cli ve Stan den), La gertha 
(Katheryn Win nick) e Flo ki (Gus taf 
Skars gard) dei xam uma im pres são 
mui to mais mar can te no pú bli co, que 
pas sa a tor cer por su as con quis tas, e 
são es sas que mo vem a tra ma. Es sa 
sim pli ci da de nar ra ti va é a for ça de Vi- 
kings, e tam bém a fra que za da jor na- 
da de Uh tred, que mui tas ve zes soa 
um pou co con fu sa ao ter um uni ver so 
bas tan te ex pan si vo lo go nas pri mei- 
ras tem po ra das.

Am bas têm seus acer tos e de fei tos 
in di vi du ais, e é jus ta men te por is so 
que as sis tir as du as se tor na uma ex- 
pe ri ên cia mais ri ca pa ra os fãs. Já que 
as pro du ções tra tam de pe río dos pa-
re ci dos com abor da gens e es co pos di-
fe ren tes, uma po de com ple men tar a 
ou tra. Es pe ci al men te ago ra, que Vi- 
kings pas sa por seu úl ti mo hi a to an tes 
de ser fi na li za da, The Last King dom se 
tor na uma ex ce len te al ter na ti va pa ra 
quem quer con ti nu ar ven do lu tas épi- 
cas de es pa das e in tri gas his tó ri cas 
en quan to Vi kings: Va lhal la não faz sua 
es treia na Net flix.

União faz a for ça em seis ca pi tais

Exposições virtuais
são boas alternativas 

EXPOSIÇÃO NA BIENAL DO LIVRO PODE SER VIRTUAL

Di gi tal, di gi tal, di gi tal. Mú si ca, ci ne ma, li te ra tu ra e
ar tes cê ni cas têm apren di do, a fór ceps, co mo li dar com
es te mo men to de iso la men to so ci al em de cor rên cia da
pan de mia do co ro na ví rus. As ar tes plás ti cas tam bém
vêm cri an do no vas so lu ções. Três ini ci a ti vas, du as em
cur so e uma que es treia em bre ve, tra zem al ter na ti vas
tan to pa ra co mer ci a li za ção quan to pa ra vi si ta ção on-li- 
ne.

A Par ti lha reú ne 17 pe que nas ga le ri as bra si lei ras que
ten tam so bre vi ver à cri se com bo as so lu ções pa ra o pú- 
bli co co le ci o na dor. O Mu seu da Di ver si da de Se xu al lan- 
ça, na pró xi ma se ma na, sua pri mei ra ex po si ção on-li ne,
uma co le ti va de tra ba lhos iné di tos cri a dos nos úl ti mos
60 di as. E a 34ª Bi e nal de São Pau lo, que adi ou sua re a li- 
za ção pa ra o fim de 2020, es tá a to do va por em seu si te,
que en trou no ar nes te mês.

De zes se te pe que nas ga le ri as de São Pau lo, Rio de Ja- 
nei ro, Bra sí lia, Vi tó ria e Por to Ale gre, além da be lo-ho ri- 
zon ti na Pe ris có pio, se uni ram pa ra a Par ti lha, ini ci a ti va
que ten ta for ta le cer o mer ca do de ar te nes te pe río do.
Pre vis to pa ra du rar três me ses, o pro je to ten ta man ter
em ati vi da de os pro fis si o nais do se tor – ar tis tas, fo tó gra- 
fos e téc ni cos, além dos pró pri os ga le ris tas.

Ca da ga le ria se le ci o nou obras dos au to res que re pre- 
sen ta – elas são ven di das em con di ções es pe ci ais. Quem
com prar até o fim de maio re ce be rá cré di to de igual va- 
lor pa ra ad qui rir pe ça de ou tro ar tis ta. Em ju nho e ju lho,
a ven da se rá man ti da nos mes mos mol des, só que o cré- 
di to não se rá de 100%, ha ve rá um des con to gra da ti vo.

“Nes te mo men to, a mai or par te das ven das é fei ta por
gran des ga le ri as que têm ar tis tas de re no me. Há tam- 
bém ga le ri as in ter na ci o nais, que es tão ce den do es pa ço
pa ra o e-com mer ce. E fei ras in ter na ci o nais vêm ocor- 
ren do on-li ne. São to das ações mui to dis tan tes das pe- 
que nas ga le ri as”, co men ta Ro dri go Mi tre, que há cin co
anos fun dou a Pe ris có pio, vol ta da pa ra a ar te con tem- 
po râ nea.

SEMANAL

Mundo Urbano realiza concurso de dança

O RESULTADO DE CADA RODADA É DIVULGADO TODA SEGUNDA-FEIRA

Com a pro pos ta de di vul gar o tra ba lho
de di ver sos dan ça ri nos(as) do es ta do, o
mo vi men to Mun do Ur ba no Ma ra nhão
lan çou seu pri mei ro pro je to in ti tu la do
“Dan ça na Re de”. O con cur so con sis te na
vo ta ção das me lho res co re o gra fi as pu bli- 
ca das no per fil do Ins ta gram do mo vi men- 
to (@mun dour ba no ma). Os dan ça ri nos
com mai or nú me ro de cur ti das pas sam pa- 
ra a fa se se guin te do con cur so. A vo ta ção
tam bém con ta com o jú ri téc ni co com pos- 
to por Fi li pi Ur são (RJ) e Je an Men des (RS)
que têm co mo cri té rio de ava li a ção: con- 
cei to, téc ni ca, mu si ca li da de e ori gi na li da- 
de.

A pri mei ra fa se acon te ceu nes te fim de
se ma na, dos 28 ins cri tos ape nas 16 fo ram
se le ci o na dos. Fo ram eles: An der son An tu- 
nes, Be a triz Me lo, Caio Sil va, Ga bri el San- 
tos, Ja có Nas ci men to, Jú ni or Style, Di o go
Ar man do, Kim Me ne zes, Lei la Araú jo, Le tí- 
cia Bo as, Luis We ri co Fa ri as, Lu a na Sou sa,
In grid Mas ca re nhas, Matheus Tor res,

Thélyda Pas si nho e Wil son Ne to.
Nas pró xi mas se ma nas es sa tur ma vai

dis pu tar o 1º, 2º e 3º lu gar que con cor rem
aos prê mi os de R$300,00, R$ 200,00 e R$
100,00, res pec ti va men te. Em tem pos de
pan de mia em que mui tos têm bus ca do al- 
ter na ti vas de en tre te ni men to, o con cur so
“Dan ça na Re de” vi rou uma al ter na ti va pa- 
ra ge rar mo vi men to pa ra os dan ça ri nos de
dan ças ur ba nas.

A com pe ti ção tam bém es ti mu la o re co- 
nhe ci men to des ses dan ça ri nos e da cul tu-
ra das dan ças ur ba nas, oriun das dos Es ta- 
dos Uni dos, em me a dos dos anos de 1929.
O mo vi men to tem ga nha do re co nhe ci- 
men to nos úl ti mos anos no Ma ra nhão,
com pro mo ção de ba ta lhas e even tos que
dis se mi nam es sa cul tu ra.

Pa ra vo tar nos fa vo ri tos bas ta aces sar o
Ins ta gram do Mun do Ur ba no (@mun dour- 
ba no ma), es co lher o me lhor ví deo e cur ti-
lo. O re sul ta do de ca da ro da da é di vul ga do
to da se gun da-fei ra.

PINK FLOYD

Waters critica postura Gilmour

ROGER WATERS  TEM  UMA  TRETA COM DAVID GILMOUR  POR CONTA DA SUA SAÍDA NO PINK FLOYD

Em meio à qua ren te na, Ro ger Wa ters
usou as re des so ci ais pa ra cri ti car a pos tu- 
ra de Da vid Gil mour, ex-co le ga de ban da
do Pink Floyd – e o mo ti vo es tá li ga do ao
aces so das pá gi nas e si te ofi ci al do gru po.
As in for ma ções são da Far Out Ma ga zi ne.

Após pu bli car um no vo

ví deo de “Mother” que não

foi dis po ni bi li za do nas

re des so ci ais ofi ci ais do

Pink Floyd, Ro ger Wa ters

de sa ba fou no pró prio

per fil do Twit ter. 

Em ví deo com par ti lha do nes ta ter ça,
19 de abril, o mú si co ex pli cou que pro je- 
tos de ex-in te gran tes do gru po, co mo ele,
não são dis po ni bi li za dos nas pá gi nas ofi- 
ci ais da ban da de vi do a Da vid Gil mour.

“Da vid pen sa que é o do no do Pink
Floyd. Ele acha is so por que eu saí da ban- 
da em 1985, ele acre di ta que é o Pink
Floyd, e que sou ir re le van te e de ve ria fi car
de bo ca fe cha da. To dos nós te mos di rei to
a opi nião”, dis se Wa ters.

O mú si co ain da cri ti cou o fa to de ele
não ter aces so às re des so ci ais da ban da
en quan to a es po sa de Gil mour, Polly Sam- 
son, po de usar a pá gi na pa ra trans mi tir as
ses sões da Von Trap ped Family. Wa ters
tam bém in di cou que al guns fãs e ami gos
ques ti o nam a fal ta de di vul ga ção dos ou- 
tros in te gran tes do gru po.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020

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

