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O Brasil atravessa a pandemia que assola o planeta do jeito mais impro-
vável e até inusitado. O Ministério da Saúde trocou dois ministros em me-
nos de um mês e foi parar nas mãos de um general do Exército, quando 
a guerra não tem nada a ver com treinamento militar ou armas bélica. 

Promovida para baixo

ANÁLISE CORONAVÍRUS

Ministério da Educação 
confirma que Enem 
deve ser adiado por 

pelo menos dois meses
O MEC decidiu adiar o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) 2020 em função dos 
impactos da pandemia do novo coronavírus. 
“As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em 
relação ao que foi previsto nos editais“, diz 
nota conjunta do MEC e do Inep. PÁGINA 9

Regina Duarte deixa a Secretaria de Cultura
O presidente Jair Bolsonaro anunciou em suas redes sociais a saída da atriz 

da Secretaria Especial de Cultura, mas confirmou que Regina Duarte assumirá a 
Cinemateca de São Paulo. O também ator Mário Frias é o favorito para assumir 

o lugar dela no cargo, mas ainda não houve confirmação.  PÁGINA 6

Especialistas em economia analisam as principais medidas realizadas pelo Presidente da República e também pelo Governador do 
Maranhão para conter o avanço da pandemia de coronavírus em seus respectivos territórios. A análise demonstra porque algumas decisões 
tiveram efeitos contrários ao desejado, enquanto outras conseguiram atingir o objetivo de frear o impacto do vírus na população. PÁGINA 7
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Prefeitura de São Luís 
amplia unidades de 

saúde para criar novos 
leitos contra a covid-19

Medida faz parte das políticas de saúde 
adotadas pelo prefeito Edivaldo no combate à 
pandemia; obras seguem em unidades mistas 
e Pronto Atendimento 24 horas da zona rural; 
rede conta ainda com leitos conveniados 
em unidades privadas de saúde. PÁGINA 3

Governadores discutem pauta de reunião
Governadores de 25 das 27 unidades da federação participaram, ontem 

de  uma reunião virtual, para definir os principais assuntos que pretendem 
tratar com o presidente Jair Bolsonaro e ministros, marcada para hoje, por 

videochamada para tratar de auxílio a estados e municipios.  PÁGINA 5

Motivos para 
comprar PC gamer 
no lugar de console

MIGRAÇÃO
Coronavírus chega a 

201 munícipios no MA
Confirmando a migração do núme-

ro de casos confirmados de covid-19 no 
estado, atualmente apenas 16 cidades 
ainda não foram afetadas. 

Pesquisa de remédio
 recebe R$ 5 milhões

PÁGINA 2

Um PC gamer pode ser uma melhor 
opção do que um videogame na hora de 
comprar um dispositivo para jogos. Isso 
porque, além de desempenho de ponta, 

a máquina oferece maior diversidade 
de jogos e com preços mais acessíveis, 
variedade de controle e modo gratuito. 

PÁGINA 12

EM BUSCA DA CURA

DESEMPENHO

PÁGINA 3
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Sob a orientação do prefeito Edivaldo, agentes têm levado informações conscientizando
sobre a necessidade do isolamento social e uso de máscaras durante a pandemia

Gra vi da de mé dia e al ta

ÁREAS DE RISCO

Defesa Civil orienta
ações contra vírus

E
m uma ini ci a ti va da Pre fei tu ra 
de São Luís, agen tes da De fe sa 
Ci vil, ór gão li ga do à Se cre ta ria 
Mu ni ci pal de Se gu ran ça com 

Ci da da nia (Se musc), vem per cor ren- 
do bair ros que tem áre as de ris cos ca- 
ta lo ga das pe lo mu ni cí pio ori en tan do 
so bre pre ven ção ao no vo co ro na ví rus, 
iso la men to so ci al e uso de más ca ras 
nas vi as pú bli cas e es ta be le ci men tos 
co mer ci ais de ser vi ços es sen ci ais au- 
to ri za dos a fun ci o nar na ca pi tal ma ra- 
nhen se. O tra ba lho que foi ini ci a do 
em mar ço, lo go no ini cio da pan de- 
mia e in ten si fi ca do du ran te o lock- 
down (quan do fo ram es ta be le ci das 
me di das de iso la men to mais res tri ti- 
vas), se gue em di ver sos bair ros da ca- 
pi tal co mo uma das me di das de com- 
ba te à Co vid-19 co lo ca das em prá ti ca 
pe la ges tão do pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Ju ni or.

A De fe sa Ci vil mu ni ci pal tam bém 
tem pe di do à po pu la ção que evi te 
aglo me ra ções e só saia de ca sa se for 
re al men te ne ces sá rio. “O mo men to 
em que es ta mos vi ven ci an do é de 
cons ci en ti za ção, por is so es ta mos so- 
li ci tan do que os mo ra do res da ci da de 
fa çam sua par te e nos aju de a man ter 
o iso la men to so ci al, com uso de más- 
ca ras e há bi tos de hi gi e ne pa ra pre ve- 
nir e con tro lar o no vo co ro na ví rus”, 
in for ma o se cre tá rio mu ni ci pal de Se- 
gu ran ça com Ci da da nia, Heryco Co- 
quei ro.

Com a ação a De fe sa Ci vil de São 
Luís já per cor reu de ze na de bair ros, 
to dos com pon tos de ris cos ma pe a dos 
pe los agen tes da Pre fei tu ra, jus ta-

DEFESA CIVIL DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS VISITA BAIRROS COM ÁREAS DE RISCO

men te por tam bém se rem áre as de 
gran de con cen tra ção de pes so as, ba- 
res e ou tros co mér ci os. En tre as co- 
mu ni da des vi si ta das es tão bair ros co- 
mo Coheb, Sa ca vém, Jor doa, Sa li na 
do Sa ca vém, Vi la Ce râ mi ca, Vi la Ba- 
can ga I e II, Vi la Dom Luís, Vi la Isa bel, 
Al to da Es pe ran ça, Vi la Em bra tel, 
Mau ro Fecury I, Fu ma cê, Sá Vi a na e 
Co ro a di nho.

Fo ram en vol vi dos 16 agen tes na 
ope ra ção, di vi di dos em três gru pos 
que ser re ver sam no tra ba lho. “A es co- 
lha dos lo cais vi si ta dos te ve co mo ba- 
se as prin ci pais áre as de ní veis de ris- 
co al to e mui to al to, co mo a área do 
Co ro a di nho e a área Ita qui-Ba can ga”, 
des ta ca a su pe rin ten den te da De fe sa 

Ci vil, Eli ta nia Bar ros. Se gun do ela, o 
quan ti ta ti vo de pes so as que fo ram 
abor da das du ran te as vi si tas dos 
agen tes da De fe sa Ci vil, com o re pas se 
das in for ma ções, al can ça ram, so-
men te du ran te o lock down, mais de 
500 pes so as.

A ação per ma ne ce e po de rá es ten-
di da pa ra ou tras áre as de São Luís, de-
pen den do da ne ces si da de. O ape lo 
nas ru as fei to pe los agen tes da De fe sa 
Ci vil é uma ini ci a ti va da ges tão do 
pre fei to Edi val do, que ado tou inú me-
ras me di das de pre ven ção e con tro le 
ao no vo co ro na ví rus e tem usa do as 
re des so ci ais pa ra so li ci tar à po pu la- 
ção que man te nha o iso la men to so ci-
al.

TRATAMENTO

Governo inclui cloroquina em casos leves

CABERÁ AO MÉDICO DECISÃO SOBRE PRESCREVER A SUBSTÂNCIA

Mi nis té rio da Saú de in cluiu on tem
(20) a clo ro qui na, e seu de ri va do hi- 
dro xi clo ro qui na, no pro to co lo de tra- 
ta men to pa ra pa ci en tes com sin to- 
mas le ves de co vid-19. De acor do com
o do cu men to di vul ga do pe la pas ta,
ca be ao mé di co a de ci são so bre pres- 
cre ver ou não a subs tân cia, sen do ne- 
ces sá ria tam bém a von ta de de cla ra da
do pa ci en te, com a as si na tu ra do Ter- 
mo de Ci ên cia e Con sen ti men to.

O go ver no aler ta que, ape sar de se- 
rem me di ca ções uti li za das em di ver- 
sos pro to co los e de te rem ati vi da de in
vi tro de mons tra da con tra o co ro na ví- 
rus, ain da não há re sul ta dos de “en- 
sai os clí ni cos mul ti cên tri cos, con tro- 
la dos, ce gos e ran do mi za dos que
com pro vem o be ne fi cio inequí vo co
des sas me di ca ções pa ra o tra ta men to
da co vid-19”.

Ain da as sim, ao atu a li zar as ori en- 
ta ções pa ra o uso dos me di ca men tos,

o Mi nis té rio da Saú de con si de rou a
exis tên cia de di ver sos es tu dos e a lar- 
ga ex pe ri ên cia do uso da clo ro qui na e
da hi dro xi clo ro qui na no tra ta men to
de ou tras do en ças in fec ci o sas e de do- 
en ças crô ni cas no âm bi to do Sis te ma
Úni co de Saú de (SUS). A dro ga é, ori- 
gi nal men te, in di ca da pa ra do en ças
co mo ma lá ria, lú pus e ar tri te.

De acor do com a pas ta, co mo tam- 
bém não exis te, até o mo men to, ou tro
tra ta men to efi caz dis po ní vel ou te ra- 
pia far ma co ló gi ca es pe cí fi ca pa ra co- 
vid-19, as no vas ori en ta ções bus cam
uni for mi zar as in for ma ções pa ra os
pro fis si o nais da saú de no âm bi to do
SUS e ori en tar o uso de fár ma cos no
tra ta men to pre co ce da do en ça.

No fi nal de mar ço, o Mi nis té rio da
Saú de in cluiu nos seus pro to co los a
su ges tão de uso da clo ro qui na em pa- 

ci en tes hos pi ta li za dos com gra vi da de
mé dia e al ta. A pas ta tam bém dis tri- 
buiu ao me nos 3,4 mi lhões de do ses
do me di ca men to pa ra os sis te mas de
saú de dos es ta dos.

Já o Con se lho Fe de ral de Me di ci na
(CFM) não re co men da o uso da dro ga,
mas au to ri zou a pres cri ção em si tu a- 
ções es pe cí fi cas, in clu si ve em ca sos
le ves, a cri té rio do mé di co e em de ci- 
são com par ti lha da com o pa ci en te.

O pre si den te Jair Bol so na ro de fen- 
de a pos si bi li da de de tra ta men to da
co vid-19 com clo ro qui na e hi dro xi- 
clo ro qui na des de a fa se ini ci al da do-
en ça, se gun do ele, após ou vir mé di- 
cos, pes qui sa do res e che fes de Es ta do.
O Exe cu ti vo che gou a ze rar o im pos to
de im por ta ção do me di ca men to. Por
não con cor da rem com es se pro to co- 
lo, os ex-mi nis tros da Saú de Luiz Hen-
ri que Man det ta e Nel son Tei ch aca ba- 
ram dei xan do o go ver no.

AUTORIDADES

Especialistas alertam sobre
sintomas menos comuns

PERDA DE OLFATO E PALADAR OCORRE EM 20% DOS CASOS

Com a evo lu ção da pan de mia do no vo co ro na ví rus
(co vid-19), au to ri da des de saú de cha mam aten ção pa ra
os sin to mas da do en ça, es pe ci al men te os mais co muns.
Mas ou tras ma ni fes ta ções tam bém po dem ser um in di- 
ca ti vo da do en ça e de vem ser mo ti vo de aler ta.

Em sua pá gi na es pe ci al com in for ma ções so bre o no- 
vo co ro na ví rus, o Mi nis té rio da Saú de lis ta os sin to mas
da do en ça ge ra da pe lo ví rus: tos se, fe bre, co ri za, dor de
gar gan ta e di fi cul da des res pi ra tó ri as.

Mas pes qui sas re ve la ram ou tros si nais. En tre eles a
per da de ol fa to e de pa la dar. Se gun do o pre si den te do
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na do Dis tri to Fe de ral
(CRM-DF), Fa rid Bui tra go, es sas ma ni fes ta ções ocor rem
em en tre 20% e 30% dos ca sos que apre sen tam sin to- 
mas.

“Es te sin to mas não são mui to co muns, mas quan do
acon te ce a pes soa de ve fi car aten ta por que po de ser
uma das ma ni fes ta ções do co ro na ví rus. As so ci a do a is- 
so, se ti ver fe bre, tos se e dor de gar gan ta já fe cha o di ag- 
nós ti co”, aler ta o mé di co.

Ele con ta que a aten ção a es ses sin to mas é um in di ca- 
ti vo im por tan te pa ra o no vo co ro na ví rus por que são ra- 
ras as con di ções que pro vo cam es sas al te ra ções. “Even- 
tu al men te al gu ma do en ça po de cau sar is so, co mo tu- 
mo res. Gri pes co muns po dem cau sar es tes sin to mas,
mas é me nos co mum”, co men ta o pre si den te do CRM-
DF.

Ca so a pes soa ve ri fi que es tes sin to mas, a ori en ta ção é
a mes ma pa ra os de mais: pro cu rar uma uni da de de saú- 
de na aten ção bá si ca, os cha ma dos pos tos de saú de.
Nes tes lo cais os pro fis si o nais en ca mi nham a tes ta gem
e, em si tu a ções mais gra ves, pa ra um aten di men to em
uni da des de pron to aten di men to ou hos pi tais.

NITAZOXANIDA

Governo destina R$ 5
milhões para pesquisa

MINISTRO DE ESTADO DA  TECNOLOGIA,  MARCOS PONTES

Com a evo lu ção da pan de mia do no vo co ro na ví rus
(co vid-19), au to ri da des de saú de cha mam aten ção pa ra
os sin to mas da do en ça, es pe ci al men te os mais co muns.
Mas ou tras ma ni fes ta ções tam bém po dem ser um in di- 
ca ti vo da do en ça e de vem ser mo ti vo de aler ta.

Em sua pá gi na es pe ci al com in for ma ções so bre o no- 
vo co ro na ví rus, o Mi nis té rio da Saú de lis ta os sin to mas
da do en ça ge ra da pe lo ví rus: tos se, fe bre, co ri za, dor de
gar gan ta e di fi cul da des res pi ra tó ri as.

Mas pes qui sas re ve la ram ou tros si nais. En tre eles a
per da de ol fa to e de pa la dar. Se gun do o pre si den te do
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na do Dis tri to Fe de ral
(CRM-DF), Fa rid Bui tra go, es sas ma ni fes ta ções ocor rem
em en tre 20% e 30% dos ca sos que apre sen tam sin to- 
mas.

“Es te sin to mas não são mui to co muns, mas quan do
acon te ce a pes soa de ve fi car aten ta por que po de ser
uma das ma ni fes ta ções do co ro na ví rus. As so ci a do a is- 
so, se ti ver fe bre, tos se e dor de gar gan ta já fe cha o di ag- 
nós ti co”, aler ta o mé di co.

Ele con ta que a aten ção a es ses sin to mas é um in di ca- 
ti vo im por tan te pa ra o no vo co ro na ví rus por que são ra- 
ras as con di ções que pro vo cam es sas al te ra ções. “Even- 
tu al men te al gu ma do en ça po de cau sar is so, co mo tu- 
mo res. Gri pes co muns po dem cau sar es tes sin to mas,
mas é me nos co mum”, co men ta o pre si den te do CRM-
DF.

Ca so a pes soa ve ri fi que es tes sin to mas, a ori en ta ção é
a mes ma pa ra os de mais: pro cu rar uma uni da de de saú- 
de na aten ção bá si ca, os cha ma dos pos tos de saú de.
Nes tes lo cais os pro fis si o nais en ca mi nham a tes ta gem
e, em si tu a ções mais gra ves, pa ra um aten di men to em
uni da des de pron to aten di men to ou hos pi tais.

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O esforço se dá pelo número crescente de casos no estado – algo que acontece no
Brasil todo também

Mais obras

Con tá gio em São Luís

Pro cu ra por lei tos

Pre ven ção

SAMARTONY MAR TINS

COMBATE

Maranhão chega a
quase 1.500 leitos

D
es de o iní cio da pan de mia
do co ro na ví rus, a re de es ta- 
du al pú bli ca de saú de do
Ma ra nhão mul ti pli cou por

seis o nú me ro de lei tos ex clu si vos pa- 
ra a do en ça. Em mar ço, eram 232.
Ago ra, são 1.445, de acor do com o
mais re cen te bo le tim da Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de (SES).

O es for ço se dá pe lo nú me ro cres- 
cen te de ca sos no es ta do – al go que
acon te ce no Bra sil to do tam bém.

As me di das de iso la men to con se- 
gui ram re du zir a ve lo ci da de de con tá- 
gio na Ilha de São Luís, mas o ce ná rio
es tá lon ge de ser con si de ra do nor mal.
Além dis so, ou tras re giões e ci da des
es tão com gran de nú me ro de ca sos
con fir ma dos, co mo acon te ce em Im- 
pe ra triz.

Por is so, a ex pan são tem si do fei ta
em to das as re giões, a fim de evi tar o
co lap so do aten di men to. Em to do o
mun do, não ha via sis te ma de saú de
pre pa ra do pa ra dar con ta dos efei tos
do Co vid-19.

Um dos es for ços re cen tes foi a
aber tu ra dos hos pi tais de cam pa nha
de Açai lân dia e São Luís, com 60 e 200
lei tos, res pec ti va men te.

“A nos sa fes ta não se rá ho je, mas
quan do en cer rar mos es te ser vi ço por- 
que é quan do te re mos a cer te za de
que ven ce mos a pan de mia e tam bém
o co ro na ví rus”, afir mou o se cre tá rio
de Es ta do da Saú de, Car los Lu la, na
inau gu ra ção do hos pi tal na ca pi tal.

Em Im pe ra triz, o Hos pi tal Ma cror- 
re gi o nal re ser vou de ze nas de lei tos
pa ra co ro na ví rus. Tam bém foi aber to
um am bu la tó rio es pe ci a li za do, e as
UPAs fo ram re for ça das. Ago ra, es tão
sen do fei tas obras no Ma ter no-In fan- 
til pa ra abrir mais lei tos.

“E ain da há mui tas en tre gas pro- 
gra ma das, em di ver sas re giões do Es- 
ta do”, afir mou o go ver na dor Flá vio
Di no.

“Es ta mos ini ci an do ou dan do con- 
ti nui da de a obras vi san do à aber tu ra
de mais lei tos em to das as re giões do
Ma ra nhão. Por exem plo: Ita pe cu ru,
Pe drei ras, Vi a na, San ta Lu zia do Pa- 
ruá, La go da Pe dra, Im pe ra triz etc”,
acres cen tou.

Em Cha pa di nha, fo ram mon ta dos
32 lei tos ex clu si vos pa ra o tra ta men do
de Co vid-19. O Go ver no do Ma ra nhão
es tá con cluin do os no vos hos pi tais de
La go da Pe dra e o de San ta Lu zia do
Pa ruá. O Hos pi tal de Pi nhei ro es tá re- 
ce ben do mais 78 lei tos.

A ta xa de con tá gio de co ro na ví rus
na Ilha de São Luís apre sen tou que da
após as me di das de iso la men to so ci al
e o lock down, ado ta do na re gião du- 
ran te 13 di as. Es tu dos na ci o nais e in- 
ter na ci o nais mos tram que o iso la- 
men to é a prin ci pal ar ma pa ra con ter
a pan de mia de Co vid-19.

Al guns nú me ros in di cam a re du ção
na ve lo ci da de de con tá gio do ví rus.
De acor do com a Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de (SES), nos pri mei ros 30 di as
da pan de mia na Ilha, hou ve em mé dia
a du pli ca ção de no vos ca sos a ca da
cin co di as.

A par tir do lock down, a du pli ca ção
se deu com uma di fe ren ça mai or que
dez di as.

No en tan to, os re sul ta dos con clu si- 
vos so bre os efei tos do lock down so- 
men te se rão ob ser va dos nas pró xi- 
mas se ma nas, co mo acon te ce em
qual quer lo cal que ado tou es se ti po
de me di da.

A Se cre ta ria de Es ta do de Saú de
tam bém re gis trou, no fim do pe río do
de lock down, re du ção na pro cu ra por
aten di men to nas uni da des de emer- 
gên cia da Ilha de São Luís, as sim co-
mo na bai xa in ter na ção de pa ci en tes.

No úl ti mo do min go (17), a Uni da de
de Pron to Aten di men to (UPA) do Ara- 
ça gi re gis trou lei tos va gos na ala de
pa ci en tes gra ves.

Mes mo com a re du ção da ta xa, os
ca sos de co ro na ví rus ain da es tão em
cur va as cen den te no Bra sil to do, in- 
cluin do o Ma ra nhão. Por is so, ain da é
mui to im por tan te man ter as me di das
de iso la men to so ci al e de pre ven ção,
co mo o uso de más ca ras se de fa to for
ne ces sá rio sair de ca sa.

CONTÁGIO

Vírus chega a 201 dos municípios maranhenses

APENAS 16 MUNICÍPIOS DO MARANHÃO AINDA NÃO REGISTRARAM NENHUM CASO DO NOVO CORONAVÍRUS

O no vo co ro na ví rus (co vid-19) já
atin giu 201 dos 2017 mu ni cí pi os do
Ma ra nhão. De acor do com úl ti mos
da dos da Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES), já são 15.114 o nú me ro de
ca sos po si ti vos, sen do 634 óbi tos e
3035 pes so as re cu pe ra das.  En tre as
ci da des com mai o res re gis tros es tão a
ca pi tal ma ra nhen se com 6479 ca sos e
a ci da de de Im pe ra triz com 982 ca sos
con ta bi li za dos. Na Gran de Ilha que é
com pos ta pe los mu ni cí pi os de São
Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu- 
mi ar e Ra po sa a ta xa de ocu pa ção de
lei tos de UTIs ex clu si vos de co vid-19
cor res pon de a 92,89% e con ta atu al- 
men te com ape nas com 16 li vres. Já a
ta xa de ocu pa ção de lei tos clí ni cos ex- 
clu si vos de co vid-19 cor res pon de a
76,86% e con ta com 174 li vres. Já em
Im pe ra triz, na Re gião To can ti na al- 
can çou 94,29% da ta xa de ocu pa ção
de lei tos de UTIs con ta va até on tem
(20) ape nas dois lei tos li vres. Já os lei- 
tos clí ni cos ex clu si vos che gou aos
86,36% com no ve lei tos li vres. As de- 
mais re giões do es ta do al can ça ram
75,56% de UTI´s e de lei tos clí ni cos
che gou aos 66,06%. Pa ra re for çar o
en fren ta men to ao no vo co ro na ví rus
na re gião me tro po li ta na da ilha, des- 
de inií cio da se ma na es tá fun ci o nan- 

do o pri mei ro Hos pi tal de Cam pa nha
de São Luís. A es tru tu ra pos sui 3.500
m² e con ta com 200 lei tos, sen do 186
clí ni cos e 14 de UTI. O es pa ço foi
mon tan do no pa vi lhão de even tos do
Mul ti cen ter Ne gó ci os e Even tos, de
pro pri e da de do Se brae-MA, e le vou
du as se ma nas pa ra fi car pron to.  “O
hos pi tal de cam pa nha era o nos so
pla no C, vis to que a pri o ri da de era cri- 
ar es tru tu ras que, após a pan de mia,
pu des sem fi car per ma nen tes pa ra a
so ci e da de e ser vis sem ao sis te ma pú- 
bli co. Di fe ren te men te de ou tros hos- 
pi tais que inau gu ra mos, a nos sa fes ta
não se rá ho je, mas quan do en cer rar- 
mos es te ser vi ço por que é quan do te- 
re mos a cer te za de que ven ce mos a
pan de mia e tam bém o co ro na ví rus”,
afir mou o se cre tá rio de Es ta do da
Saú de, Car los Lu la.  O hos pi tal re ce be- 
rá pa ci en tes en ca mi nha dos de uma
das qua tro Uni da des de Pron to Aten- 
di men to (UPAs) re fe rên cia da ca pi tal.
Já em Im pe ra triz, a se gun da ci da de do
es ta do com mai or nú me ro de ca sos
da co vid-19, des de a úl ti ma se gun da-
fei ra (18), es tá em vi gor um no vo de- 
cre to pu bli ca do pe la pre fei tu ra que
au to ri zou a vol ta par ci al do co mér cio
da ci da de, de ser vi ços não es sen ci ais,
além da obri ga ção de cum prir as nor- 
mas sa ni tá ri as pa ra pre ven ção da Co- 
vid – 19. Co mér cio não es sen ci al po de

fun ci o nar ape nas com delivery ou dri-
ve-th ru, além de ser obri ga tó rio fi ta
de iso la men to na en tra da do lo cal.
Au to es co las, as sim co mo re ven da de
car ros e mo tos, tam bém de vem ope- 
rar com agen da men to. Pas sam a ter
ex pe di en te com ple to ma te ri al de
cons tru ção, agrí co las, cons tru ção ci- 
vil e lo té ri cas, pa ra evi tar fi las. “Os de- 
cre tos não es ta vam se gu ran do as pes- 
so as em ca sa, es ta vam nas ru as, por
fal ta de me do, ou por ne ces si da de
mes mo. Va mos con ti nu ar com as re-
gras rí gi das de com ba te à pan de mia e
cum prir as me di das sa ni tá ri as. Fis ca- 
li za re mos e até sus pen de re mos al va- 
rás do co mér cio, pa ra aque les que
des res pei ta rem as nor mas”, de cla rou
o pre fei to de Im pe ra triz, As sis Ra mos.
Em to do o es ta do no ve mil e no ve cen- 
tos e no ven ta e se te pes so as es tão sen-
do mo ni to ra dos pe lo Cen tro de In for-
ma ções Es tra té gi cas de Vi gi lân cia em
Saú de (CI EVS). Atu al men te, 3035 pes-
so as re ce be ram al ta da qua ren te na
(re cu pe ra dos). A SES re gis trou ain da
831 pro fis si o nais de saú de in fec ta dos
pe lo no vo co ro na ví rus no Ma ra nhão.
Des tes, 725 já es tão re cu pe ra dos.
Quan do ana li sa dos os ca sos po si ti vos
de CO VID-19, a ra zão por se xo apon ta
7767 (51%) ca sos em pes so as do se xo
fe mi ni no e 7347 (49%) em pes so as do
se xo mas cu li no.

UNI DA DES EM OBRAS

RE DE PRON TA

Uni da des de saú de
da ca pi tal pas sam
por am pli a ção

 
A Pre fei tu ra de São Luís avan ça na re for ma e re es tru- 

tu ra ção da re de de saú de pa ra a am pli a ção do nú me ro
de lei tos ex clu si vos pa ra tra ta men to dos pa ci en tes com
Co vid-19. A me di da faz par te das po lí ti cas de saú de ado- 
ta das pe lo pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or no com ba te
à pan de mia na ca pi tal. Es tão sen do adap ta das uni da des
mis tas e ou tros equi pa men tos de saú de co mo o Pron to
Aten di men to 24 ho ras da zo na ru ral. A re de de aten di- 
men to con ta, ain da, com lei tos con ve ni a dos em uni da- 
des pri va das de saú de. Com is to, de ve che gar a 300 lei tos
– en tre clí ni cos e de UTI – ex clu si vos pa ra pa ci en tes di- 
ag nos ti ca dos com o no vo co ro na ví rus.

“Es ta mos se guin do com as me di das de am pli a ção da
re de mu ni ci pal de saú de nes te mo men to de pan de mia
pa ra ga ran tir a as sis tên cia em saú de aos pa ci en tes que
se jam di ag nos ti ca dos com Co vid-19 na nos sa ci da de. Já
te mos o Hos pi tal da Mu lher co mo uni da de de re fe rên cia
e os lei tos con ve ni a dos no Hos pi tal Uni ver si tá rio. Com o
apoio do Go ver no do Es ta do já es tá pron ta a ala, no Hos- 
pi tal da Cri an ça, pa ra aten di men to a pa ci en tes in fan tis
com sín dro mes gri pais, in cluin do H1N1 e Co vid-19, e a
re es tru tu ra ção da Clí ni ca São Jo sé. O aten di men to ex- 
clu si vo ga ran te a as sis tên cia ne ces sá ria que re quer es se
ti po de qua dro clí ni co e evi ta o ris co de in fec ção de ou- 
tros pa ci en tes que pas sam por tra ta men to de ou tras do- 
en ças na nos sa re de”, dis se o pre fei to Edi val do.

As uni da des mis tas São Ber nar do e Be qui mão es tão
com obras avan ça das e em fa se de ade qua ções de es pa- 
ços e se to res pa ra a im plan ta ção dos no vos lei tos. Es tão
sen do fei tas ade qua ções no te lha do, na re de elé tri ca, na
tu bu la ção de ga ses uti li za dos no tra ta men to dos pa ci- 
en tes, en tre ou tras mu dan ças es tru tu rais ne ces sá ri as
pa ra o pe río do da pan de mia.

As obras es tão sen do exe cu ta das res pei tan do to das as
nor mas sa ni tá ri as pa ra evi tar que os ope rá ri os se jam ex- 
pos tos ao ris co de con ta mi na ção pe lo no vo co ro na ví rus.
Con cluí dos os ser vi ços nes tas du as uni da des mis tas, se- 
rão ini ci a dos os tra ba lhos nas uni da des mis tas Co ro a di- 
nho e Ita qui-Ba can ga. No São Ber nar do, as obras con- 
tam com re cur sos de emen da par la men tar o se na dor
We ver ton Ro cha.

De acor do com o se cre tá rio mu ni ci pal de Saú de, Lu la
Fylho, com a am pli a ção do nú me ro de lei tos, o mu ni cí- 
pio ofe re ce rá uma es tru tu ra ain da mais com ple ta pa ra a
po pu la ção. “O en fren ta men to des ta pan de mia é diá ria,
en tão, es ta mos o tem po to do ali nhan do no vas es tra té gi- 
as pa ra o aten di men to aos pa ci en tes e ava li an do os da- 
dos par ci ais pa ra que as me di das se jam ade qua das de
acor do com as ne ces si da des. Por is so, o pre fei to Edi val- 
do de ter mi nou a am pli a ção ime di a ta da ca pa ci da de de
lei tos pa ra ga ran tir aten di men to a to dos os in fec ta dos
ou ca sos sus pei tos, além dos de mais pa ci en tes da nos sa
re de”, afir mou.

In te gram a re de ex clu si va pa ra Co vid-19 a Uni da de de
Pron to Aten di men to 24 ho ras da zo na ru ral, que já es tá
com as obras fi na li za das, e a Ma ter ni da de Na zi ra As sub,
na Es ti va, cu jas obras se rão ini ci a das em bre ve. As du as
uni da des fa zem par te da re de mu ni ci pal de saú de.

No Hos pi tal da Cri an ça, com o apoio do Go ver no do
Es ta do, foi mon ta da uma ala com 20 lei tos ex clu si va- 
men te pa ra o aten di men to de pa ci en tes in fan tis com
sin to mas de sín dro mes res pi ra tó ri as ou gri pais, in clu si- 
ve su ges ti vos à in fec ção pe lo no vo co ro na ví rus, bem co- 
mo ofe re cer tra ta men to pa ra aque les com di ag nós ti co
con fir ma do de Co vid-19.

A Pre fei tu ra de São Luís tam bém es tá con ve ni a do lei- 
tos na re de hos pi ta lar pri va da. Com o apoio do Go ver no
do Es ta do, o Hos pi tal Por tu guês e a Clí ni ca São Jo sé ti ve- 
ram seus es pa ços adap ta dos pa ra re ce ber os pa ci en tes
com Co vid-19. Na Clí ni ca São Jo sé os tra ba lhos já fo ram
con cluí dos e já fo ram dis po ni bi li za dos 38 no vos lei tos.

A re de de re ta guar da da Pre fei tu ra de São Luís mon ta- 
da ex clu si va men te pa ra aten di men to aos pa ci en tes com
Co vid-19 in clui os 43 lei tos clí ni cos e 10 de UTI do Hos- 
pi tal da Mu lher, que foi to tal men te re es tru tu ra do, re ce- 
beu to dos os equi pa men tos ne ces sá ri os, con ta com
equi pe mé di ca mul ti dis ci pli nar for ma da por mais de
200 pro fis si o nais e te ve os flu xos de aten di men to re de fi- 
ni dos pa ra que pu des se ser a uni da de de re fe rên cia da
re de mu ni ci pal du ran te a pan de mia.

A Pre fei tu ra tam bém re ser vou 40 lei tos con ve ni a dos
com o Hos pi tal Uni ver si tá rio Pre si den te Du tra. Além
dis so, 12 uni da des bá si cas de saú de fo ram des ti na das
ape nas pa ra o aten di men to a ca sos le ves de sín dro mes
res pi ra tó ri as e gri pais.

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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RUY AL TEN FEL DER
Pre si den te do Con se lho Su pe ri or de Es -
tu dos Avan ça dos (Con sea/Fi esp) e
mem bro do Con se lho de Éti ca da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca

Ana

Uma vi da de mi sé ria, sem con quis tas.
Nem mes mo a con quis ta da so bre vi vên cia.
Pa ra os fi lhos – eram três – não le ga ria nem
mes mo o es for ço do tra ba lho. Ti nham um
te to pe la bon da de alheia. Sem ga ran ti as,
con tu do, de que es ta ri am abri ga dos ama- 
nhã. O do no da fa zen da, seu Chi co, apa re cia
sem pre e a pro mes sa era de re ti rá-los da li
an tes da pró xi ma co lhei ta. A ca da vi si ta, cor- 
ria pa ra a ca sa de Do na Sô nia. “Mi se ri cór dia,
não tem ou tro lu gar pra fi car. Eu tra ba lho
pra se nho ra até de gra ça, mas dei xa a gen te
con ti nu ar na que le ca se bre.” Do na Sô nia era
uma mu lher res pei ta da na re gião. Fi lha do
cam po e da lu ta na ro ça. “Não se pre o cu pe
não, Ana. O Chi co é as sim mes mo. Se zan ga,
fa la bes tei ra, mas não va mos dei xar seus me- 
ni nos no re len to não. Pre ci so de sua aju da
aqui. Pa go o va lor com bi na do e vo cê con ti- 
nua vi ven do na que la ca si nha. Mas seu ma ri- 
do pre ci sa aju dar.” A con ver sa sem pre ter- 
mi na va por aqui. E, em re la ção a es se co- 
men tá rio, Ana não ti nha res pos ta.

A união com Ro dri go ha via co me ça do
cin co anos atrás. Ti ve ram três fi lhos. O mais
ve lho ti nha cin co anos de ida de. A po bre za é
seu lu gar de nas cen ça. A vi da sem pre foi du- 
ra. Nun ca es tu dou. Não sa be ler ou es cre ver.
Nem mes mo o pró prio no me. Des de ce do
sen tiu o pe so da en xa da e nun ca co nhe ceu
na da além do tra ba lho du ro de sol a sol. Ro- 
dri go era seu vi zi nho. Na épo ca, com 24
anos, vi via com Do min gas, com quem já ti- 
nha dois fi lhos. Aos qua tor ze anos, Ana des- 
per ta va o in te res se dos ho mens da re gião.
Não de mo rou a ini ci ar um re la ci o na men to
com Ro dri go, que lar gou a mu lher e pas sou a
vi ver com ela. Seu Ju vên cio, pai de Ana, não
se con for ma va. Um dia pe gou um fa cão e

pro me teu ma tá-lo. Ro dri go se es con deu du- 
ran te uns di as, re tor nan do tão so men te pa ra
bus car Ana. Se gui ram na di re ção da ci da de
mais pró xi ma. Saí ram sem dei xar en de re ço,
avi so. Ro dri go dei xou seus fi lhos pa ra trás.

A vi da na ci da de, no en tan to, não era fá cil.
Em pre go era ra ro. Quan do mui to, con se gui- 
am fa zer al gu mas diá ri as pra lim par ter re nos
ou ca sas, por al guns pou cos tro ca dos. Mo ra- 
dia tam bém era di fí cil. Na que le pri mei ro
ano, mon ta ram uma bar ra ca num ter re no
aban do na do.

 No pe río do de chu vas o de sa fio era mai- 
or. Veio o pri mei ro fi lho. Ro dri go e Ana re sol- 
ve ram pro cu rar aju da e ofe re cer tra ba lho em
tro ca de mo ra dia. Pas sa ram a re si dir no sí tio
do Dr. Go do fre do, ri co en ge nhei ro, que mo- 
ra va na ca pi tal. “Cui dem aí de tu do. Po dem
plan tar o que qui se rem aí atrás da ca sa e o
que ven de rem é de vo cês.” Não de mo rou,
nas ceu o se gun do fi lho. “Meu Deus, Ro dri go,
va mu fa zer o que com es se me ni no? Não tem
nem pra gen te.” Ro dri go pro me tia tra ba lho
e di nhei ro, mas as des pe sas eram ca da vez
mai o res. As diá ri as na ro ça aju da vam, mas
não eram su fi ci en te. Fal ta va co mi da. Ro dri- 
go con se guiu um em pre go tem po rá rio na
co lhei ta de ca na de açú car. Li da di fí cil. Can- 
sa ti va. Che ga va em ca sa sen tin do do res no
cor po to do. Ao fi nal do pe río do de tra ba lho,
foi con vi da do pa ra par ti ci par de ou tras co- 
lhei tas em ou tros Es ta dos, o que exi gia fi car
fo ra de ca sa por três me ses. Sem re mé dio,
acei tou o tra ba lho. Dei xou Ana com dois fi- 
lhos no bra ço e ou tro na bar ri ga.

No pri mei ro mês, Ro dri go man dou o di- 
nhei ro pro me ti do. Su fi ci en te pa ra com prar
co mi da e ali men tar as cri an ças. Nos me ses
se guin tes, ne nhu ma ou tra quan tia foi re me- 
ti da. O ter cei ro fi lho do ca sal nas ceu, mas
Ro dri go não vol tou e nem deu no tí ci as na
da ta com bi na da. Re tor nou à ca sa seis me ses

após a par ti da. Che gou em bri a ga do e sem
ne nhum tos tão no bol so. A ca cha ça pas sou a
ser sua com pa nhei ra cons ta te. Dr. Go do fre-
do, can sa do das fa lhas da que le ca sal que ha-
via, mi se ri cor di o sa men te, dei xa do mo rar
em seu sí tio, os ex pul sou. Ana, àque la al tu ra,
tra ba lha va pa ra Do na Sô nia, que dei xou o
ca sal e os fi lhos mo ra rem num ca se bre que
fi ca va na fa zen da. Ana tra ba lha va na se de da
pro pri e da de, en quan to Ro dri go vol tou pa ra
li da da ro ça. Ra ra men te apa re cia. “Do na
Ana, que dê Ro dri go? Não apa re ceu ho je de
no vo pra tra ba lhar. Vou ter que fa lar pa ra seu
Chi co”, afir ma va o res pon sá vel pe la fa zen da.
Ana não di zia na da, mas sa bia que seu com- 
pa nhei ro es ta va jo ga do em al gum can to
abra ça do num gar ra fa de ca cha ça. To do di-
nhei ro que re ce bia, aliás, pre ci sa va ser es-
con di do, mas Ro dri go sem pre acha va e cor-
ria pa ra com prar be bi da. Às ve zes, fal ta va di- 
nhei ro pra co mi da. Nem na ven di nha da vi la
Ana po dia pen du rar. “Gos to da se nho ra, Do- 
na Ana, e te nho pe na de seus me ni nos, mas
tam bém vi vo do que com pram aqui na mi- 
nha bi ros ca. E faz tem po que não ve jo a cor
do seu di nhei ro.”

Cer to dia re ce be ram a vi si ta de uma pes- 
soa que se iden ti fi cou co mo ofi ci al de jus ti-
ça. “Do na Ana, pre ci sa mos fa lar com seu Ro- 
dri go. O Juiz man dou ele pa gar um va lor por
mês pa ra os fi lhos que ele lar gou. Uma pen- 
são ali men tí cia.” “Seu me ni no, a gen te não
tem di nhei ro nem pra gen te.” En quan to
con ver sa vam, o ofi ci al per ce beu que Ana,
com sem blan te aba ti do, en cur va da, sen ta da
nu ma ca dei ra de ma car rão, di vi dia com os
fi lhos du as ba na nas. “Dan do o lan che das
cri an ças, Do na Ana?” “Não… É o al mo ço.”

Ana, aos de ze no ve anos, cho rou. Um
cho ro si len ci o so, doí do, amar gu ra do. Pen sa- 
va no que po de ria ter si do, no que po de ria
ter vi vi do. Sen tia, co mo nun ca, a dor do
aban do no, da po bre za e da fo me.

Ética e moralidade

A Cons ti tui ção bra si lei ra de 1988 es ta be- 
le ceu no art. 37 que a ad mi nis tra ção pú bli ca
di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal de qual quer
dos Po de res da União, dos es ta dos, do Dis tri- 
to Fe de ral e dos mu ni cí pi os obe de ce rá aos
prin cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de,
mo ra li da de, pu bli ci da de. Es ta do, co mo pes- 
soa, é fic ção. Não fa ria sen ti do fa lar-se em
Es ta do éti co ou em Es ta do aé ti co. Éti cos ou
aé ti cos são os se res que in te gram o Es ta do.

A ad mi nis tra ção pú bli ca bra si lei ra, co mo
vi mos, se sub me te ao prin cí pio da mo ra li da- 
de. O Es ta do tem a obri ga ção de se con du zir
mo ral men te por ex pres sa de ter mi na ção
cons ti tu ci o nal. Não po de rá tran si gir com o
prin cí pio da mo ra li da de, se ja no de sem pe- 
nho das fun ções pri má ri as e di re tas, se ja na
área de atu a ção que as su miu pa ra cor res- 
pon der à vo ca ção do Es ta do do bem-es tar
ou nas atri bui ções or de na tó ri as e fis ca li za- 
tó ri as da ati vi da de pri va da. Em tu do is so, co- 
mo ad ver te Jo sé Re na to Na li ni, o po der pú- 
bli co po de vir a ser res pon sa bi li za do se não
es ti ver ge rin do a coi sa co mum de ma nei ra
eti ca men te ir re pre en sí vel.

Foi o que ins pi rou o cons ti tuin te de 1988.
Fa zer o ad mi nis tra dor re fle tir so bre os as- 
pec tos éti cos de sua atu a ção. Per qui rir se a
al ter na ti va ado ta da es tá con for me os di ta- 
mes da mo ral que, por ser ad mi nis tra ti va,

não pre ci sa ser on to lo gi ca men te di ver sa da
mo ral co le ti va. Ao con trá rio, o ad mi nis tra- 
dor há de re fle tir os va lo res de sua épo ca e
não po de rá con tra riá-los.

O cha ma do sal to qua li ta ti vo éti co só vi rá
quan do to da a so ci e da de es ti ver des per ta
pa ra a fis ca li za ção do tra ba lho do go ver no.
Es te, co mo res sal ta Na li ni, só se le gi ti ma se
es ti ver a ser vi ço do po vo. O man da to do go- 
ver nan te foi ou tor ga do pe lo po vo, ti tu lar da
so be ra nia.

Ives Gan dra da Sil va Mar tins, em mais um
de seus no tá veis ar ti gos, lem bra que ca da
bra si lei ro de ve ter cons ci ên cia de que o go- 
ver nan te es tá a seu ser vi ço e não ele a ser vi ço
do go ver nan te, e que é bom go ver nan te é
aque le que tem co mo me ta ex clu si va ser vir
ao ci da dão.

 O Es ta do pre ci sa en con trar fór mu las pa- 
ra se re la ci o nar com o po vo, re to mar o ca mi- 
nho da éti ca.

Os go ver nan tes têm o de ver de ze lar pe la
ob ser vân cia da éti ca pú bli ca en quan to os ci- 
da dãos têm o di rei to de exi gir e re cla mar dos
go ver nan tes os de ve res da éti ca pri va da
(con teú dos e con du tas). Em 1999, foi cri a da
no Bra sil a Co mis são de Éti ca Pú bli ca, vin cu- 
la da ao pre si den te da Re pú bli ca, com pe tin- 
do-lhe, en tre ou tras atri bui ções, ela bo rar o
có di go de con du ta das au to ri da des no âm bi- 
to do Po der Exe cu ti vo Fe de ral.

O có di go tra ta de um con jun to de nor mas
às quais se su jei tam as pes so as no me a das
pe lo pre si den te da Re pú bli ca pa ra ocu par
qual quer dos car gos ne le pre vis tos, sen do
cer to que a trans gres são das nor mas não im- 

pli ca rá, ne ces sa ri a men te, vi o la ção de lei,
mas, prin ci pal men te, des cum pri men to de
com pro mis so mo ral e dos pa drões qua li ta ti- 
vos es ta be le ci dos pa ra a con du ta da al ta ad- 
mi nis tra ção. Em con sequên cia, a pu ni ção
pre vis ta é de ca rá ter po lí ti co: ad ver tên cia e
cen su ra éti ca. Além dis so, é pre vis ta a su ges-
tão de exo ne ra ção, de pen den do da gra vi da-
de da trans gres são.

Co mo ad ver te o ex-pre si den te da Co mis-
são de Éti ca Pú bli ca Amé ri co Lou ren ço Mas- 
set La com be, “ten do a Cons ti tui ção ju ri di ci- 
za do a éti ca, es ta dei xou de ser um con jun to
de nor mas de con du ta vol ta das pa ra ca da
um em par ti cu lar, pois, no cen tro das con si-
de ra ções mo rais da con du ta hu ma na, es tá o
eu, con for me li ção de Han nah Arendt. Pas- 
sou, as sim, a éti ca a ter sta tus ju rí di co e in te- 
res sar di re ta men te ao Es ta do, vis to que ele
es tá no cen tro das con si de ra ções ju rí di cas
da con du ta hu ma na.

A fun ção de uma co mis são de éti ca pú bli- 
ca vai além da obri ga ção de aler tar o Po der
Exe cu ti vo de even tu ais des vi os dos au xi li a- 
res. Tem ain da fun ção de afas tar o ce ti cis mo
e des con fi an ça da so ci e da de com os po de res
pú bli cos. Pa ra tan to, de ve lu tar pa ra que a
pos tu ra éti ca im pe re em to da a ad mi nis tra-
ção. Na da po de ser mais no ci vo ao de sen vol- 
vi men to de uma so ci e da de do que a fal ta de
con fi an ça nos po de res cons ti tuí dos, do que
a des cren ça na pró pria ca pa ci da de de su pe- 
rar as di fi cul da des, do que a fal ta de amor
pró prio, de or gu lho do seu pas sa do e de
cren ça no fu tu ro”.

POR SE BAS TI AO UCHOA
Ad vo ga do, in te gran te do UCA, Uchoa, Co quei ro &Ara gão,
Ad vo ga dos As so ci a dos.

 “Lock down”  de Deus

A vi da não pas sa de um de se nho ge o mé tri co on de ca da es pa ço
e tem po de la, cor res pon de a pon tos de as cen dên cia ou de ca dên- 
cia na ca mi nha da de um ser nas sen das e pro e zas da vi da hu ma na
em seus mais di ver sos mei os de in te ra ção so ci al.

No tra je to, ha ve rá áre as que so men te em pa ra das sú bi tas ou
pla ne ja das, o ser hu ma no con se gue ou con se gui rá se ver em meio
ao tur bi lhão de va lo res que o cer ca as  exis tên ci as ma te ri ais e ima- 
te ri ais de sua con di ção em pas sa gem efê me ra pe la Ter ra.

Sa be-se que o de no mi na do lock down, em bo ra sen do uma pa- 
la vra in gle sa, tec ni ca men te re la ci o na da com pro ce di men tos ou
pro to co los de res pos ta or ga ni za da me di an te ri go ro so pla ne ja- 
men to a uma imi nen te ou con cre ta ame a ça à vi da hu ma na ou até
a seu pa trimô nio co le ti vo em fa ce de for ças mai o res ou de ca sos
for tui tos por meio de con ten ção con tro la da,  ve ri fi ca-se o quão
se ja pos si vel men te  transpô-la ou apli cá-la ao co ti di a no da vi da
hu ma na no or be ter rá queo, so bre tu do nes ses tem pos cha ma dos
ho lís ti cos ou ho di er nos com tan tos dé beis al tas e bai xas cri ses
exis ten ci ais, pois há pou cos com tan to e mui tos sem na da que- 
ren do tan to, que a con fu são é a lei mai or en tre si no vi ver co ti di a- 
no nos mais di ver sos mo de los de es pa ços so ci ais.

A “con ten ção” à pos sí veis for mas equi vo ca das co mu men te
ado ta das na vi da, mui tas ve zes nos em pur ram a um no socô mio, a
um tra ta men to do mi ci li ar ou por meio de te ra pi as ci en tí fi cas ou
te o ló gi cas no cam po da re li gi o si da de por meio da fé. E o pi or,
mui tas ve zes sem res pos tas con cre tas, já que sem fé em si mes mo
no ca mi nho de uma au to re for mu la ção de vi da, pou co se avan ça
em cres ci men to exis ten ci al. Is to é fa to.

As “in dús tri as” da vai da de, do ape go, da so ber ba, da pre po tên- 
cia, da in sen si bi li da de e pre do mi nân cia de um egoís mo ex clu si- 
vis ta in di vi du al ou sec tá rio gru pal, além das re ser vas da in di vi du- 
a li da de (que é im por tan te de se ter pa ra se di fe ren ci ar pe lo res pei- 
to nos con ví vi os in te ra ti vos), tem trans for ma do o ser hu ma no nu- 
ma coi si fi ca ção mui to in ten sa. Se ja em atos in di vi du ais ou gru- 
pais oriun dos de su as agre mi a ções so ci ais di ver sas (par ti dá ri as,
so bre tu do).

A coi si fi ca ção do ho mem por ex ce lên cia já de nun cia o quan to
ob je tos tem se tor na do os se res hu ma nos nes sa úl ti ma dé ca das,
den tro de um cli ma de vul ga ri za ção da vi da em qua se to das as
ma ni fes ta ções (do fe to ao ido so, do ho mo ao hé te ro, do po lí ti co ao
apo lí ti co, do bom ca rá ter ao ava ren to so ci al etc), es pe ci al men te
em es pe tá cu los de no mi na dos co mo me ras ex pres sões de ar tes ou
ma ni fes ta ções de vi da.  De for ma que, sem qual quer freio de cons- 
ci ên cia de éti ca uni ver sal, im põe-se va lo res e des va lo res à exis tên- 
cia, cu jas ma ni fes ta ções, em mui tos ca sos, re ve lam re bel di as in- 
sen sa tas, in co e ren tes e até agres si vas a qual quer um que pos sa fa- 
zer um con tra pon to exis ten ci al nas re la ções in ter pes so ais nes ses
úl ti mos tem pos.

É di an te de qual quer ame a ça ao mo dus de vi ver co mo dan tes,
de ses pe ros ba tem à por tas da vi da fí si ca dos ha bi tan tes ter rá que- 
os, uma vez não en con trar nos pos sí veis va zi os elei tos, res pos tas
pa ra iden ti fi car, con ter e iso lar, as cau sas das an gús ti as que tan to
os le vam a mor tes fí si cas e psí qui cas por an te ci pa ção, nes se tem- 
pos de tes ta gem (po de-se até as sim te o lo gi ca men te afir mar), an te
a im por tan te e opor tu na pan de mia em cur so na vi da da hu ma ni- 
da de.

É nes se tem po de tes te mu nhos que se po dem afe rir pa la vras,
atos e ati tu des do pas sa do, pre sen tes e pro vá veis al me jos pa ra o
fu tu ro de to da a hu ma ni da de, se é que ain da te re mos ca pa ci da de
em que brar mos a cas ca do ovo em apri si o na men to a tan tos sub- 
je ti vis mos sem fu tu ro, ou até ob je ti vis mos sem fim me ca ni za dos
por de cor rên ci as.

Na re a li da de, não con se guin do equi li brar tais for mas de con- 
du ção da vi da, nu ma ver da dei ra si me tria des ses pa râ me tros exis- 
ten ci ais, dan do um lock down de Deus em su as vi das,  pou co po- 
de rá re es cre ver a hu ma ni da de sua his tó ria ou le gar pa ra as fu tu ras
ge ra ções, exem plos de que pe lo me nos ten ta ram sair da ilha da ig- 
no rân cia que tan to a ce ga em fa ce dos olhos do en ti os em ape los 
me ra men te ego cên tri cos que tan to a re duz ao na da que a es pe ra
na es tra da do por vir.

E é pa ra fra se an do F. Pes soa, em Cân ti cos do Pór ti cos, nu ma
das pas sa gens, de for ma su bli me já re gis tra ra que “quem quer tu- 
do, não tem na da, quem não quer na da tem tu do, por que é li vre”. 
Mas co mo ser mos “li vres” sem os pés no chão? As sim, as pa ra das
ne ces sá ri as da e na vi da em lock down ou não, não são me ros  fa tos
iso la dos na exis tên cia de to dos os se res nes te lin do pla ne ta azul
cha ma do Ter ra, mas pon tos de cha ma da a re fle xões sis tê mi cas
ne ces sá ri as pa ra ain da con ti nu ar se ter vi da ter re na por es tas ban- 
das de cá, des de que não nos re cal ci tre mos aos avi sos do Al to, tão
cla ro, pe na que ain da in sen sí veis, a mui tos que in sis tem su bes ti- 
mar men sa gens e sig nos em tem pos sur re ais que es ta mos atra- 
ves san do.

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020
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MP do Maranhão repassou aos promotores das comarcas do estado uma minuta de
recomendação, na qual orienta na fiscalização dos procedimentos dos gestores.

TRANSPARÊNCIA

Famem orienta sobre
gastos com a covid-19

A
s pre fei tu ras do Ma ra nhão 
de vem ali men tar seus re fe- 
ren tes por tais da trans pa rên- 
ci as com in for ma ções so bre 

me di das, ações e pro ce di men tos de 
en fren ta men te à pan de mia do Co vid-
19. O ori en ta ção tem si do re pas sa da 
aos pre fei tos pe la Fe de ra ção dos Mu- 
ni cí pi os do Es ta do do Ma ra nhão, Fa- 
mem, em obe di ên cia à re co men da- 
ção dos ór gãos de con tro le, com des- 
ta que pa ra o Mi nis té rio Pú bli co do Es- 
ta do do Ma ra nhão.
O Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal da 
Pro bi da de Ad mi nis tra ti va do MP do 
Ma ra nhão re pas sou pa ra os pro mo to- 
res de to das as co mar cas do es ta do 
uma mi nu ta de  re co men da ção, na 
qual ori en ta na fis ca li za ção dos pro- 
ce di men tos dos ges to res. Fi cou a cri- 
té rio dos pro mo to res a de ci são de ex- 
pe dir ou não re co men da ção aos ges- 
to res pa ra que eles pro ce dem com a 
in ser ção das in for ma ções nos por tais 
da trans pa rên ci as dos mu ni cí pi os.
O Pla no Na ci o nal de Com ba te ao Co- 
vid-19 pre vê a di vul ga ção de in for ma- 
ções nos ins tru men tos de trans pa rên- 
cia da ges tão. Se gun do ori en ta ção do 
co or de na dor do CA Op- Pro Ad no Ma- 
ra nhão, pro mo tor Cláu dio Re bê lo 
Cor reia Alen car, ne nhum pre fei tu ra 
es tá isen ta de cum prir com as de ter- 
mi na ções le gais pre vis tas tam bém na 
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.
A mi nu to se orig nou de uma re co- 
men da ção foi ex pe di da pe la pro mo- 
to ra de saú de,Gló ria Ma fra, di ri gi da 
ao Es ta do, Or ga ni za ções da so ci e da de 
de in te res se pú bli co, Os cips, agên ci as 
es ta du ais de saú de e se cre ta ri as de es- 
ta do e mu ni ci pais de saú de.

FAMEM : AS PREFEITURAS DO ESTADO DO MARANHÃO DEVEM ALIMENTAR SEUS  PORTAIS

A re de de Con tro le da Ges tão Pú bli ca 
tem acom pa nha do as ações de com- 
ba te ao no vo co ro na ví rus das pre fei- 
tu ras do Ma ra nhão, ob je ti van do evi- 
tar da nos e le sões ao pa trimô nio pú- 
bli co na apli ca ção cor re ta dos re cur- 
sos pú bli cos. Em abril, foi for ma li za da 
uma for ça-ta re fa pa ra atu ar nes se 
sen ti do.
As li ci ta ções que se re fe rem ao com- 
ba te à Co vid-19 com ca rá ter de ur gên- 
cia es tão isen tas de nor ma in ter na 
edi ta da pe lo Tri bu nal de Con tas do 

Es ta do do Ma ra nhão. A re de vai fis ca- 
li zas a pu bli ca ção em tem po re al das 
in for ma ções nos por tais de trans pa- 
rên cia dos mu ni cí pi os ma ra nhen ses.
Os re cur sos pú bli cos pa ra o com ba te 
à Co vid-19 trans fe ri dos pe la União ou 
pe lo Es ta do pa ra os mu ni cí pi os de- 
vem ser re pas sa dos pa ra a con ta do 
Fun do Mu ni ci pal de Saú de (FMS), 
uma vez que a Cor re ge do ria Ge ral da 
União, CGU, dis põe de me ca nis mos 
de acom pa nha men to das re fe ri das 
con tas con tas.

ENCONTRO COM BOLSONARO

Governadores discutem pauta de reunião

O GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO, DEFENDEU A IMPORTÂNCIA DA TROCA DE INFORMAÇÕES  DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS

Go ver na do res de 25 das 27 uni da- 
des da fe de ra ção par ti ci pa ram, on tem
de  uma reu nião vir tu al, pa ra de fi nir
os prin ci pais as sun tos que pre ten dem
tra tar com o pre si den te Jair Bol so na ro
e mi nis tros, mar ca da pa ra ho je, por
vi de o cha ma da. En tre os as sun tos, os
go ver na do res dis cu ti rão a aju da fe de- 
ral a es ta dos e mu ni cí pi os e a ne ces si- 
da de de cri té ri os ci en tí fi cos pa ra a
ado ção de me di das de en fren ta men to
ao no vo co ro na ví rus.

Os go ver na do res tam bém de ba te- 
ram os im pac tos e as me di das que ca- 
da es ta do e o Dis tri to Fe de ral vêm
ado tan do pa ra en fren tar a pan de mia
do no vo co ro na ví rus (co vid-19).

Após o tér mi no da reu nião, o go ver- 
na dor de São Pau lo, João Do ria, de cla- 
rou que os che fes dos exe cu ti vos es ta- 
du ais es tão aber tos ao diá lo go e bus- 
can do pro te ger a vi da da po pu la ção.
“Ho je (20), fi ze mos uma reu nião com
25 dos 27 go ver na do res. O sen ti men to
de São Pau lo e, cer ta men te, pos so
aqui in ter pre tar, dos de mais go ver na- 
do res, é pa ra pro te ger a vi da, obe de- 
cer a ci ên cia, res pei tar a ori en ta ção da
me di ci na e [ama nhã] fa zer mos uma
reu nião em paz”, dis se Dó ria.

O che fe do Exe cu ti vo do Ce a rá, Ca- 
mi lo San ta na, ma ni fes tou o de se jo de
que a con ver sa en tre go ver na do res e
re pre sen tan tes do go ver no fe de ral
trans cor ra em cli ma “res pei to so e pro- 
vei to so, em be ne fí cio da po pu la ção”.

“Es te não de ve ser um mo men to de
dis pu ta par ti dá ria ou ide o ló gi ca, mas
da união de to dos pa ra ações efe ti vas
pa ra o Bra sil”, es cre veu San ta na em
sua con ta pes so al no Twit ter.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio
Di no, de fen deu a im por tân cia da tro- 
ca de in for ma ções, prin ci pal men te de
ex pe ri ên ci as exi to sas. “Es te é o ca mi- 
nho. Te mos que bus car as ex pe ri ên ci- 
as dos es ta dos. Nes se mo men to de
dis tan ci a men to so ci al e ati vi da de
econô mi ca pa ra li sa da, pre ci sa mos ter
ci en ti fi ci da de e mé to do pa ra sair da
cri se”, de fen deu Di no na reu nião.

No Twit ter, Wil son Li ma, go ver na- 
dor do Ama zo nas, dis se que a reu nião
da ma nhã ser viu pa ra que os go ver na- 
do res “ajus tas sem a pau ta” que pre- 
ten dem apre sen tar ao pre si den te e a
seus mi nis tros. “Se rá uma no va opor- 
tu ni da de pa ra agra de cer o apoio fe de- 
ral [ao Ama zo nas] e re for çar as de- 
man das que ain da te mos. A união de

es for ços é in dis pen sá vel”, es cre veu
Li ma.

Wel ling ton Di as, go ver na dor do Pi- 
auí, já ti nha ma ni fes ta do, on tem (19),
que a reu nião des ta quin ta-fei ra (21) é
uma opor tu ni da de pa ra o país de fi nir
ações in te gra das e co e sas de en fren ta- 
men to ao no vo co ro na ví rus e as con- 
sequên ci as econô mi cas da pan de- 
mia. “Con si de ro mui to im por tan te es-
se diá lo go pa ra um pla no uni fi ca do e
as sim en fren tar mos jun tos o ini mi go
em co mum que é o co ro na ví rus”.

Ou tro go ver na dor que par ti ci pou
da reu nião vir tu al des ta ma nhã e que,
des de on tem, já ti nha se ma ni fes ta do
so bre a in ten ção de pe dir ao go ver no
fe de ral tran qui li da de pa ra aten der as
ori en ta ções da co mu ni da de ci en tí fi ca
e ór gãos es pe ci a li za dos foi o gaú cho
Edu ar do Lei te.

 
Em seu Twit ter, Lei te co men tou a

pos si bi li da de da pro pos ta de ve to ao
re a jus te dos sa lá ri os de ser vi do res pú- 
bli cos ser um dos itens da dis cus são
com Bol so na ro e seus mi nis tros. “Se
is so acon te cer, ma ni fes ta rei meu
apoio a es se ve to”, an te ci pou o go ver- 
na dor do Rio Gran de do Sul.

1

2

3

Va le in sis tir

Clo ro qui na

Re co nhe ci men to

“Ca va lo de Tróia da es quer da”

Tu do pron to

Fal ta con sen so

Pro mo vi da pa ra bai xo
O Bra sil atra ves sa a pan de mia que as so la o pla ne ta do jei to

mais im pro vá vel e até inu si ta do. O Mi nis té rio da Saú de tro cou
dois mi nis tros em me nos de um mês e foi pa rar nas mãos de um
ge ne ral do Exér ci to, quan do a guer ra que se tra va no mo men to
não tem na da a ver com trei na men to mi li tar ou ar mas bé li cas. A
guer ra é con tra um ini mi go in vi sí vel cha ma do co ro na ví rus, com- 
ba ti do prin ci pal men te com o dis tan ci a men to so ci al. Os mé di cos,
en fer mei ros e de mais pro fis si o nais do ja le co bran co são os he róis
des sa ba ta lha.

Mas, no Bra sil, o Mi nis té rio da Saú de es tá fer vi lhan do de mi li- 
ta res do uni for me ver de-oli va. Tu do é mui to es tra nho, as sim co- 
mo o jo go das ca dei ras na Se cre ta ria de Cul tu ra, an ti go Mi nis té rio,
re bai xa do em 2019. Em ape nas 17 me ses do go ver no Jair Bol so na- 
ro, na da me nos que qua tro no mes pas sa ram pe lo co man do da Se- 
cre ta ria de Cul tu ra, trans for ma da nu ma es pé cie de per so na gem
ali e ní ge na e fi gu ra ti va na Es pla na da dos Mi nis té ri os. Além de re- 
bai xa do, o se tor cul tu ra per de tam bém o pro ta go nis mo na no ve la
cog no mi na da de bol so na ris mo. O en tra e sai che ga a ser es ton te- 
an te, pa ra quem acom pa nha ca da ca pí tu lo des sa co mé dia bu fa,
em tem po iso la men to so ci al por cau sa da pan de mia.

O en re do em que Bol so na ro co lo cou Re gi na Du ar te, an ti ga
“na mo ra di nha do Bra sil”, aliás, não es tá des to an te dos que ela
pro ta go ni zou no ci ne ma: “Além da Pai xão” e “Ga ta Ve lha Ain da
Mia”, de 2013, uma pe lí cu la dos gê ne ros sus pen se e dra ma. Ao ser
de mi ti da on tem, Re gi na Du ar te apa re ceu no Pa lá cio do Pla nal to
dan do gar ga lha das ao la do do pre si den te, tam bém rin do, am bos
sem más ca ras e dan do-se as mãos, co mo se fos sem dois ato res,
co me mo ran do o su ces so no fim de um es pe tá cu lo te a tral, sob os
aplau sos pla teia.

Dos qua tro ocu pan tes do car go da cul tu ra, ne nhum dei xou
sau da de no fe char das cor ti nas de su as ges tões. As sim, a “na mo ra- 
di nha do Bra sil” foi pro mo vi da pa ra bai xo. Es tra nho foi ela de mi- 
ti da, apa re cer de sor ri são de les te a oes te. Dis se ter re ce bi do um
“pre sen te” do che fe de Bol so na ro, que a re cam bi ou pa ra a Ci ne- 
ma te ca, em São Pau lo. Não sem mo ti vo, o as trô no mo Ola vo de
Car va lho se an te ci pou, ain da de ma dru ga da com uma cha co ta.
Pos tou no twit ter que, ao aplau dir a in di ca ção da Re gi na Du ar te
“pa re ce ter si do uma ca ga da”. Re gi na foi em bo ra e, no ar ras tão,
ou tros seis di ri gen tes na ci o nais da cul tu ra tam bém ti ve ram o ato
de des pe di da as si na do pe lo ge ne ral Sou za Bra ga Ne to, da Ca sa Ci- 
vil.

 

 
Pa ra o pre fei to de São Luís, Edi val do Ho lan da Jú ni or, o mo- 

men to da co vid-19, é de cons ci en ti za ção. Agen tes da De fe sa Ci vil
es tão nos bair ros com áre as de ris co pa ra con ver sar com os mo ra- 
do res so bre a im por tân cia do iso la men to so ci al e uso de más ca- 
ras.

 
Por fa lar em co vid-19, Mi nis té rio da Saú de atu a li zou on tem o

pro to co lo pa ra o uso da clo ro qui na do tra ta men to do co ro na ví- 
rus, nos ca sos ini ci ais da do en ça. Mes mo as sim, Bol so na ro diz
que “ain da não exis te com pro va ção” da efi cá cia.

 
O go ver na dor Flá vio Di no te ve en con tro, por vi de o con fe rên- 

cia, com alu nos-bol sis tas dos cur sos de En fer ma gem e Me di ci na
que atu am di re ta men te na li nha de fren te do com ba te ao co ro na- 
ví rus no Ma ra nhão. Foi uma in je ção de âni mo.

 

Foi co mo Re gi na Du ar te che gou a ser cha ma da nas re des so ci- 
ais, por apoi a do res do pre si den te Jair Bol so na ro, em cam pa nha
pe la sua de mis são.

 
 

Flá vio Di no (PC doB) de fen deu on tem à Fo lha de S. Pau- 
lo que, ou a opo si ção faz uma fren te am pla com se to res
que não vo ta ram no PT, ou “va mos per der de no vo pa ra

Bol so na ro”. Se gun do sua aná li se, Bol so na ro “é co e ren- 
te no er ro”.

 
O autô no mo e de sem pre ga do Mau rí cio San dro Cor reia

de Me lo, de 50 anos, so li ci tou o au xí lio de R$ 600 à Cai- 
xa, mas fi cou sur pre so com a res pos ta do ban co: “Ci- 

da dão exer ce man da to ele ti vo”. Foi quan do ele fi cou
sa ben do que, pa ra o go ver no, era “de pu ta do es ta du al”.

 
A Po lí cia Fe de ral no Ma ra nhão pren deu on tem em fla- 

gran te de três pi lan tras, após o sa que in de vi do de R$
26.054,55 na Cai xa. Tu do do Au xí lio Emer gen ci al do

Go ver no Fe de ral, pa go a tra ba lha do res, por con ta do
co ro na ví rus. O trio por ta va 328 car tões do bol sa fa mí lia.

 
O de sem bar ga dor Tyrone Jo sé Sil va as su miu a pre si dên cia do

Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma ra nhão pron to pa ra cum prir o
ca len dá rio elei to ral des te ano, que pre vê elei ções mu ni ci pais no
dia 4 de ou tu bro. Mas o co ro na ví rus po de adi ar a da ta.

 
Se gun do o pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia, “É qua se una- 

ni mi da de” so bre de ci são de adi ar elei ções 2020. No en tan to, ele
per ce be que o con sen so en tre lí de res é de que não ha ve rá pror ro- 
ga ção de man da to em 2022, co mo al guns pro põem.

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020
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Dino anuncia ambulatório 
e policlínica em Presidente 
Dutra a partir de emenda do 
deputado Márcio Jerry

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO

92 AN7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

O governador Flávio Dino anunciou a instalação 
de ambulatório e policlínica na cidade de Presidente 
Dutra, fruto de indicação e emenda parlamentar enca-
minhada pelo deputado federal Márcio Jerry (PCdoB). 
Em entrevista à TV Rio Flores nesta quarta-feira (20), o 
parlamentar comentou a importância da obra.

“Tenho conversado com os colegas do PCdoB na 
Câmara e nesse momento de grave pandemia todos 
os nossos esforços estão sendo pautados em defesa 
da vida. A instalação do ambulatório e da policlínica 
será uma conquista importante para a cidade, para a 
região, e deixará um legado”, disse.

Segundo Márcio Jerry, a iniciativa vai ao encontro do 
planejamento do governo estadual nas ações de com-
bate ao coronavírus, de criar ambulatórios e transfor-
má-los posteriormente em policlínicas.

“Acompanhamos o que está acontecendo em todo 
o estado. Em Presidente Dutra, o assessor do gover-
no Ricardo Lucena me apresentou a situação do an-
tigo Hospital Biné Soares e eu prontamente levei isso 
ao secretário de Saúde, Carlos Lula, e ao governador 
Flávio Dino. Foi nesse contexto que destinei a emen-
da parlamentar ao Governo do Maranhão” explicou.

Por fim, o parlamentar insistiu que a população pre-
cisa respeitar as orientações dos órgãos de saúde para 
diminuir a circulação nas ruas. “Mais importante dos 
que os ambulatórios, policlínicas, leitos, qualquer ou-
tra coisa, é respeitar o isolamento social. Como a taxa 
de contágio é muito grande, se o vírus continuar se es-
palhando não haverá hospitais suficientes para aten-
der todos os nossos irmãos e irmãs, por isso é muito 
importante ficar em casa”, completou.

GOVERNO BOLSONARO

Regina Duarte deixa a 
Secretaria Especial de Cultura
A atriz Regina Duarte deixará a Secretaria Especial de Cultura do governo. O anúncio foi feito nesta quarta-
feira (20) pelo presidente Jair Bolsonaro, depois de uma reunião pela manhã com a secretária.

“Regina Duarte relatou que sente 
falta de sua família, mas para que 
ela possa continuar contribuindo 
com o governo e a cultura brasileira, 
assumirá, em alguns dias, a Cine-
mateca em SP. Nos próximos dias, 
durante a transição, será mostrado 
o trabalho já realizado nos últimos 
60 dias”, anunciou o presidente pelo 
Twitter.

Na mesma publicação, Regina 
Duarte aparece em um vídeo ao 
lado do presidente comemorando 
a mudança. “Acabo de ganhar um 
presente, que é o sonho de toda pes-
soa de comunicação, de audiovisu-
al, de cinema, de teatro. Um con-
vite para fazer Cinemateca, que é 
um braço da cultura que funcio-
na em São Paulo. É um museu de 
toda filmografia brasileira. [Vou] 
ficar ali secretariando o governo, 
dentro da Cultura na Cinemateca. 
Pode ter presente melhor que esse? 
Obrigada, presidente!”, ressaltou a 
atriz, acrescentando que sente fal-
ta da vida na capital paulista com 
seus filhos e netos.

Ainda no vídeo, em tom de brin-
cadeira, Regina pergunta ao presi-

dente se ela estaria sendo ¨fritada¨ 
por ele, como afirmam vários veícu-
los de imprensa. “Toda semana tem 
um ou dois ministros que, segundo 
a mídia, estão sendo fritados. O ob-
jetivo é desestabilizar a gente e ten-

tar jogar o governo no chão. Jamais 
vou fritar você”, respondeu, bem-
humorado, Bolsonaro.

O nome do indicado a ocupar a 
Secretaria Especial de Cultura ainda 
não foi anunciado.

Regina Duarte aparece em um vídeo ao lado do presidente comemorando a mudança. “Acabo 
de ganhar um presente para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura 

Deputados propõem intervenção da judiça 
em conflitos contratuais na pandemia

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Como a pandemia tem gerado de-
sequilíbrio nas relações de consumo 
e inúmeros conflitos relacionados ao 
cumprimento de contratos, com pers-
pectiva de que isso vai aumentar, os 
deputados estaduais Duarte Jr (Re-
publicanos) e Pará Figueiredo (PSL) 
protocolaram, nesta quarta-feira (20), 
uma indicação ao Tribunal de Justiça 
do Maranhão sugerindo a criação de 
projeto para resolução imediata de 
conflitos gerados pelo não cumpri-
mento de contratos nesse período.

Em diálogo, os parlamentares pon-
tuaram a necessidade de resolutivi-
dade. “Queremos facilitar a retomada 
ao novo normal e resolver com mais 
facilidade os problemas ocasiona-
dos durante esse período, por isso é 
indiscutível a importância do Poder 
Judiciário no resguardo à segurança 
jurídica, à previsibilidade, à estabili-
dade do mercado e à força vinculan-
te dos contratos e, neste momento 
atípico de crise que vivenciamos, a 
relevância se torna ainda maior”, ex-
plicou Pará Figueiredo.

De acordo com o deputado Duarte 
Jr, a indicação é para que o judiciário 
possa implementar mecanismos com-
plementares aos já� existentes para 

solução de conflitos pela via pré-pro-
cessual. “Assim, visamos a solução de 
conflitos de forma rápida e sem bu-
rocracia por meio de mediação, ga-
rantindo que as partes e seus advo-
gados possam conciliar, por exemplo, 
em casos de alugueis, empréstimos, 
cobrança de telefonia e outros. Des-
sa forma, vamos garantir o acesso à 
justiça e a plena garantia de direitos”, 
destacou Duarte.

A medida também teve como base 
o projeto-piloto do Tribunal de Jus-

tiça de São Paulo, sobre conciliação 
e mediação pré-processuais de dis-
putas empresariais decorrentes dos 
efeitos da Covid-19 (Provimento CG 
11/2020), por meio do qual o interes-
sado pode enviar e-mail para o tribu-
nal indicando qual o conflito e a qua-
lificação das partes. A partir disso, o 
juiz designado deve agendar audiência 
de conciliação a ser realizada online, 
por sistema eletrônico do tribunal. Se 
a conciliação for infrutífera, será de-
signada uma audiência de mediação.

Pará Fiqueiredo e Duarte Jr fazem indicação conjunta ao TJMA

Leia a toda hora e em todo lugar

76 18

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020. O Município de Buriticupu/MA torna público aos 
interessados, realizar CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO de autônomos (pessoas físicas) 
do ramo de atividade de COSTUREIRO (A), para a confecção e o fornecimento de 10.000 (Dez mil) 
máscaras de tecido a serem utilizadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e distribuídas 
para uso pela população em situação de vulnerabilidade social visando ao combate e prevenção do da 
proliferação do COVID-19 no Município. O recebimento da documentação de habilitação e do projeto 
de venda ocorrerá até o dia 28 de maio de 2020 às 15h00min, na Sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitações, situada na Rua São Raimundo, nº 01, Centro MA ou poderão ser enviadas em 
mídia digital no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com, mantendo assim as regras de distanciamento 
social do Município. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a 
Comissão Permanente de Licitação, e no portal da transparência do município no endereço 
http://www.transparencia.buriticupu.ma.gov.br/acessoInformacao licitacao/tce onde o mesmo poderá 
ser adquirido de forma gratuita. Buriticupu/MA, 19 de maio de 2020. Betel Santana Rodrigues - 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

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

 

Segundo Márcio Jerry, a iniciativa vai ao encontro do planejamento 
do governo nas ações de combate ao coronavírus
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ALEX BRI TO*, SAU LO SIL VA** E FRAN CIS CO MAS CA RE -
NHAS JR***
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

O au xí lio emer gen ci al e o cré di to às em pre sas

O gas to pa ra saú de pú bli ca ain da é mui to tí mi do

A si tu a ção da Co vid-19 no Ma ra nhão

Coronavírus

Efeitos do isolamento
dois meses depois

P
as sa dos dois me ses do pri mei ro ca so con fir ma- 
do do no vo co ro na ví rus no Ma ra nhão, o que po- 
de mos ob ser var das prin ci pais me di das im ple- 
men ta das até ago ra? Qual a si tu a ção do Ma ra- 

nhão? Em dois me ses o Go ver no Fe de ral emi tiu mais de
28 Me di das Pro vi só ri as (MPs), e, por aqui, o go ver no de- 
cre tou as me di das de iso la men to so ci al. O que dá pa ra
di zer so bre al gu mas des sas ações?

Até ago ra, o Go ver no Fe de ral con se guiu co brir 86%
dos po ten ci ais be ne fi ciá ri os que po dem ser aten di dos
com o es pa ço fis cal cri a do no or ça men to, que, em te se,
so mam 58 mi lhões de pes so as. Con tu do, a es ti ma ti va
dos que ne ces si tam des se au xí lio bei ra os 80 mi lhões, o
que sig ni fi ca que, em bo ra o au xí lio emer gen ci al con si ga
ser de am pla co ber tu ra, ain da fi ca rão de fo ra pou co
mais de 20 mi lhões de pes so as! Por en quan to, o pro gra- 
ma cus ta cer ca de 2% PIB (so ma da ri que za ge ra da nu- 
ma eco no mia em cer to pe río do), o equi va len te a 5 pro- 
gra mas Bol sa Fa mí lia. A dú vi da im por tan te que fi ca é a
ca pa ci da de do au xí lio em sus ten tar a ati vi da de econô- 
mi ca com a re com po si ção par ci al da ren da per di da.

Po ten ci al men te, es sa ca pa ci da de é de pou co mais da
me ta de da re du ção ve ri fi ca da na ren da. Ao fi nal de 2019,
a mas sa de sa lá ri os da eco no mia (des ses be ne fi ciá ri os)
cor res pon dia a R$ 64,2 bi lhões/mês, com o au xí lio, pas- 
sa rá a R$ 35,5 bi lhões. Mas, quan do con si de ra mos o gru- 
po de pes so as que es tão fo ra do Bol sa Fa mí lia, es sa re po- 
si ção al can ça rá ape nas de 37% do ren di men to ha bi tu al- 
men te re ce bi do an tes da cri se sa ni tá ria. Por tan to, mes- 
mo com o au xí lio emer gen ci al a mas sa de sa lá ri os des se
gru po so fre rá que da de qua se 2/3. Es sa si tu a ção é ain da
mais agra va da pe lo pro ces so sis te má ti co de des trui ção
de pos tos de tra ba lhos e o len to ci clo de re cu pe ra ção
econô mi ca que de ve rá ocor rer. Daí o de ba te atu al que
co me ça a se for mar pe la pe re ni da de do pro gra ma, que,
tam bém, já en con tra bar rei ras em fun ção do ele va dís si- 
mo cus to fis cal.

No to can te as con ces sões de cré di to, até o dia oi to de
maio, che ga ram a im pres si o nan tes R$ 540,3 bi lhões
(7,2% do PIB!). Des tes, 70% fo ram no vas con tra ta ções.
De fa to, o vo lu me é im pres si o nan te, e foi su pe ri or em
81% ao re gis tra do en tre mar ço e abril de 2019. Do to tal
des ti na do às em pre sas, 74,4% fo ram to ma dos pe los
gran des em pre en di men tos e 14,8% pe las mé di as em- 
pre sas. As mi cro e pe que nas em pre sas to ma ram ape nas
10,7% das no vas con ces sões de cré di to, re fle tin do o pro- 
ble ma de sem pre: con cen tra ção e de si gual da de no aces- 
so. Es te úl ti mo tem si do agra va do pe la ne ces si da de de
ga ran ti as co la te rais exi gi das dos va re jis tas, que ti nham,
nos re ce bí veis de car tões de cré di to, o prin ci pal ati vo
pa ra dar em ga ran tia. No en tan to, es se ati vo foi dras ti ca- 
men te re du zi do em fun ção das me di das de iso la men to,
di fi cul tan do as ga ran ti as ne ces sá ri as ao cré di to.

Con tu do, o mais im por tan te a se des ta car é o to tal fra- 
cas so do pro gra ma de fi nan ci a men to da fo lha de pa ga- 
men to às em pre sas. Ape nas 3,7% dos R$ 40 bi lhões do
pro gra ma de cré di to foi usa do. Es se pro je to foi um dos
pri mei ros ins tru men tos anun ci a dos pe lo mi nis tro da
Eco no mia, Pau lo Gue des, com po ten ci al pa ra aten der

cer ca de 1,4 mi lhão de em pre sas e 12 mi lhões de tra ba- 
lha do res. No en tan to, até o mo men to che gou a ape nas
4,5% des sas em pre sas e a so men te 8,3% des ses tra ba lha- 
do res!

O fra cas so do pro gra ma foi, pro va vel men te, cau sa do
pe lo de se nho equi vo ca do da as sis tên cia às mi cro e pe- 
que nas em pre sas. Uti li zou-se de dois ins tru men tos
con cor ren tes en tre si: a MP n° 936/2020 abriu a pos si bi- 
li da de de re du ção de sa lá rio e jor na da de tra ba lho ou
mes mo a sus pen são do con tra to de tra ba lho, mas com a
ma nu ten ção do em pre go, e ofer tou cré di to pa ra co brir a
fo lha de pa ga men to. O pri mei ro (ne ces si da de de ma nu- 
ten ção do em pre go) aca bou de ses ti mu lan do a con tra ta- 
ção do se gun do (cré di to): quem se en di vi da ria pa ra sus- 
ten tar a fo lha de fun ci o ná ri os com in cer te zas so bre o fa- 
tu ra men to?

Do pon to de vis ta do fi nan ci a men to à saú de é im por- 
tan te dei xar cla ro que, ao lon go dos anos, o Sis te ma Úni- 
co de Saú de (SUS) so fre com o sub fi nan ci a men to crô ni- 
co, o que foi agra va do pe la apro va ção da Emen da Cons- 
ti tu ci o nal n. º 95 (Te to dos Gas tos), que, pe las no vas re- 
gras, fez a saú de pú bli ca per der R$ 22,48 bi lhões, en tre
2018 a 2020. Ape sar des sas di fi cul da des, o SUS ain da é
uma ar ma fun da men tal no com ba te à Pan de mia do Co- 
vid-19.

A par tir da aná li se dos da dos do Or ça men to Fe de ral
pa ra en fre ta men to da Pan de mia de Co vid-19, até o dia
16 de maio, dos R$ 255,83 bi lhões au to ri za dos ape nas R$
87,72 bi lhões ti nham si do efe ti va men te pa gos. Do mon- 
tan te pa go, ape nas R$ 8,47 bi lhões, ou se ja, cer ca de
9,65%, fo ram des ti na dos ao “en fren ta men to da emer- 
gên cia de saú de pú bli ca de im por tân cia in ter na ci o nal
de cor ren te do co ro na ví rus”.

Ou tro fa to pre o cu pan te é que a pri mei ra aber tu ra de
cré di to ex tra or di ná rio, não foi, ne ces sa ri a men te apor te
de re cur sos no vos, mas foi re sul ta do de re ma ne ja men to
de re cur sos da aten ção bá si ca de saú de e as sis tên cia
hos pi ta lar e am bu la to ri al, cer ca de R$ 4,8 bi lhões, pa ra o
com ba te à cri se sa ni tá ria. As sim, res ta cla ro que o Go- 
ver no Fe de ral pre ci sa aban do nar sua atu a ção tí mi da e
am pli ar, efe ti va men te, os gas tos em saú de, dan do mai or
ce le ri da de aos de sem bol sos ne ces sá ri os ao en fren ta- 
men to à pan de mia.

A ex pe ri ên cia da Co vid-19 no Ma ra nhão é du rís si ma.
O Go ver no do Ma ra nhão de cre tou lock down a par tir do
cin co até o dia 17 de maio. Até o dia qua tro, tí nha mos re- 
gis tra do 4.530 ca sos con fir ma dos e 271 óbi tos. Quan do
com pa ra mos com os da dos do dia 18 de maio, te mos
14.198 ca sos e 604 óbi tos. Is so sig ni fi ca uma ele va ção de
313,42% nos ca sos con fir ma dos e de 222,87% nos óbi- 
tos.

Pe gan do a va ri a ção da con ta mi na ção – que é uma for- 
ma de lo ca li zar a cir cu la ção da Co vid-19 pe la po pu la ção
– e dos óbi tos nos úl ti mos 30 di as, po de mos ve ri fi car que
no dia 18 de abril tí nha mos 1.205 ca sos e 48 óbi tos no
Ma ra nhão, a uma ta xa de le ta li da de de 3,9%. Trin ta di as
de pois, 18 de maio, os nú me ros da Co vid-19 se al te ra- 
ram pa ra 14.198 ca sos con fir ma dos e 604 óbi tos, ou se ja,
um ín di ce de 1.178,26% nos ca sos con fir ma dos e
1.258,33% dos óbi tos.

Os da dos in di cam que há uma ten dên cia à di fu são da

con ta mi na ção pe lo con ti nen te do Es ta do. Por que es se
nú me ro é pre o cu pan te no ca so do Ma ra nhão?

Se gun do o cen so de 2010, 62,67% dos mu ni cí pi os es- 
tão agru pa dos na fai xa po pu la ci o nal de até 20 mil ha bi- 
tan tes, em bo ra is so re pre sen te cer ca de 25,85% da po- 
pu la ção. Te mos ho je no Ma ra nhão ca sos con fir ma dos
em 201 dos 217 mu ni cí pi os do Es ta do, is to é, 92,63% dos
mu ni cí pi os exis ten tes. O Ma ra nhão tem ho je – da dos do
dia 19 de maio –, 15.114 ca sos con fir ma dos, 634 óbi tos e
ta xa de le ta li da de de 4,19%.

Mes mo com a ado ção de me di das mais du ras de lock- 
down e ro dí zio da fro ta ati va de veí cu los, os da dos ex- 
traí dos do Ín di ce de Iso la men to So ci al in di cam que ti ve- 
mos em mé dia ape nas 45,68% de iso la men to so ci al no
pe río do do lock down. Es ta mos bem dis tan tes do per- 
cen tu al acei tá vel pa ra uma si tu a ção crí ti ca, que é de li- 
mi ta do em tor no de 70% de iso la men to so ci al. Na prá ti- 
ca, as me di das do go ver no não têm im pac ta do de ma- 
nei ra mais de ci si va so bre a re du ção da cir cu la ção das
pes so as, lo go, so bre a cir cu la ção do ví rus. As pec tos cul- 
tu rais e a pre sen ça de te o ri as ne ga ci o nis tas ado ta das
pe lo go ver no Bol so na ro con tri bu em, so bre ma nei ra, pa- 
ra o re la xa men to so ci al das pes so as co muns.

Di an te dos nú me ros que ates tam a evo lu ção da Co- 
vid-19, o Ma ra nhão é o ter cei ro es ta do com mais ca sos e
óbi tos no Nor des te, fi can do atrás ape nas do Ce a rá
(29.043 ca sos e 1.856 óbi tos) e Per nam bu co (21.274 ca- 
sos e 1.745 óbi tos). No com pa ra ti vo com o país, o Ma ra- 
nhão es tá na sé ti ma co lo ca ção, atrás de São Pau lo
(66.049 ca sos e 5.147 óbi tos), Rio de Ja nei ro (27.813 ca- 
sos e 3.080 óbi tos), Ama zo nas (22.132 ca sos e 1.491 óbi- 
tos) e os es ta dos do Nor des te já ci ta dos.

Não é pos sí vel ain da ga ran tir o im pac to das me di das
mais re cen tes ado ta das do Ma ra nhão. Po rém, a ex pe ri- 
ên cia in ter na ci o nal apon ta que a fle xi bi li za ção das me- 
di das de re la xa men to so ci al po ten ci a li za a cir cu la ção do
con tá gio e pres si o nam o sis te ma de saú de. A si tu a ção
dos lei tos no Ma ra nhão é de li ca da, pois a ta xa de ocu pa- 
ção dos lei tos de UTI é de 92,89% e dos lei tos clí ni cos de
75,86%, is so con si de ran do to da a Re gião Me tro po li ta na
de São; em Im pe ra triz 94,29% e 86,36%, res pec ti va men- 
te; e nas de mais re giões 75,56% e 66,06%.

Os da dos mos tram que 54,1% dos ma ra nhen ses vi- 
vem com me nos de R$ 406 por mês; além dis so, mais de
81% não têm aces so a sa ne a men to bá si co ade qua do,
con tra a mé dia na ci o nal de 35,9%. Pa ra 29,2% dos ma ra- 
nhen ses, não há abas te ci men to de água tra ta da. Co mo
po de mos ter a ado ção em lar ga es ca la de ho me of fi ce na
re a li da de do Ma ra nhão, quan do o Es ta do tem o mai or
per cen tu al de tra ba lha do res in for mais do país: te mos
ape nas 64,9% dos tra ba lha do res ocu pa dos, em da dos de
2018. Ou tro da do im por tan te é que ape nas 300 mil pes- 
so as têm aces so a pla nos de saú de, de uma po pu la ção
de cer ca de 7 mi lhões de pes so as.

Por tan to, em bo ra ain da se ja mui to pre ma tu ro pa ra
uma con clu são só li da, é ine gá vel que a tra je tó ria dos
efei tos ini ci ais de mos tra ain da uma re la ti va ti mi dez das
po lí ti cas de en fren ta men to à pan de mia da Co vid-19.

*Dou tor em De sen vol vi men to. Prof. Ad jun to do De- 
par ta men to de Eco no mia e do Pro gra ma de Pós-Gra du a- 
ção em De sen vol vi men to So ci o e conô mi co da UF MA.

**Dou to ran do do PPGPP-UF MA e Prof. do De par ta- 
men to de Eco no mia da UF MA.

***Mes tran do do IE/UNI CAMP-SP

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A decisão ocorre depois questionamentos judiciais e pressão de entidades ligadas à
educação que cobravam o adiamento da prova por causa da pandemia da covid-19

• Ope ra dor de cai xa
• Ope ra dor de em pi lha dei ra
• Re po si tor
• Car ta zis ta
• Nu tri ci o nis ta
• Co zi nhei ro
• Aten den te de ven das

Ma ri nha pror ro ga cer ta me

EXAME

Enem deve ser adiado
por até dois meses

Jus ti ça

O
Mi nis té rio da Edu ca ção 
(MEC) de ci diu adi ar o Exa- 
me Na ci o nal do En si no Mé- 
dio (Enem) 2020 em fun ção 

dos im pac tos da pan de mia do no vo 
co ro na ví rus. “As da tas se rão adi a das 
de 30 a 60 di as em re la ção ao que foi 
pre vis to nos edi tais“, diz no ta con jun- 
ta do MEC e do 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).

O cro no gra ma ini ci al pre via a apli- 
ca ção do Enem 2020 im pres so nos di- 
as 1º e 8 de no vem bro. Já os par ti ci- 
pan tes da ver são di gi tal, fa ri am a pro- 
va nos di as 11 e 18 de ou tu bro. mais de 
3,5 mi lhões de can di da tos se ins cre- 
ve ram pa ra o exa me.

Pa ra de fi nir a no va da ta, o Inep pro- 
mo ve rá uma en que te di re ci o na da aos 
ins cri tos do Enem 2020, a ser re a li za- 
da em ju nho, por meio da Pá gi na do 
Par ti ci pan te. As ins cri ções pa ra o exa- 
me se guem aber tas até as 23h59 de 
ama nhã, sex ta-fei ra, 22 de maio.

Mais ce do, o mi nis tro da Edu ca ção, 
Abraham Wein traub, men ci o nou um 
pos sí vel adi a men to do Enem, pe las 
re des so ci ais. Em sua con ta no Twit ter, 
ele in for mou que a de ci são ocor re “di- 
an te dos re cen tes acon te ci men tos no 
Con gres so” e após con ver sas com lí- 
de res do cen trão.

A re a li za ção do Enem tam bém foi 
al vo de ques ti o na men tos ju di ci ais. Na 
úl ti ma se gun da-fei ra (18) a De fen so- 
ria Pú bli ca da União (DPU) en trou 
com re cur so no Tri bu nal Re gi o nal Fe- 
de ral da 3ª Re gião pe din do que a de ci- 
são de man ter o exa me du ran te a pan-

Ve ja abai xo a no ta do Inep:

AS PROVAS DO EXAME NACIONAL ESTAVAM MARCADAS PARA 1º DE NOVEMBRO

DIVULGAÇÃO

de mia do no vo co ro na ví rus se ja re vis- 
ta.

Em abril, o ór gão con se guiu uma li- 
mi nar fa vo rá vel ao adi a men to das da- 
tas da pro va, mas a me di da foi der ru- 
ba da pe lo de sem bar ga dor Antô nio 
Ce de nho aten den do a pe di do da Ad- 
vo ca cia-Ge ral da União (AGU).

Aten to às de man das da so ci e da de e 
às ma ni fes ta ções do Po der Le gis la ti vo 
em fun ção do im pac to da pan de mia 
do co ro na ví rus no Exa me Na ci o nal do 
En si no Mé dio (Enem) 2020, 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) e o Mi- 
nis té rio da Edu ca ção (MEC) de ci di-
ram pe lo adi a men to da apli ca ção dos 
exa mes nas ver sões im pres sa e di gi tal. 
As da tas se rão adi a das de 30 a 60 di as 
em re la ção ao que foi pre vis to nos edi- 
tais.

Pa ra tan to, o Inep pro mo ve rá uma 
en que te di re ci o na da aos ins cri tos do 
Enem 2020, a ser re a li za da em ju nho, 
por meio da Pá gi na do Par ti ci pan te. 
As ins cri ções pa ra o exa me se guem 
aber tas até as 23h59 des ta sex ta-fei ra, 
22 de maio.

SÃO LUÍS

Rede Assaí está oferecendo 284 vagas de emprego

ESTÃO SENDO OFERECIDAS 284 VAGAS PARA DIFERENTES SETORES DA UNIDADE QUE SERÁ INAUGURADA NO TURU, EM SÃO LUÍS

DIVULGAÇÃO

A re de ata ca dis ta As saí, es tá com
va gas aber tas pa ra sua mais no va lo ja
que se rá inau gu ra da no bair ro do Tu- 
ru, lo ca li za da na re gião me tro po li ta na
de São Luís.

Es tão sen do ofe re ci das 284 va gas
pa ra di fe ren tes se to res da uni da de,
des ti na da tam bém pa ra pes so as com
de fi ci ên cia, co mo:

Os in te res sa dos de vem re a li zar seu
ca das tro por meio do link: https://ex- 
pan sa o as sai tu ru.gupy.io/ até o dia 7
de ju lho.

O pro ces so se le ti vo vai ser re a li za- 
do 100% on li ne, co mo for ma de pre- 
ven ção con tra o no vo co ro na ví rus.

A Ma ri nha do Bra sil re ti fi cou o no- 
vo Con cur so Pú bli co que vi sa a con- 
tra ta ção de pro fis si o nais pa ra a Es co la
Na val em 2020 (CPA EN/2020).

De acor do com os do cu men tos, as
ins cri ções que ti ve ram iní cio no dia 20
de abril fo ram pror ro ga das até 7 de ju- 
nho de 2020 (re ti fi ca ção I). Além de
que aos in te res sa dos em ob ter a isen- 
ção ti ve ram al guns itens mo di fi ca dos
que se en con tram es pe ci fi ca dos na
ín te gra em nos so si te.

Con cur so
Es te cer ta me tem co mo ob je ti vo o

pre en chi men to de 22 va gas no to tal,
sen do 10 ex clu si vas pa ra o se xo mas- 
cu li no e 12 es pe cí fi cas pa ra can di da- 
tas do se xo fe mi ni no. Den tro des te
nú me ro há va gas des ti na das às pes so- 
as que se en qua dram nos re qui si tos
do edi tal. O cur so é to tal men te gra tui- 
to. O Ci clo Es co lar, re a li za do pe lo alu- 

no na gra du a ção de As pi ran te, te rá a
du ra ção de qua tro anos le ti vos, pa ra
to dos os cur sos, sob re gi me de in ter- 
na to. 

Du ran te es se cur so, o as pi ran te re- 
ce be rá re mu ne ra ção no va lor de R$
1.574,12, sen do R$ 1.334 re la ti vos ao
sol do mi li tar, R$ 173,42 de adi ci o nal
mi li tar e R$ 66,70 de adi ci o nal de
com pen sa ção por dis po ni bi li da de
mi li tar. Além dis so, se rá pro por ci o na- 
do ao alu no ali men ta ção, uni for me,
ven ci men tos e as sis tên cia mé di co-
odon to ló gi ca, psi co ló gi ca, so ci al e re-
li gi o sa.

Pa ra par ti ci par, os in te res sa dos de- 
vem re a li zar as ins cri ções a par tir das
8h do dia 20 de abril de 2020 até as
23h59 do dia 7 de ju nho de 2020, ob- 
ser va do o ho rá rio ofi ci al de Bra sí lia,
no si te de In gres so da Ma ri nha e efe-
tu ar o pa ga men to da ta xa de ins cri ção
no va lor de R$ 65. 

Os sa ques

Sa que do PIS/PA SEP 2020

Quan to vou re ce ber?

• 1 mês – R$ 88,00
• 2 me ses – R$ 175,00
• 3 me ses – R$ 262,00
• 4 me ses – R$ 349,00
• 5 me ses – R$ 436,00
• 6 me ses – R$ 523,00
• 7 me ses – R$ 610,00
• 8 me ses – R$ 697,00
• 9 me ses – R$ 784,00
• 10 me ses – R$ 871,00
• 11 me ses – R$ 958,00
• 12 me ses – R$ 1.045,00

QUEM TEM DI REI TO?

Cai xa li be ra R$
1.045 pa ra sa que

O Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS)
emer gen ci al foi au to ri za do pe lo Go ver no Fe de ral, e a
par tir do dia 15 de ju nho, os be ne fi ciá ri os po de rão co- 
me çar a sa car o va lor de R$ 1.045, li be ra do pe la Cai xa
Econô mi ca Fe de ral.

Os tra ba lha do res po de rão sa car es se va lor de con tas
ati vas ou ina ti vas, no en tan to, o va lor não se rá cu mu la ti- 
vo, co mo os sa ques do be ne fí cio no ano pas sa do. Mes- 
mo que a pes soa pos sua mais de uma con ta, R$ 1.045 é
te to que po de ser sa ca do.

Os sa ques fi ca rão dis po ní veis até 31 de de zem bro de
2020, e po de rão ser fei tos por meio das agên ci as da Cai- 
xa, ca sas lo té ri cas e cai xas ele trô ni cos. A da ta li mi te pa ra
os sa ques é o mes mo pra zo em que se en cer ra o pe río do
de ca la mi da de pú bli ca do Bra sil, de ter mi na do no mês
de mar ço, em de tri men to da pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus.

Se rão apli ca dos R$ 36 bi lhões na eco no mia bra si lei ra,
com o in tui to de re du zir os im pac tos econô mi cos no
país.

Quem tem di rei to ao sa que?
Pos su em di rei to ao sa que do be ne fí cio, to dos os tra- 

ba lha do res com con ta no FGTS, ati va ou ina ti va. O va lor
cor res pon de ao sa lá rio mí ni mo do ano de 2020.

O ca len dá rio ofi ci al dos sa ques ain da não foi li be ra do
pe la Cai xa Econô mi ca Fe de ral. No en tan to, de acor do a
agên cia ban cá ria, as li be ra ções de vem ser fei tas se guin- 
do a or dem dos me ses de ani ver sá rio dos tra ba lha do res.

De acor do com o Go ver no Fe de ral, os sa ques do FGTS
se rão fei tos por meio das agên ci as da Cai xa Econô mi ca
Fe de ral, ca sas lo té ri cas e cai xas ele trô ni cos. Um cui da do
que se de ve ter é quan to as aglo me ra ções, em fun ção da
con ta mi na ção pe la Co vid-19 e, por is so, a Cai xa acon se- 
lha que a trans fe rên cia do di nhei ro se ja fei ta por meio
do apli ca ti vo do FGTS.

O apli ca ti vo do FGTS es tá dis po ní vel pa ra down lo ad
gra tui to no Go o gle Play e Play Sto re. De pois de ins ta la- 
do, se rá ne ces sá rio fa zer um ca das tro na pla ta for ma e
as sim, en tão, pos suí ra o aces so aos seus re cur sos, tais
co mo con sul ta ao sal do, ex tra to da con ta e ou tros.

Exis te uma dú vi da en tre os tra ba lha do res, quan to se- 
rá pos sí vel sa car do PIS/PA SEP com o no vo cro no gra ma
2020/2021? Tam bém nes te ca so, os sa ques po de rão ser
re a li za dos a par tir de 16 de ju nho e irão se es ten der até o
dia 30 de ju nho de 2021.

An tes de mais na da, vo cê te rá que cum prir al guns re- 
qui si tos pa ra po der aces sar o va lor: ter re ce bi do em mé- 
dia até dois sa lá ri os mí ni mos men sal men te e ter tra ba- 
lha do pe lo me nos 30 di as de car tei ra as si na da em 2019.

Con fi ra os va lo res a se guir por mês tra ba lha do e
quan to irá re ce ber:

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Justiça maranhense prorrogou a prisão domiciliar de detentos que estão inclusos no
grupo de risco da covid-19. A decisão foi assinada pelo titular da 1ª VEP de São Luís

GRUPO DE RISCO

Prorrogada prisão
domiciliar de detentos
DA REDAÇÃO

• ido sos
• hi per ten sos
• por ta do res de di a be tes
• do en ças car di o vas cu la res, res pi ra- 
tó ri as ou re nais crô ni cas
• por ta do res de HIV
• mu lhe res grá vi das
• lac tan tes

70 de ten tos be ne fi ci a dos

A
pri são do mi ci li ar pa ra pre sos 
do re gi me se mi a ber to que se 
en qua dram no gru po de ris co 
por con ta da pan de mia do 

no vo co ro na ví rus foi pror ro ga da por 
por mais 30 di as. A de ci são foi as si na- 
da pe lo juiz Már cio Cas tro Bran dão, 
ti tu lar da 1ª Va ra de Exe cu ções Pe nais 
de São Luís (1ª VEP).

Per ten cem ao gru po de ris co:

Ao to do, 70 in ter nos de 10 uni da des 
pri si o nais de São Luís ti ve ram di rei to 
a pri são do mi ci li ar.

A Se cre ta ria de Ad mi nis tra ção Pe-

OS DETENTOS BENEFICIADOS SÃO DE 10 UNIDADES PRISIONAIS DO MARANHÃO

ni ten ciá ria (SE AP) te me ris co de con- 
ta mi na ção da Co vid-19 nos pre sos e 
ser vi do res da pas ta e por is so fez o pe- 
di do de pror ro ga ção da pri são do mi- 
ci li ar pa ra o gru po de ris co. Fo ram 
con si de ra das tam bém as al tas ta xas 
de ca sos da do en ça que le va ram a 
ado ção de me di das res tri ti vas co mo o 
‘lock down’ (blo queio to tal) na Gran de 
Ilha de São Luís e o es ta do de emer- 

gên cia em saú de de cla ra do pe lo Mi- 
nis té rio da Saú de.

Não es tão sen do be ne fi ci a dos com 
a saí da tem po rá ria os in ter nos que 
não apre sen ta rem boa con du ta car ce- 
rá ria ou ti ve rem com man da do de pri- 
são pro vi só ria. Pa ra es ses ca sos, a uni-
da de pri si o nal de ve rá pro vi den ci ar o 
de vi do iso la men to pa ra a pro te ção do 
ape na do.

BACABAL

Suspeitos aplicam golpe
no auxílio emergencial

O DINHEIRO ERA SACADO EM VÁRIAS AGÊNCIAS DA CAIXA

Uma ação da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés da
16ª Re gi o nal de Ba ca bal, com apoio do 15° Ba ta lhão de
Po lí cia Mi li tar de Ba ca bal, pren deu du as pes so as sus- 
pei tas de es te li o na to.

Eles fo ram fla gra dos apli can do gol pes con tra a Cai xa
Econô mi ca Fe de ral. Um dos pre sos é de São Luís, mo ra- 
dor do bair ro João Pau lo.

De acor do com a po lí cia, a frau de con sis tia em uti li- 
zar CPF de pes so as ne ces si ta das que ain da não re ce be- 
ram o au xí lio emer gen ci al e fa zer ca das tros in de vi dos
no sis te ma do go ver no. As sim, o di nhei ro de de ze nas de
pes so as era de po si ta do em con tas es co lhi das pe lo gru- 
po cri mi no so e em se gui da sa ca dos em agên ci as da Cai- 
xa e ou tros es ta be le ci men tos.

A po lí cia tam bém in for mou que há par ti ci pa ção de
inú me ras pes so as, tan to de Ba ca bal quan to de São Luís.
No mo men to é es ti ma do pre li mi nar men te o pre juí zo de
mais de R$ 100 mil pa ra os co fres pú bli cos e tam bém aos
re ais be ne fi ciá ri os do au xí lio.

As in ves ti ga ções do ca so se gui rão pa ra a Jus ti ça Fe de- 
ral e Po lí cia Fe de ral, que pos su em com pe tên cia e atri- 
bui ção pa ra apu ra ção e jul ga men to dos cri mes em
ques tão.

SAU LO DU AI LI BE

Mo ni to ra men to

SANTA INÊS

Polícia Civil apreende munições  

AS MUNIÇÕES FORAM ENCONTRADAS COM O SUSPEITO EM UM CONJUNTO DE KITINETES

POLÍCIA CIVIL

Uma ação po li ci al de in ves ti ga do res da
7ª De le ga cia Re gi o nal de San ta Inês, pren- 
deu, em fla gran te de li to, um ho mem sus- 
pei to com vá ri os ca li bres de mu ni ções.

Dan do con ti nui da de ao com ba te à ven- 
das ir re gu la res, de ar mas e mu ni ções, os
po li ci ais con se gui ram iden ti fi car o sus pei- 
to pre so, co mo sen do um dos au to res des se
ti po de cri me.

Atra vés de in ves ti ga ções, a equi pe de
cap tu ras da de le ga cia con se guiu iden ti fi- 
car e lo ca li zar Ja nil son dos San tos Cos ta, e
de pois de al gu mas ho ras mo ni to ran do a
re si dên cia de le, vi ram quan do en trou no

car ro, es ta ci o na do na por ta da re si dên cia,
os po li ci ais, após al guns mi nu tos se guin do
o car ro, per ce be ram que pa rou em um
con jun to de kit ne tes, lo ca li za do na Rua
Jus ce li no Ku bits chek, Vi la Mi li tar, e aden-
trou em um dos kit ne tes. Ao sair, os po li ci- 
ais ci vis abor da ram o sus pei to e em uma
bre ve re vis ta en con trou uma quan ti da de
de mu ni ções, de ca li bre 38 e 380. Lo go em
se gui da en tra ram na kit ne te e fi ze ram uma
re vis ta, e lo go en con tra ram, es con di do em
um dos cô mo dos, mais mu ni ções, de di- 
ver sos ca li bres, tais co mo, 38, 380, 28, 20,
12, 6.35 .

Lo go após ter re ce bi do voz de pri são, foi
con du zi do pa ra a De le ga cia Re gi o nal de
San ta Inês, e en ca mi nha do pa ra o sis te ma
pri si o nal, fi can do a dis po si ção da Jus ti ça.

Vi la Pa raí so

Vi la Lo bão

BRUTALIDADE EXTREMA

Assassinatos investigados em Caxias

NA VILA LOBÃO, FRANCISCO CARLOS BARBOSA, DE 21 ANOS, MORREU APÓS SER BALEADO

Dois as sas si na tos es tão sen do in ves ti- 
ga dos pe la po lí cia da ci da de de Cai xas,
dis tan te cer ca de 362 km da ca pi tal ma ra- 
nhen se. Os ho mi cí di os fo ram re gis tra dos
na úl ti ma ter ça-fei ra (19), no Re si den ci al
Vi la Pa raí so e no bair ro Vi la Lo bão.

O pri mei ro cri me foi na Vi la Pa raí so. A

ví ti ma foi iden ti fi ca da co mo Antô nio Ue- 
rik Sil va Al ves, de 32 anos.

In for ma ções dão con ta de que ele es ta- 
ria con su min do dro gas den tro de uma ca- 
sa e te ria si do as sas si na do de for ma vi o- 
len ta e a pau la das por pes so as que es ta ri- 
am com ele.

Já o cri me da Vi la Lo bão, a ví ti ma era
Fran cis co Car los Bar bo sa da Sil va Jú ni or,
de 21 anos.

Ele foi e atin gi do a ti ros por uma pes- 
soa, que ain da não te ve a iden ti da de re ve- 
la da. Após co me ter o cri me, o sus pei to fu- 
giu.

O jo vem mor reu ain da no lo cal. Em
am bos os ca sos, a Po lí cia Ci vil in ves ti ga
au to ria e mo ti va ção dos cri mes. (S.D)

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020
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Neymar se prepara para receber chamada de retorno do Paris Saint-Germain e voltar a
treinar para a continuação da temporada. Objetivo do brasileiro é a Champions League

FRANÇA

Neymar espera
ligação para voltar

Neymar é o úni co bra si lei ro que
gos ta mais de Man ga ra ti ba do que de
Pa ris. Tem su as ra zões, as sim co mo a
ci da de li to râ nea, vi zi nha ao Rio de Ja- 
nei ro, tem seus en can tos. O cra que
bra si lei ro che gou ao Bra sil na se gun- 
da quin ze na de mar ço, lo go de pois da
clas si fi ca ção do Pa ris Saint-Ger main
pa ra as quar tas-de-fi nal da Cham pi- 
ons Le a gue. Sem pre dei xou cla ro: veio
tra ba lhar.

Trei nou com seu pre pa ra dor fí si co
pes so al, Ri car do Ro sa, e já afir mou em
ví deo em su as re des so ci ais que es tá
pron to pa ra vol tar aos jo gos. As sim
que for pos sí vel. Pois po de ser no dia 8
de agos to, com a no va ta be la pro pos ta
pe la Ue fa pa ra re a li zar as fi nais da
Cham pi ons Le a gue em par ti da úni ca
nas quar tas-de-fi nal e se mi fi nais em
Is tam bul.

Pa ra is so, Neymar já sa be que pre ci- 

sa agen dar sua vi a gem e es pe ra um te- 
le fo ne ma do Pa ris Saint-Ger main a
qual quer mo men to. Quan do che gar a
Pa ris, de ve rá pre ci sar de qua ren ta di- 
as de iso la men to. Foi o que acon te ceu
no re tor no de Cris ti a no Ro nal do à Itá- 
lia, de pois de pas sar o iso la men to trei- 
nan do na Ilha da Ma dei ra, em Por tu- 
gal.

De pois de du as se ma nas de qua- 
ren te na, Cris ti a no Ro nal do só vol tou a
trei nar na úl ti ma ter ça-fei ra (19). No
mo men to atu al, só pa re ce res tar a
Neymar fa zer ma nu ten ção da for ma
fí si ca que atin giu. Is so ele po de rá fa- 
zer tam bém em sua ca sa na Fran ça. A
ques tão ago ra é a con ta de quan tos di- 
as o PSG te rá pa ra trei nar an tes de co- 
me çar seu gran de ob je ti vo, a Cham pi- 
ons Le a gue.

O PSG ob ser va aten ta men te aos re- 
sul ta dos dos pró xi mos tes tes da Bun- 

des li ga pa ra en ten der se tu do da rá
cer to, co mo pa re ceu na ro da da de re- 
a ber tu ra, en tre sá ba do e se gun da-fei-
ra. Nes te ca so, po de co me çar a cha- 
mar de vol ta seus jo ga do res es tran gei- 
ros. A vi a gem de Neymar pa ra Man ga- 
ra ti ba não agra dou aos di ri gen tes
fran ce ses, mas ele não foi o úni co a
sair de Pa ris. Thi a go Sil va, por exem- 
plo, tam bém vol tou ao Rio de Ja nei ro.

Pa ra po der trei nar du ran te to do o
mês de ju lho, Neymar de ve rá che gar à
Fran ça no má xi mo no dia 15 de ju nho.
A vi a gem de vol ta se apro xi ma. Com a
mu dan ça do for ma to da Cham pi ons e
jo gos em cam pos neu tros nas quar- 
tas-de-fi nal, o so nho do ata can te bra-
si lei ro tam bém po de se apro xi mar.
Ele po de pre ci sar de ape nas qua tro jo- 
gos pa ra ven cer a Cham pi ons e es pe- 
rar pa ra sa ber se ha ve rá pre mi a ção da
Fi fa nes te ano.

RÚSSIA

Saltadora recebeu proposta para se prostituir

A pro pos ta

Me da lha de pra ta no sal to em dis- 
tân cia no Mun di al de Atle tis mo de 
Lon dres 2017, a rus sa Darya Klishi na 
afir mou que re ce beu uma pro pos ta 
pa ra tra ba lhar co mo ga ro ta de pro gra- 
ma de lu xo em 2019. A re ve la ção foi 
fei ta em en tre vis ta ao si te Sports.ru.

Se gun do Darya, uma pes soa pro- 
cu rou-a atra vés do Ins ta gram ofe re- 
cen do US$ 200 mil (R$ 1,1 mi lhão) 
men sais pa ra ela se pros ti tuir nos Es- 
ta dos Uni dos.

A rus sa, que tem 29 anos, re cu sou a 
pro pos ta. “Me ofe re ce ram um tra ba- 
lho de acom pa nhan te. Is so acon te ceu 
há um ano e meio. Res pon di: Sin to 
mui to, mas is so não me in te res sa” – 
con tou a sal ta do ra, que dis se ain da 
que o agen ci a dor in sis tiu pa ra que ela 
acei tas se o tra ba lho.

Na mes ma en tre vis ta, Darya Klishi- 
na res sal tou que se ar re pen de de ter 
fei to fo tos sen su ais no pas sa do. “To do 
mun do tem, di ga mos, er ros jo vens. 
Vo cê faz is so sem pen sar que po de 
afe tar a sua car rei ra. Pen so que is so fi- 
cou no pas sa do”, con cluiu. DARYA KLISHINA FOI A VICE-CAMPEÃ MUNDIAL DE ATLETISMO EM LONDRES 2017

ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES

SEGURANÇA

Bernie Ecclestone deixa Brasil rumo à Suíça
GETTY IMAGES

Ex-de ten tor dos di rei tos co mer ci- 
ais da Fór mu la 1 e to do-po de ro so da
ca te go ria, Ber nie Ec cles to ne dei xou o
Bra sil ru mo à Suí ça de vi do ao au men-
to do nú me ro de ca sos de co ro na ví rus
no país. O ex-di ri gen te, de 89 anos, vi- 
a jou num ja to par ti cu lar com a es po- 
sa, a bra si lei ra Fa bi a na Flo si, que es tá
grá vi da de um me ni no. Ho je, o Bra sil é
o ter cei ro país com mais ca sos re gis- 
tra dos no mun do – até es ta quar ta-fei-
ra, são 271 mil in fec ta dos, com 18 mil
mor tos. Am bos es ta vam nu ma fa zen- 
da em Am pa ro, em São Pau lo.

Dí vi das se acu mu lam

Mais ca sos por vir?

MAIS PRO BLE MAS

Sem re cur sos, Cru zei ro
ain da tem dé bi to a ser
pa go na Fi fa

Con de na do pe la Fi fa à per da de seis pon tos na pró xi- 
ma Sé rie B do Bra si lei ro, o Cru zei ro ain da te rá mais uma
or dem de pa ga men to a cum prir em maio: tra ta-se da
com pra do ata can te Wil li an, ain da em 2014, vin do do fu- 
te bol ucra ni a no.

O pa ga men to pre ci sa ser fei to até o dia 29. É só um da
ex ten sa lis ta de ca sos que o clu be acu mu la na Fi fa. São
dí vi das pe la con tra ta ção de jo ga do res, em ne go ci a ções
in ter na ci o nais, pro te la das des de 2014. Pa ra pi o rar, a
pan de mia ain da acar re tou uma que da drás ti ca de re cei- 
tas do clu be, que acu mu la atra sos no pa ga men to de sa- 
lá ri os.

Des de 2014, ano que mar cou o bi cam pe o na to bra si- 
lei ro, o Cru zei ro re a li zou com pras fo ra do país e, na mai- 
o ria dos ca sos, não qui tou os acor dos re a li za dos. A dí vi- 
da pe la com pra do ata can te Wil li an, co bra da pe lo Zorya
Luhansk, é de 1.462.500 eu ros (co ta ção ho je em R$ 9 mi- 
lhões apro xi ma da men te). O ca so en vol ve fa lên cia do
clu be ucra ni a no e até fal si fi ca ção de do cu men tos.

Mais du as or dens de pa ga men to são aguar da das pa ra
o se gun do se mes tre: da com pra do za guei ro Kunty Cai- 
ce do, do In de pen di en te del Val le, e do meia Ar ras ca e ta,
do De fen sor. O de fen sor foi con tra ta do em 2016, en- 
quan to o meia che gou em 2015. Am bos já es tão fo ra do
clu be. O Cru zei ro di vul gou um ba lan ço dos va lo res que
se ri am dis cu ti dos na Fi fa nos pró xi mos me ses.

No fim de ja nei ro, o Cru zei ro re ve lou que pre ci sa ria
qui tar, en tre es te ano e 2022, R$ 52 mi lhões em dé bi tos
des ses pro ces sos. Pa ra azar do clu be, com a va lo ri za ção
de mo e das es tran gei ras fren te ao re al, es sa dí vi da su pe- 
ra os R$ 81 mi lhões, dos quais R$ 36,6 pre ci sam ser pa- 
gos ain da no pri mei ro se mes tre, R$ 43,7 mi lhões no se- 
gun do se mes tre e R$ 1,1 mi lhão em 2021. A dí vi da to tal
te ve um au men to em tor no de 55% em re la ção ao que foi
di vul ga do em ja nei ro. A si tu a ção pre o cu pa ain da mais
por cau sa da drás ti ca que da de re cei tas no clu be, que
per deu com ar re ca da ção em re la ção aos as so ci a dos e
tam bém com con tra tos de pa tro ci na do res sus pen sos.
“Es ta mos vi ven do um mo men to de ex ce ção, em que o
mun do es tá so fren do com as con sequên ci as des ta cri se
com o Co ro na ví rus. To dos sa bem da fal ta de re cur sos do
Cru zei ro, e o clu be te ve su as re cei tas ain da mais com- 
pro me ti das pe la si tu a ção de pan de mia”, ex pli cou San- 
dro Gon za lez, CEO do clu be, so bre o mo men to vi vi do.

O dé bi to de Wil li an é o úni co re fe ren te a uma tran sa- 
ção de 2014. Das ne go ci a ções re a li za das em 2015, além
de Ar ras ca e ta, o Cru zei ro tam bém dis cu te com o Mo re- 
lia, do Mé xi co, uma co bran ça de 1,15 mi lhão de dó la res
apro xi ma da men te pe la com pra do ata can te Ri as cos.

O ano de 2016 ain da traz dé bi tos re fe ren tes às com- 
pras dos ata can tes Ra fa el So bis, vin do do Ti gres, que dis- 
cu te o pa ga men to de 3 mi lhões de dó la res em ações des- 
mem bra das, e de Ra món Ábi la, vin do do Hu ra cán. No
ca so do ata can te ar gen ti no, o clu be mi nei ro re ce beu o
per dão da dí vi da do clu be de Bu e nos Ai res, mas ain da
en fren ta uma co bran ça do Ins ti tu to de Cór do ba, que
bus ca re ce ber va lo res do me ca nis mo de so li da ri e da de.

Da que le ano, o Cru zei ro ain da dis cu te o pa ga men to
de dé bi tos com o téc ni co por tu guês Pau lo Ben to e sua
co mis são téc ni ca, em dí vi da que já su pe ra R$ 1 mi lhão.
Em 2017, o ca so dis cu ti do do Cru zei ro é re fen te à vin da
do meia Thi a go Ne ves. Ne la, o Cru zei ro in gres sou so li- 
da ri a men te em re la ção à dis cus são da que bra de con tra- 
to en tre o jo ga dor e o Al Ja zi ra, que co bra va 9 mi lhões de
eu ros pe la que bra de con tra to.

No ano pas sa do, o clu be con se guiu en cer rar dois ca- 
sos dis cu ti dos na Fi fa. O pri mei ro foi do ata can te Gon- 
za lo La tor re, que veio co mo con tra pe so na con tra ta ção
de Ar ras ca e ta. Fo ram pa gos R$ 18,5 mi lhões ao Ate nas,
do Uru guai. Tam bém en cer rou a dis cus são da com pra
do meia Pi sa no ao ne go ci ar o vo lan te Lu cas Ro me ro
com o In de pen di en te. To das es sas con tra ta ções fo ram
re a li za das ain da na ges tão de Gil van de Pi nho Ta va res,
que pre si diu o clu be até o fim de 2017.

A ges tão de Wag ner Pi res de Sá não qui tou os dé bi tos
já exis ten tes e acres cen tou mais um à lis ta. O no vo ca so
é em re la ção ao ata can te Pe dro Ro cha. O Spar tak, da
Rús sia, dis cu te o pa ga men to de R$ 4 mi lhões apro xi ma- 
da men te pe lo em prés ti mo do jo ga dor.

É o que te me o Cru zei ro. Dois ca sos pre o cu pam a di- 
re to ria. O prin ci pal é do meia Ro dri gui nho, com pra do
do Pyramids, do Egi to, ano pas sa do. O dé bi to atu al é de
R$ 39 mi lhões. O clu be mi nei ro já foi no ti fi ca do pe lo clu- 
be egíp cio, e o ca so de ve rá ser dis cu ti do na Fi fa.

Ou tro que po de che gar à es fe ra da Fi fa é do la te ral
Dodô. O clu be mi nei ro acer tou con tra to, se res pon sa bi- 
li zan do em pa gar 300 mil eu ros à Samp do ria, da Itá lia,
ca so o jo ga dor bra si lei ro fi zes se três par ti das pe lo Cru- 
zei ro no Bra si lei ro ou o clu be al can ças se 15 pon tos na
com pe ti ção. 
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1. Multiplayer gra tui to

2. Pre ço de jo gos

3. Evo lu ção de hard ware

4. Va ri e da de de con tro les

5. Me lhor pla ta for ma pa ra re a li da de vir tu al

6. Va ri e da de de tí tu los

7. Vo cê tem uma má qui na que vai mui to além de ro dar
jo gos

Decisão

Motivos para
comprar PC gamer

U
m PC ga mer po de ser uma me lhor op ção do
que um vi de o ga me na ho ra de com prar um
dis po si ti vo pa ra jo gos. Is so por que, além de
de sem pe nho de pon ta, a má qui na ofe re ce

mai or di ver si da de de jo gos e com pre ços mais aces sí- 
veis, va ri e da de de con tro le e mo do gra tui to.

Por ou tro la do, a com pra de um PC ga mer é um in ves- 
ti men to pe sa do, que, mui tas ve zes, su pe ra o pre ço de
um vi de o ga me da ge ra ção atu al. No en tan to, as van ta- 
gens des se ti po de má qui na aca bam com pen san do o
pre ço mais al to. A se guir, co nhe ça se te mo ti vos pa ra
com prar um com pu ta dor ga mer em vez de um con so le.

Até a ge ra ção pas sa da, al guns con so les de vi de o ga me
con ta vam com multiplayer gra tui to. Nes se ca so, era ne- 
ces sá rio ape nas uma co ne xão com a In ter net pa ra jo gar
com ami gos ou des co nhe ci dos do mun do to do.

Na ge ra ção atu al, Sony e Nin ten do se gui ram os pas- 
sos da Mi cro soft e ago ra exi gem o pa ga men to de uma ta- 
xa, por meio de ser vi ços pró pri os, pa ra jo gar on li ne. Ca- 
so vo cê fa ça ques tão de jo gar com mais pes so as na pla- 
ta for ma e não quei ra pa gar por is so, um PC ga mer po de
ser a op ção per fei ta, já que eles não pos su em es sa res tri- 
ção.

Jo gos pa ra con so les co mo PlayStation 4, Xbox One ou
Nin ten do Swit ch cos tu mam ser bem ca ros no Bra sil.
Mes mo que os tí tu los se jam co mer ci a li zan dos ofi ci al- 

men te no país, os im pos tos pa ra con so les aca bam en ca- 
re cen do con si de ra vel men te o pre ço dos ga mes por
aqui. Já no PC, é pos sí vel en con trar boa par te des sa bi- 
bli o te ca de jo gos por um va lor bem abai xo. Em pla ta for- 
mas co mo Ste am ou GOG, os tí tu los cos tu mam che gar
por pre ços me no res. Is so sem con si de rar as sem pre van- 
ta jo sas pro mo ções sa zo nais.

Es se é, pro va vel men te, o pon to mais im por tan te ao
es co lher um PC ga mer em vez de um vi de o ga me. Ao
com prar um com pu ta dor pa ra jo gar, vo cê tem uma má- 
qui na que po de ser mais po de ro sa do que o me lhor con- 
so le do mer ca do e não pre ci sa se pren der àque la con fi- 
gu ra ção por anos. Os vi de o ga mes cos tu mam ter um
hard ware sa tis fa tó rio no seu lan ça men to, mas pre ci sam
se guir com ele por, pe lo me nos, cin co anos an tes do lan- 
ça men to de uma no va ver são. Já os PCs po dem ser cons- 
tan te men te atu a li za dos con for me sur gem no vi da des de
hard ware.

Por cau sa des sa fa ci li da de de me lho rar a má qui na, o
de sem pe nho de jo gos ten de a ser me lhor em com pu ta- 
do res do que em con so les. Is so por que, en quan to de- 
sen vol ve do res pre ci sam tra ba lhar com as li mi ta ções de
vi de o ga mes, no PC, eles po dem che gar aos li mi tes que a
tec no lo gia atu al per mi te.

Ape sar de a Mi cro soft es tar pre pa ran do o su por te a
te cla do e mou se em seu vi de o ga me, os PCs ain da le vam
van ta gem quan do o as sun to é va ri e da de de con tro les
pa ra jo gar. Se ja com a com pa ti bi li da de atu al pa ra pra ti- 
ca men te to dos os joysticks exis ten tes, o fa to de ter por
pa drão o su por te a te cla do e mou se, pe ri fé ri cos que são
ide ais pa ra tí tu los de es tra té gia e de ti ro em pri mei ra em
pes soa, o com pu ta dor sem pre te rá es se pon to a fren te
de vi de o ga mes.

A Sony apos tou for te na cri a ção do PlayStation VR,
pe ri fé ri co de re a li da de vir tu al pa ra o PS4. No en tan to,
ape sar de ter al guns tí tu los in te res san tes, o de sem pe- 
nho do apa re lho ain da é bas tan te li mi ta do, prin ci pal- 
men te quan do com pa ra do a ou tros apa re lhos, co mo o
HTC Vi ve ou o Ocu lus Rift. Por con ta da van ta gem de
con se guir ter um hard ware sem pre atu a li za do e mais
avan ça do, um PC Ga mer po de en tre gar uma ex pe ri ên- 
cia em re a li da de vir tu al mui to su pe ri or à en con tra da

nos con so les.

To dos os con so les atu ais con tam com uma vas ta bi- 
bli o te ca de jo gos, com tí tu los ex clu si vos que cha mam
aten ção. Nes se que si to, a van ta gem de um PC ga mer é
en glo bar pra ti ca men te to da a his tó ria de jo gos ele trô ni- 
cos, dan do ao jo ga dor aces so a uma in fi ni da de de ga- 
mes.

Um dos pon tos le van ta dos na atu al ge ra ção de vi de o- 
ga mes é a re tro com pa ti bi li da de, a fun ção que per mi te
ro dar tí tu los de ge ra ções pas sa das em mo de los no vos.
Nes se as pec to, a Mi cro soft saiu na fren te, dei xan do que
jo gos de Xbox e Xbox 360 ro dem no Xbox One. Já a Sony
usa sua pla ta for ma de stre a ming, o PS Now, pa ra fa zer
is so, com re sul ta dos nem sem pre fa vo rá veis. Com um
PC ga mer, vo cê po de jo gar des de tí tu los lan ça dos re cen- 
te men te até clás si cos do DOS, dis po ní veis em di ver sas
lo jas on li ne.

Ape sar de ser ób via, es sa ca rac te rís ti ca va le ser men- 
ci o na da. Os vi de o ga mes fun ci o nam um pou co além de
má qui nas pa ra jo gos, ope ran do co mo cen tros de mí dia,
que per mi tem o uso de apli ca ti vos de stre a ming, por
exem plo. Com um PC ga mer, no en tan to, vo cê tem is so e
mui to mais, já que, além dos jo gos e ser vi ços de mí dia, o
com pu ta dor é ca paz de re a li zar ta re fas mais com ple xas
e que de man dam bas tan te po der de pro ces sa men to da
má qui na.

É pos sí vel mon tar um PC pa ra os me lho res ga mes do
mo men to sa ben do que sua má qui na ain da te rá ca pa ci- 
da de pa ra edi tar ima gens e ví de os e exe cu tar ou tras
ope ra ções sem com pli ca ções.

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020

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

