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SEX 22/05/2020

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

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

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

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

Mais claro impossível. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Insti-
tucional da Presidência, general da reserva Augusto Heleno, disse ontem, em 
live, que os militares não vão dar golpe, fazer intervenção ou instalar uma di-
tadura no Brasil.

Nem golpe, nem ditatura

RISCO DE COLAPSO

Isolamento pode 
ser mais rígido na 
Região Tocantina
A aproximação do colapso no sistema de saúde na Região Tocantina, principalmente em Imperatriz, tornou-se uma preocupação para o governo do Mara-

nhão. A cidade, que conta com 1.102 casos confirmados,  dispõe de 35 leitos de Unidade de Terapia Intensiva exclusivo para pacientes de covid-19, alcançou os 
100% da taxa de ocupação. Em entrevista coletiva, o governador Flávio Dino não descarta fazer medidas restritivas para evitar colapso da saúde . PÁGINA 3

Filmes nacionais são 
opções de lazer no 
isolamento social

MORTES OCULTAS

Maia estuda 1º turno 
em 15 de novembro 
ou 6 dezembro

Óbitos por covid podem 
estar camuflados por

outras doenças 
Estatísticas oficiais de óbitos por 

Covid-19 podem não estar revelando 
o real impacto. Números dos cartó-
rios mostram aumento de 2.466% 
em morte por problemas respirató-
rios no último mês. PÁGINA 7

ÚLTIMO DIA

Para evitar erros, o 
Inep recomenda que o 

procedimento seja feito com 
calma. O aluno deve verificar 
as informações declaradas. 

PÁGINA 10

Abastecidas semanalmente com novos 
conteúdos, as plataformas de streaming estão 
cheias de produções para todo tipo de gosto. 
Entre as categorias disponíveis, a de filmes 

talvez seja uma das mais seletas, e nela está uma 
seleção de longas nacionais lançados na última 

década que conquistaram prestígio quando 
exibidos nos cinema. PÁGINA  12
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Governadores apoiam veto a reajustes de salário para servidores
PÁGINA 6

Maranhão tem 
redução de áreas 

de estiagem
PÁGINA 9

CHUVAS
NOVA DATA DAS ELEIÇÕES? 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está 
confiante de que o debate sobre adiar as eleições deve 
avançar daqui para frente. "Todo mundo agora entrou 
no debate sobre adiamento das eleições", disse ele, 
referindo-se aos demais poderes. PÁGINA 5

Inscrições do Enem 
2020 terminam 

hoje mesmo com
o adiamento
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Diferente de estudos científicos recentes e da OMS, pasta divulga protocolo para uso de
medicamento sem eficiência em tratamento contra covid-19 para casos leves

LI SI A NE MAR TINS

MUNDO

Brasil na contramão
do uso da cloroquina

A
pós a re cu sa de dois mi nis tros 
da Saú de, que op ta ram por 
pe dir de mis são pa ra não as si- 
nar o do cu men to, cou be ao 

ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, que as su- 
miu a pas ta de for ma in te ri na, li be rar 
a clo ro qui na pa ra to dos os pa ci en tes 
de co vid-19.

Na con tra mão do que apon tam es- 
tu dos ci en tí fi cos re cen tes e da pró pria 
Or ga ni za ção Mun di al da Saú de 
(OMS), o Mi nis té rio da Saú de di vul- 
gou, on tem, a ori en ta ção do uso da 
clo ro qui na e da hi dro xi clo ro qui na. A 
mu dan ça, pro me ti da há al gum tem po 
pe lo pre si den te Jair Bol so na ro, in di ca 
o me di ca men to pa ra pa ci en tes com 
sin to mas le ves da do en ça e vai em di- 
re ção opos ta à da mai o ria dos paí ses.

A jus ti fi ca ti va pa ra o di re ci o na- 
men to é de que, mes mo em so lo des- 
co nhe ci do, o ris co com pen sa. É o que 
afir mou o se cre tá rio-exe cu ti vo in te ri- 
no, Él cio Fran co. “Se nós es pe rar mos 
que se jam se gui dos to dos os pas sos 
pa ra que te nha mos evi dên ci as pa ra 
ini ci ar um tra ta men to te ra pêu ti co, já 
vai ter aca ba do a epi de mia e mi lha res 
de pes so as mor re rão”. A fa la veio em 
res pos ta à de cla ra ção da OMS de que 
a dro ga, além de po der pro du zir efei- 
tos co la te rais, não tem efi cá cia com- 
pro va da con tra o co ro na ví rus.

Se gun do o di re tor de emer gên ci as 
da OMS, Mi cha el Ryan, as subs tân ci as 
só de vem ser usa das con tra a do en ça 
em en sai os clí ni cos. “Até es se es tá gio, 
nem a clo ro qui na nem a hi dro xi clo ro- 
qui na têm si do efe ti vas no tra ta men to

CLOROQUINA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES LEVES COM COVID-19

da co vid-19 ou nas pro fi la xi as con tra a 
in fec ção pe la do en ça. Na ver da de, é o 
opos to”, dis se, ao ser ques ti o na do so- 
bre o pro to co lo es ta be le ci do no Bra- 
sil.

A se cre tá ria de Ges tão do Tra ba lho 
e da Edu ca ção na Saú de, Mayra Pi- 
nhei ro, ex pli cou que a mo ti va ção pa ra 
o no vo pro to co lo é ga ran tir o di rei to 
do aces so ao re mé dio à po pu la ção em 
ge ral. Se gun do ela, en quan to bra si lei- 
ros de clas se so ci al mais al ta têm o di- 
rei to da pres cri ção do me di ca men to, 
há uma li mi ta ção do aces so à clas se 
mais des fa vo re ci da ao tra ta men to. “O 
que que re mos é tor nar o prin cí pio da 
equi da de ga ran ti do pe lo SUS co mo 
uma re a li da de pa ra to dos os bra si lei- 
ros”, afir mou.

Mayra ain da lem brou que o Mi nis- 

té rio da Saú de já ado tou a in di ca ção 
da clo ro qui na em pro to co los an te ri o- 
res pa ra tra ta men to do zi ka ví rus e da 
chikungunya. “Nós es ta mos fa lan do 
de uma guer ra on de nós pre ci sa mos 
dis po ni bi li zar o di rei to que é cla ma do 
pe los bra si lei ros a re ce ber uma me di- 
ca ção que em vá ri os es tu dos clí ni cos 
têm mos tra do evi dên cia”, com ple tou.

Na prá ti ca, o que a nor ma ti za ção 
traz é um es cla re ci men to por par te do 
mi nis té rio, ór gão res pon sá vel por 
acom pa nhar, con tro lar e ava li ar as 
ações e os ser vi ços de área, des de que 
res pei ta das as com pe tên ci as es ta du-
ais e mu ni ci pais, co mo es ta be le ce a 
Cons ti tui ção. Além dis so, ga ran te que 
o for ne ci men to e dis tri bui ção da me- 
di ca ção se jam de res pon sa bi li da de da 
pas ta.

AFEGANISTÃO

Adolescentes fabricam ventiladores com peças de carro

O VENTILADOR FEITO COM PEÇAS DE CARRO JÁ PASSOU POR UM PRIMEIRO TESTE EM UM HOSPITAL DO AFEGANISTÃO

As ado les cen tes de 14 e 17 anos, cri- 
a do ras do pro je to, já es ti ve ram nas
man che tes em 2017, quan do ga nha- 
ram um prê mio es pe ci al em uma
com pe ti ção in ter na ci o nal nos EUA.

Ago ra, es tão cor ren do con tra o
tem po pa ra en tre gar ven ti la do res até
o fi nal de maio, a uma fra ção do pre ço
de mer ca do. Elas cons truí ram um
pro tó ti po usan do um mo tor de um
Toyota Co rol la usa do e um aci o na- 
men to por cor ren te de uma mo to ci- 
cle ta Hon da, que po de che gar a cus tar
bem mais em con ta do que o pre ço 
dos ven ti la do res con ven ci o nais.

Elas di zem que os ven ti la do res da- 
rão alí vio tem po rá rio aos pa ci en tes
com di fi cul da de res pi ra tó ria em uma
emer gên cia quan do os ven ti la do res
pa drão não es ti ve rem dis po ní veis.

“Sin to-me tão or gu lho soa por fa zer
par te de uma equi pe que es tá ten tan- 
do fa zer al go sig ni fi ca ti vo pa ra apoi ar
nos sos mé di cos e en fer mei ros – eles
são nos sos he róis nes te mo men to”,
diz Somaya Fa ruqi, ca pi tã da equi pe.
A boa no tí cia em de sen vol vi men to
em meio há uma guer ra sem fim.

O Afe ga nis tão, es tá  so fren do anos
de guer ra e tem no má xi mo ape nas
400 ven ti la do res pa ra uma po pu la ção
de 38,9 mi lhões. Até ago ra, mais de
7.650 ca sos de co ro na ví rus e 178 mor- 
tes fo ram con fir ma dos, mas as au to ri- 
da des te mem que a si tu a ção pos sa pi- 
o rar e so bre car re gar um sis te ma de
saú de já frá gil. “É im por tan te mes mo
que pos sa mos sal var uma vi da com
nos so es for ço”, dis se Nahid Rahi mi,
17 anos, em en tre vis ta pa ra a BBC.

Co nhe ci das co mo as “so nha do ras
afe gãs”, as me ni nas são da pro vín cia
oci den tal de He rat, on de foi re la ta do o
pri mei ro ca so de co ro na ví rus  no Afe- 
ga nis tão. É o pon to prin ci pal do país
pa ra a pan de mia por cau sa de sua
pro xi mi da de com o Irã, o epi cen tro da
re gião do sur to.

A es cas sez glo bal de ven ti la do res é
um pro ble ma e seu al to pre ço de US $
30.000 a US $ 50.000 no mer ca do glo- 
bal sig ni fi ca que mui tos paí ses mais
po bres não po dem pa gar por eles.
Mas as ado les cen tes di zem que es tão
cons truin do o dis po si ti vo tão ne ces- 
sá rio por me nos de US $ 600 ca da.

Com as lo jas fe cha das e a ci da de de
He rat tran ca da, o de sa fio que as me- 

ni nas es tão en fren tan do é vi a jar pa ra
fo ra da pro vín cia pa ra bus car pe ças.

Mas a fun da do ra do gru po, Roya
Mah bo ob, uma em pre en de do ra que
es tá en tre as 100 pes so as mais in flu- 
en tes da Ti me Ma ga zi ne no mun do,
diz que sua equi pe ain da es pe ra en-
tre gar os ven ti la do res até o fi nal de
maio.

“Eles es tão com cer ca de 70% de
aca ba men to. A úni ca coi sa que nos
fal ta é o sen sor de ar, que es ta mos ten- 
tan do ad qui rir em vez de cons truir do
ze ro, pois le va tem po. A pri mei ra fa se
es tá con cluí da e foi tes ta da em um
hos pi tal há dois di as. A equi pe es tá
tra ba lhan do na fa se dois, que, uma
vez con cluí da, po de ser in tro du zi da
no mer ca do”. Com me nos de 30% de
al fa be ti za ção fe mi ni na no país, os
ado les cen tes es pe ram que seu pro je- 
to ins pi re ou tras pes so as e mu de a
per cep ção das mu lhe res na in dús tria
de en ge nha ria. “Ser ca paz de fa zer
ven ti la do res mos tra a im por tân cia de
en si nar me ni nas em ten ra ida de e o
pa pel das mu lhe res co mo ci da dãs ati- 
vas em nos sa so ci e da de”, diz ou tro
mem bro da equi pe, Elham Man so ri,
16.

COMBATE

Anvisa orienta sobre uso
de plasma contra covid

AGÊNCIA ALERTA A RESPEITO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
pu bli cou, em seu si te, no ta téc ni ca com in for ma ções so- 
bre iden ti fi ca ção e pre ven ção de “pos sí veis even tos ad- 
ver sos” re fe ren tes à trans fu são de plas ma em tra ta men- 
tos co mo o do no vo co ro na ví rus, cau sa dor da co vid-19.

De acor do com a An vi sa, o ob je ti vo da no ta téc ni ca é
ori en tar o re gis tro de even tos “de for ma a con tri buir pa- 
ra a qua li fi ca ção das no ti fi ca ções, fa ci li tan do a con so li- 
da ção dos da dos e seu pos te ri or uso”.

A An vi sa in for ma que o plas ma ob ti do de do a do res
con va les cen tes de co vid-19 di fe re so men te pe la pre sen- 
ça de an ti cor pos con tra o no vo co ro na ví rus. Des sa for- 
ma, acres cen ta a agên cia, pos sí veis pro ble mas trans fu- 
si o nais são os mes mos e “in clu em ris co mui to bai xo de
trans mis são de in fec ções por trans fu são e de ou tras re a- 
ções trans fu si o nais, co mo a alér gi ca, além de so bre car- 
ga cir cu la tó ria e le são pul mo nar agu da as so ci a das à
trans fu são”.

Em to dos os pro ces sos – des de do a ção até trans fu são
– a An vi sa aler ta que é im por tan te res pei tar os cri té ri os
es ta be le ci dos pe las re gu la men ta ções vi gen tes, “mes mo
que o uso do he mo com po nen te es te ja em con tex to de
pro to co lo de pes qui sa pa ra tra ta men to da co vid-19”.

“Al guns pes qui sa do res aler tam so bre a pos si bi li da de
de um ris co teó ri co de trans mis são do no vo co ro na ví rus
na te ra pia com plas ma con va les cen te. O ris co é con si- 
de ra do teó ri co por que o re cep tor já es tá pre vi a men te
in fec ta do e por que, até ago ra, não há re gis tro de trans- 
mis são des se ví rus por via trans fu si o nal”, in for ma a
agên cia.

Se gun do a An vi sa, de acor do com es tu dos que ava li a- 
ram o uso do plas ma pa ra tra ta men to de pa ci en tes em
es ta do crí ti co e em ris co de mor te de vi do à co vid-19, os
even tos ad ver sos fo ram pou co fre quen tes, ten do si do
re la ta da a pos si bi li da de de le são pul mo nar agu da re la- 
ci o na da à trans fu são e de re a ção ana fi lá ti ca. 

VENTILAÇÃO MECÂNICA

Profissionais de saúde
são capacitados

MANEJO DO PACIENTE ACOMETIDO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA

Pro fis si o nais da re de es ta du al de saú de es tão par ti ci- 
pan do do cur so “Ma ne jo do Pa ci en te aco me ti do de Co- 
vid-19 em Ven ti la ção Me câ ni ca”, que es tá sen do re a li za- 
do por uma equi pe do Hos pi tal do Co ra ção de São Pau lo
(HCor). A ca pa ci ta ção faz par te do Pro gra ma de Apoio
ao De sen vol vi men to Ins ti tu ci o nal (PRO A DI), do Sis te- 
ma Úni co de Saú de (SUS), e es tá sen do re a li za da em
par ce ria com o HCor e o Go ver no do Ma ra nhão, atra vés
da Es co la de Saú de Pú bli ca (ESP/MA).

En tre os pro fis si o nais ca pa ci ta dos es tão os que atu- 
am nas Uni da des de Pron to Aten di men to da ca pi tal que
re ce bem pa ci en tes com a Co vid-19 e no Hos pi tal de
Cam pa nha de São Luís. “O ob je ti vo é apoi ar os pro fis si o- 
nais da li nha de fren te no ma nu seio dos apa re lhos e no
ma ne jo do pa ci en te, atra vés de con ta to 24hs com pro- 
fis si o nais do HCor pa ra dis cus são de ca sos, vi san do
uma me lho ria na qua li da de do aten di men to e, con se- 
quen te men te, au men to do nú me ro de pes so as re cu pe- 
ra das e re du ção de óbi tos”, ex pli ca a di re to ra ci en tí fi ca
da Es co la de Saú de Pú bli ca, Dayana Dou ra do.

Es tão par ti ci pan do da for ma ção, mé di cos, en fer mei- 
ros, fi si o te ra peu tas e téc ni cos em en fer ma gem, to da a
equi pe de saú de en vol vi da na aten ção à saú de do pa ci- 
en te em ven ti la ção me câ ni ca. O fi si o te ra peu ta do HCor,
Lu cas Sam paio, ex pli ca que o ob je ti vo do trei na men to é
ca pa ci tar pe lo me nos 90% dos pro fis si o nais de saú de
que as sis tem os pa ci en tes com ven ti la ção me câ ni ca, fa- 
zen do as adap ta ções de pro to co los que de ram cer to em
São Pau lo pa ra re a li da de do Ma ra nhão.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador demonstrou preocupação com a 2ª maior cidade do estado que já alcançou
a taxa de 100% de ocupação de leitos de UTI e pode tomar medidas mais enérgicas

SAMARTONY MAR TINS

ALERTA

Colapso em Imperatriz
preocupa Flávio Dino

A
apro xi ma ção do co lap so no
sis te ma de saú de na Re gião
To can ti na, prin ci pal men te
em Im pe ra triz, tor nou-se

uma pre o cu pa ção pa ra o go ver no do
Ma ra nhão. A ci da de, que con ta com
1.102 ca sos con fir ma dos e  dis põe de
35 lei tos de Uni da de de Te ra pia In ten- 
si va ex clu si vo pa ra pa ci en tes da co- 
vid-19, al can çou os 100% da ta xa de
ocu pa ção. Sen do que os lei tos clí ni cos
pa ra os pa ci en tes in fec ta dos pe la do- 
en ça che gou aos 92,42% com 61 ocu- 
pa dos e ape nas cin co li vres, se gun do
o úl ti mo bo le tim di vul ga do pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES).

 
Pa ra ame ni zar a si tu a ção, o go ver- 

na dor Flá vio Di no (PC doB) anun ci ou,
du ran te a en tre vis ta co le ti va vir tu al,
que o mu ni cí pio ga nha rá mais 10 no- 
vos lei tos de UTI’s, e que não des car ta
to mar me di das mais enér gi ca pa ra
ten tar fre ar o cres ci men to dos ca sos
no mu ni cí pio e de mais ci da des do es- 
ta do, uma vez que das 217 ci da des do
es ta do 202 já re gis tra ram ca sos da do- 
en ça.

“Eu não te nho ain da uma de ci são
to ma da so bre me di das pre ven ti vas
no vas, mais rí gi das nem com re la ção
a Im pe ra triz e nem em re la ção a qual- 
quer ou tra ci da de do Ma ra nhão. Mas
que ro afir mar que des de lo go há uma
pos si bi li da de con cre ta de acor do com
os nú me ros. Não se rá uma de ci são
de sar ra zo a da, mas sim uma de ci são

de pro te ção à vi da, o meu de ver ir re- 
nun ciá vel, in de cli ná vel. O que eu pe- 
ço no mo men to é a co la bo ra ção for te
e ain da mai or dos ci da dãos da ci da de
de Im pe ra triz e Re gião To can ti na pa ra
que pos sa mos al te rar es te qua dro de- 
sa fi a dor que es ta mos acom pa nhan do
to dos os di as”, res sal tou o go ver na- 
dor.

Com os no vos lei tos de

UTI’s aber tos pe lo

go ver no do es ta do su biu

de 35 pa ra 45, bai xan do

pa ra 77,7% a ta xa de

ocu pa ção.

O go ver na dor afir mou que os pri- 
mei ros pa ci en tes com co vid-19 fo ram
trans fe ri dos na noi te de on tem (21), e
que é al ta a de man da de ca sos na ci- 
da de que tam bém con ta ain da com o
apoio dos lei tos clí ni cos e de UTI da
re de pri va da e do mu ni cí pio.

 
“Eu in ten si fi quei as par ce ri as a ci- 

da de. Foi aber to um am bu la tó rio no
nos so Hos pi tal Es ta du al Ma cror re gi o- 
nal. es ta mos fa zen do um gran de es- 
for ço na UPA da Ber nar do Saião; apoi- 
a mos a ini ci a ti va so ci al de um am bu- 
la tó rio de um gru po pri va do no Cen- 

tro de Con ven ções de Im pe ra triz on- 
de es ta mos en tran do com os me di ca- 
men tos e com as to mo gra fi as; es ta-
mos aju dan do a Pre fei tu ra de Im pe ra- 
triz na UPA do São Jo sé pa ra que pos sa
se di na mi zar e es ta mos for ma li zan do
uma ou tra ofer ta pa ra que Im pe ra triz
con si ga in cre men tar seus ser vi ços
uma vez que há uma gran de pres são
na ci da de”, elen cou Flá vio Di no as
ini ci a ti vas.

O go ver na dor apos ta na pre ven ção
e es tu da me di das mais rí gi das não só
pa ra a ci da de de Im pe ra triz mais pa ra
ou tras ci da des que es tão com in di ca-
do res so ci ais pre o cu pan tes.

 
“Es ta é uma res pon sa bi li da de da

qual eu não me afas to. Nós ire mos
evi tar co lap so na re de hos pi ta lar de
Im pe ra triz. Nós es ta mos lu tan do com
in ves ti men tos ago ra é pre ci so que ca- 
da ci da dão aju de, so bre tu do ado tan- 
do as me di das pre ven ti vas”, pe diu
Fla vio Di no. E que quer fa zer a re ver- 
são do qua dro pre o cu pan te do nú me- 
ro de ca sos na se gun da mai or ci da de
do es ta do es tá re a li zan do di ver sas
reu niões com au to ri da des mu ni ci-
pais, es ta du ais e re pre sen tan tes po lí- 
ti cos da re gião.

 
Flá vio Di no tam bém in for mou que

pa ra im pe dir o avan ço no in te ri or do
es ta do tam bém es tá fa zen do in ves ti-
men to em ou tros mu ni cí pi os co mo a
aber tu ra de 10 gran des hos pi tais que
es tão em fun ci o na men to e que vai
con ti nu ar no pro ces so de ex pan são
de lei tos.

Taxa de mortes é menor que a do Brasil

A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (25), INICIA O PROCESSO GRADUAL DE ABERTURA DAS EMPRESAS NA ILHA DE SÃO LUÍS

Com re la ção aos ca sos na ilha de
São Luís, Flá vio Di no, res sal tou que é
pre ci so in ves tir mais na pre ven ção
jun to à po pu la ção pa ra que a ca pi tal
con ti nue ten to êxi to na que da de ca- 
sos. Di no afir mou que é a res pon sa bi- 
li da de é de to dos e não só dos ges to res
mu ni ci pais pa ra es ta bi li zas os ca sos
em to do o es ta do. O go ver na dor mos- 
trou por meio de grá fi cos que há uma
di fe ren ça no nú me ros de ca sos na ca- 
pi tal e no in te ri or do es ta do. A cur va
na ilha ca mi nha pa ra uma tra je tó ria
de es ta bi li za ção, en quan to no in te ri or
do es ta do ou tras re giões a cur va es ta
bem in cli na da pa ra ci ma. “Não sig ni- 
fi ca que ven ce mos a ba ta lha na ilha,
mas sig ni fi ca di zer que tu do que nós
fi ze mos foi fei to com se ri e da de e com
o pro pó si to de acer tar, mes mo que
ob vi a men te não acer te mos sem pre.”,
dis se Flá vio Di no.

O go ver na dor apro vei tou a opor tu- 
ni da de pa ra cri ti car de for ma ve la da
os ges to res que es tão ti ran do pro vei to
da cri se sa ni tá ria que o país es tá atra- 
ves san do. E que faz o go ver no per se- 
ve rar no ca mi nho ho nes to e não no da

de ma go gia. “Eu não fa ço co mí cio elei- 
to rei ro em ple na pan de mia. A mi nha
for ma ção éti ca não per mi te is so. E la- 
men to que da qui, da co lá al guns os fa- 
çam, mas o nos so ca mi nho é as sen ta- 
do da pro fun da fé em Deus que eu te- 
nho e nos pre cei tos da ci ên cia”. Di no
res sal tou que foi acer ta do as me di das
res tri ti vas na gran de ilha co mo o lock- 
down, o ro dí zio de car ros, da in sis tên- 
cia em de fen der o dis tan ci a men to so- 
ci al e que is to foi fun da men tal pa ra a
que da no nú me ro de ca sos ame ni zan- 
do a po lê mi ca do no vo pro to co lo com
a hi dro xi clo ro qui na e ou tros me di ca- 
men tos ado ta do pe lo go ver no do es- 
ta do que foi te ma de de ba te nas re des
so ci ais.

Com 16.058 ca sos con fir ma dos, 663
óbi tos e 202 mu ni cí pi os atin gi dos,
Flá vio Di no co me mo rou a ta xa de le- 
ta li da de no es ta do que es tá abai xo da
bra si lei ra,  “Nós es ta mos há vá ri as se- 
ma nas con se guin do con so li dar uma
me ta que nós bus ca mos: man ter a
nos sa ta xa de le ta li da de abai xo da
mé dia bra si lei ra. Os úl ti mos bo le tins

ofi ci ais do Mi nis té rio da Saú de mos- 
tram que a ta xa bra si lei ra es tá na or-
dem de 6,5% e a nos sa 4,13%. En tão o
Ma ra nhão se man tém com uma ta xa
de mor tes por co ro na ví rus abai xo da
mé dia bra si lei ra”, res sa tou Di no

O go ver na dor afir mou ain da que o
con jun to de me di das apli ca das, so- 
bre tu do na am pli a ção de lei to e em
no vas equi pes ga ran ti ram a ta xa des-
cen den te no que se re fe re a le ta li da de.
Di no de mons trou em nú me ros que o
es ta do co me çou o en fren ta men to da
pan de mia do no vo co ro na ví rus com
232 lei tos ex clu si vos e que até on tem
pe la ma nhã ti nha 1.445 lei tos es ta du- 
ais (sem so mar os lei tos dos mu ni cí pi-
os e pri va dos), e que até a noi te de on- 
tem che ga rá 1.455. Ain da so bre a ilha,
Flá vio Di no acres cen tou que a ocu pa- 
ção con ti nua al ta com 93,75% nos lei- 
tos de UTI e 79,32% nos lei tos clí ni cos,
in for man do que a si tu a ção de ocu pa- 
ção má xi ma que foi re gis tra da an te ri- 
or men te não exis te mais, e que o sis- 
te ma de saú de es tá per mi tin do que
São Luís re ce ba pa ci en tes oriun dos de
ou tras re giões do es ta do.

Co mér cio

REDE ESTADUAL

Aulas seguem suspensas
por mais 15 dias

AULAS NO MARANHÃO DEVEM PERMANECER SUSPENSAS 

O go ver na dor Fla vio Di no re a li zou uma co le ti va de
im pren sa na tar de de on tem (21), e abor dou so bre as no- 
vas me di das sa ni tá ri as que se rão ado ta das pa ra ini bir a
pan de mia do no vo co ro na ví rus no es ta do.

Den tre es sas me di das, Flá vio Di no afir mou que as au- 
las da re de es ta du al de vem ser sus pen sas por mais 15 di- 
as. O re tor no às ati vi da des es co la res es ta va pre vis to pa ra
o dia 1º de ju nho, con for me úl ti mo de cre to edi ta do pe lo
go ver na dor.

Ain da se gun do Flá vio Di no, um no vo de cre to in for- 
man do a sus pen são das au las de ve ser edi ta do na pró xi- 
ma se ma na.

O go ver na dor Flá vio Di no, en fa ti zou a aber tu ra gra- 
du al do co mér cio a par tir da pró xi ma se gun da-fei ra
(25), es pe ci al men te a es ta be le ci men tos pe que nos,
man ti dos por nú cle os fa mi li a res, em ra zão dos nú me ros
da do en ça no es ta do. A li be ra ção das ati vi da des econô- 
mi cas se rá es ten di da por um pra zo ini ci al de 45 di as.

“Es se pro ces so ini ci a rá a par tir da pró xi ma se gun da-
fei ra pe las em pre sas ex clu si va men te fa mi li a res, ou se ja,
es ta be le ci men tos que tra ba lham so men te o pro pri e tá- 
rio e pes so as do seu gru po fa mi li ar, pe que nas em pre sas
que es te jam si tu a das em qual quer ci da de do Ma ra- 
nhão”, dis se.

Em re la ção a ou tros se gui men tos econô mi cos, o go- 
ver na dor re for çou que a li be ra ção vai de pen der da apro- 
va ção pe la Ca sa Ci vil de pro to co los sa ni tá ri os se to ri ais
que já es tão sen do ela bo ra dos.

De acor do com Flá vio Di no, a par tir da apro va ção do
pro to co lo se to ri al se rá pos sí vel a par tir do dia 1° de ju- 
nho a aber tu ra de ou tros se gui men tos econô mi cos e so- 
ci ais com ob ser vân cia de nor mas ge rais sa ni tá ri as, co- 
mo uso de más ca ra, pro ce di men tos de hi gi e ne e eti que- 
ta res pi ra tó ria e tam bém de dis tan ci a men to so ci al.

COVID-19

Senado aprova
cobertura de morte
em seguros

COBERTURA DE SEGURO DE VIDA ABARCA O COVID-19

O Se na do apro vou ho je (20) a in clu são dos óbi tos de- 
cor ren tes do no vo co ro na ví rus na co ber tu ra do se gu ro
de vi da, sem que is so ge re ônus aos se gu ra dos. Os se na- 
do res apro va ram o Pro je to de Lei (PL) 2.113/2020, da se- 
na do ra Ma ra Ga bril li (PSDB-SP), ten do si do apen sa do a
es te o PL 890/2020, de Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP),
com te or se me lhan te. O PL se gue pa ra apre ci a ção da
Câ ma ra.

A re la to ra da ma té ria, Lei la Bar ros (PSB-DF), en ten- 
deu que o dis po si ti vo do pro je to de ve va ler ape nas pa ra
a atu al pan de mia, de co vid-19, e não pa ra to das as si tu a- 
ções fu tu ras se me lhan tes, co mo era pro pos to ori gi nal- 
men te. Se gun do ela, uma mu dan ça per ma nen te po de- 
ria au men tar mui to o pre ço dos se gu ros de vi da no fu tu- 
ro.

De acor do com o ba lan ço mais re cen te do Mi nis té rio
da Saú de, di vul ga do há pou co, o país tem 18.859 óbi tos
con fir ma dos pe la do en ça no país.

Em seu re la tó rio, Lei la afir mou que al gu mas se gu ra- 
do ras já es tão se pro nun ci an do a fa vor do pa ga men to
in te gral das in de ni za ções por mor te em fun ção da co- 
vid-19. Ela, no en tan to, re for çou a im por tân cia do pro je- 
to pa ra ga ran tir o di rei to do se gu ra do.

“[…] con cor da mos com a ne ces si da de des se pro ce di- 
men to es tar pre vis to em lei pa ra que se ja ve da da a pos- 
si bi li da de de ex clu são da co ber tu ra do ris co em vir tu de
de pan de mia em cur so. Ade mais, a pre vi são le gis la ti va
evi ta a ju di ci a li za ção da ma té ria, que po de ria le var lon- 
gos anos pa ra que o be ne fi ciá rio pu des se ter uma res- 
pos ta es ta tal”.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020
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AL MIR PAZ ZI A NOT TO PIN TO
Ad vo ga do, foi mi nis tro do Tra ba lho e
pre si diu o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho

AN TO NIO CAR LOS LUA

O maior dos desafios

As ma ni fes ta ções de 1º

de Maio, da ta da

ce le bra ção

in ter na ci o nal do Dia do

Tra ba lho, fo ram

pre ju di ca das pe lo

co ro na ví rus. 

A de cre ta ção da qua ren te na in vi a- 
bi li zou con cen tra ções de pro tes to em
Pa ris, Lon dres, Ro ma, Ma dri, São Pau- 
lo. Em anos pas sa dos, mi lha res de tra- 
ba lha do res fo ram às ru as com o pro- 
pó si to de re cla mar con tra bai xos sa lá- 
ri os, mi sé ria e de sem pre go.

Ao de sem bar car no Ae ro por to do
Ga leão em ja nei ro, o co ro na ví rus de- 
pa rou-se com mais de 13 mi lhões de
de sem pre ga dos. A pro gres si va de sin- 
dus tri a li za ção, agra va da pe la in for- 
ma ti za ção e ro bo ti za ção, a in sig ni fi- 
can te par ti ci pa ção no mer ca do in ter- 
na ci o nal re sul ta ram na mai or on da de
de sem pre go das úl ti mas dé ca das.

Ces sa da a pan de mia, a eco no mia
vol ta rá à si tu a ção an te ri or, ou se ja,
sem pers pec ti vas con cre tas de rá pi do
cres ci men to. Os es for ços do mi nis tro
Pau lo Gue des não en con tram eco no
mer ca do, con ta mi na do pe la des con- 
fi an ça ge ra da pe lo go ver no. Com mui- 
to es for ço, se rá re a lo ca da no mer ca do
de tra ba lho par te dos de sem pre ga dos
e su bo cu pa dos.

As pre vi sões mun di ais da Or ga ni- 
za ção In ter na ci o nal do Tra ba lho

(OIT) são som bri as. Na ava li a ção do
di re tor-ge ral, Gui Ri der, “as me di das
pa ra re vi ta li zar a eco no mia de vem se
ba se ar em uma for te abor da gem na
cri a ção de em pre gos e de vem ser
apoi a das por po lí ti cas e ins ti tui ções
de em pre go mais for tes, sis te mas de
pro te ção so ci al mais abran gen tes e
com me lho res re cur sos”.

O mes mo do cu men to ad mi te que
“em to do o mun do, mais de 436 mi- 
lhões de em pre sas en fren tam o sé rio
ris co de in ter rup ção das ati vi da des.
Es sas per ten cem aos se to res mais afe- 
ta dos da eco no mia, in cluin do 232 mi- 
lhões de em pre sas nos co mér ci os ata- 
ca dis ta e va re jis ta, 111 mi lhões no se- 
tor ma nu fa tu rei ro, 51 mi lhões no se- 
tor de hos pe da gem e ser vi ços de ali- 
men ta ção e 42 mi lhões no se tor imo- 
bi liá rio e ou tras ati vi da des co mer ci- 
ais”. O Bra sil in te gra o pa co te com a
agra van te de per ten cer ao rol dos sub- 
de sen vol vi dos. A de ba cle da eco no- 
mia mun di al tor na im pra ti cá vel con- 
tar com am pa ro fi nan cei ro ex ter no. A
eco no mia chi ne sa es tá pa ra li sa da. A
Eu ro pa em po bre ceu. Do ve lho ali a do,
Es ta dos Uni dos, é im pos sí vel es pe rar
por aju da. O pre si den te Trump en- 
fren ta pro ble mas in ter nos, pla ne ja a
re e lei ção e não olha rá, até por não ser
do seu fei tio, pa ra a Amé ri ca La ti na.

Quem aven tou a ideia de se gun do
Pla no Marshall não sa bia do que fa la- 
va. As cir cuns tân ci as são ou tras. Em
na da se as se me lham ao ocor ri do no
tér mi no da Se gun da Gran de Guer ra,
quan do a União So vié ti ca ame a ça va
as de mo cra ci as oci den tais com o
avan ço do co mu nis mo.

A re cons tru ção exi gi rá re cur sos
pró pri os. Co mo pon to de par ti da, de- 
ve mos ad mi tir que te mos de fei tos.
So mos o país dos ba cha réis. Her da- 
mos dos por tu gue ses o amor ao li ris- 
mo e às le tras ju rí di cas. Cri a mos a pa- 
la vra ju ri diquês. Te mos o mai or nú- 
me ro de fa cul da des de di rei to do

mun do. Re gis trou o mi nis tro Luiz Ro- 
ber to Bar ro so que o Bra sil es tá ju di ci-
a li za do. Con tro la da a pan de mia, de- 
ve mos op tar en tre o cul ti vo do con fli- 
to ou re to mar o tra ba lho com afin co,
per se ve ran ça e vi gor. O amor ao li tí gio
ju di ci al de ve rá ce der lu gar à bus ca pa- 
ci en te do en ten di men to.

Qual o pa pel re ser va do ao pre si-
den te Jair Bol so na ro no es for ço na ci o-
nal de re cons tru ção? O re gi me é pre si-
den ci a lis ta, mas de mo crá ti co. Ati tu- 
des au to ri tá ri as, co mo as que têm re- 
ve la do, di fi cul ta rão os en ten di men tos
en tre go ver no e so ci e da de. Com pe te a
S. Exa. e ao mi nis tro da Eco no mia,
Pau lo Gue des, na au sên cia do Mi nis-
té rio do Tra ba lho, de sen vol ver es for-
ços no sen ti do da com po si ção dos in-
te res ses en tre em pre ga do res e em pre-
ga dos. A clas se tra ba lha do ra es tá ca- 
ren te de sin di ca tos e de li de ran ças
cre den ci a das. Sal vo as ra ras e ha bi tu-
ais ex ce ções, são mi lha res de sin di ca-
tos pro fis si o nais e pa tro nais sem con-
du to res re pre sen ta ti vos e le gi ti ma- 
dos. Do pre si den te Jair Bol so na ro po- 
de-se di zer aqui lo que Lord Be a ver- 
bro ok (1879-1964), com al gu ma pi ta-
da de hu mor, re gis trou so bre Wins ton
Chur chill (1874-1965): “Tem o há bi to
de que brar os de graus de qual quer es- 
ca da em que po nha os pés”. Ou aqui lo
que Chur chill fa lou de Jo sef Sta lin
(1879-1953): “Uma cha ra da en vol vi da
em mis té rio, den tro de um enig ma”.

O Bra sil não dis põe de mais uma
dé ca da pa ra per der. Cres cer ou de sa- 
pa re cer, es se é o di le ma. Ou evo luí- 
mos, ou nos per de mos em meio a paí- 
ses su pos ta men te ri cos, mas de ses pe- 
ra da men te po bres, co mo os te mos na
Amé ri ca La ti na e na Áfri ca.

O go ver no do pre si den te Jair Bol so-
na ro es tá pró xi mo da se gun da me ta-
de. Ca be-lhe a res pon sa bi li da de de
de ci dir o que pre ten de. Afi nal, sem
de se jar lhe fa zer in jus ti ça, até ago ra
não nos dis se a que veio.

Um dilema sem precedentes

A pan de mia põe à pro va nos sos re- 
cur sos emo ci o nais, im pon do uma de- 
sin to xi ca ção pro fun da que, em cer to
as pec to, é be né fi ca por ali vi ar a car ga
da nos sa hi pe ra ti vi da de co ti di a na,
nos le van do a uma es pé cie de in tro- 
ver são obri ga tó ria.

Per de mos os nos sos há bi tos e, tal- 
vez, a pos si bi li da de de vi ver mos jun- 
tos co mo an tes, ao ver, ago ra, a at- 
mos fe ra de pres si va e o re tra to sem cor
das ci da des.

Após nos fa ze rem acre di tar que a
ci ên cia de ti nha o con tro le de to das as
es fe ras da vi da, cons ta ta mos que,
ape sar dos avan ços ci en tí fi cos, um
mi cros có pi co ví rus nos faz cair de
bru ços em nos sa im po tên cia fren te a
ele.

A con fi gu ra ção so ci o ló gi ca nos re- 
me te à ex pe ri ên cia apo ca líp ti ca, não
de que o mun do aca bou, mas de  que
na da se rá mais co mo an tes, não por
ra zões ide o ló gi cas, mas sim por mo ti- 
vos ci en tí fi cos.

Ape sar de tu do, o trau ma co le ti vo
da qua ren te na traz um as pec to po si ti- 

vo ao nos so al can ce. Em vez de nos se- 
pa rar na dor, ele tor nou nos sas exis- 
tên ci as mais co e sas, com al gu mas ca- 
rac te rís ti cas em co mum com a vi da
dos mon ges.

Ago ra, te mos a con vic ção de que
to dos so mos igual men te hu ma nos e
de que não há hu ma nos que se jam
mais hu ma nos do que ou tros. Ou se ja,
após a pan de mia não ha ve rá no va hu- 
ma ni da de. Ha ve rá hu ma nos que,
com a mes ma con di ção, não se rão
me lho res nem pi o res.

Nos sen ti mos mais uni dos em uma
co mu ni da de fei ta de so li dões, com- 
ba ten do o de ses pe ro de uma do en ça
pe ri go sa men te mor tal, que ir rom peu
fe roz men te em nos so co ti di a no, al te- 
ran do nos sas vi das subs tan ci al men te.

Ago ra, o ‘nós’ de ve pre va le cer so bre
o ‘eu’ com o ca rá ter in di vi du a lis ta
dan do lu gar à ideia co le ti va não só de
li ber da de, co mo tam bém de so li da ri- 
e da de. Não po de rá mais ha ver más ca- 
ras e ilu sões.

O re ca do que o ví rus nos traz apon- 
ta pa ra a ne ces si da de de cui dar mos
da Ca sa Co mum e não es que cer mos
que mui tos não têm ca sa e nem co mi- 

da nu ma so ci e da de in di vi du a lis ta, in- 
sen sí vel, odi o sa, in to le ran te e in sus- 
ten tá vel.

Três bi lhões de pes so as no mun do
– en tre elas 900 mi lhões de cri an ças –
não têm se quer água e sa bão pa ra la- 
var as mãos e se pre ve nir do no vo co- 
ro na ví rus.

Na Áfri ca, ao sul do Sa a ra, 63% da
po pu la ção, ou se ja, 258 mi lhões de
pes so as, não têm co mo la var as mãos.
Cer ca de 47% dos sul-afri ca nos – o
equi va len te a 18 mi lhões de pes so as –
não pos su em ins ta la ções bá si cas pa ra
la var as mãos.

Na Ásia Cen tral e Me ri di o nal, 22%
das po pu la ções – o equi va len te a 153
mi lhões de pes so as – tam bém não
pos su em ins ta la ções pa ra la var as
mãos. Mais de 50% de ben ga le ses ur- 
ba nos (29 mi lhões de pes so as) e 20%
dos in di a nos ur ba nos (91 mi lhões de
pes so as) tam bém não têm co mo la var
as mãos.

No Les te da Ásia, não têm co mo hi- 
gi e ni zar as mãos 28% dos in do né si os
ur ba nos (41 mi lhões de pes so as) e
15% dos fi li pi nos ur ba nos (7 mi lhões
de pes so as).

AU RE LI A NO NE TO*
Mem bro a AML e AIL. au ri ne to@hot mail.com

Ain da exis tem juí zes
no Bra sil?

É um tan to co nhe ci da a his tó ria do mo lei ro de Sans-Sou ci, que
foi es cri ta, em for ma de po e ma, por Fran çois An dri eux, ad vo ga do,
po e ta e dra ma tur go, que nas ceu em Es tras bur go, em 1759, e mor- 
reu em Pa ris, em 1833. Por tan to, no sé cu lo XVI II, no pe río do pre- 
ce den te e no cur so da Re vo lu ção Fran ce sa. Re su min do, a nar ra ti- 
va se re fe re a um acon te ci men to ocor ri do no sé cu lo XVI II, na
Prús sia do rei Fre de ri co II, que era co nhe ci do co mo “o Gran de”,
que es ta va in te res sa do em fa zer uso de um ter re no pa ra ex pan dir
o seu pa lá cio. Por ser rei, além de tu do, o Gran de, ele en ten dia que
po dia fa zer o que bem ou mal en ten des se, até por que que ria edi fi- 
car um pa lá cio de ve rão na ci da de de Pots dam, lo ca li za da nas
pro xi mi da des de Ber lim. E es sa obra, o pa lá cio, a ser cons truí da,
fi ca va jun to a uma co li na on de, há al gum tem po, exis tia um moi- 
nho de ven to, que era co nhe ci do por moi nho de Sans-Suc ci.

Do al to do seu po der so be ra no, Fre de ri co, o Gran de, to ma a
ini ci a ti va de am pli ar o pa lá cio, mes mo que a lo ca li za ção do moi- 
nho im pe dis se que fos sem re a li za dos os tra ba lhos de cons tru ção.
Co mo ha via es se obs tá cu lo, o rei de ci diu ad qui ri o moi nho. Mas,
es bar rou na fir me re sis tên cia do mo lei ro, que não quis ce der aos
in te res ses do rei, sob a ale ga ção de que aque la pro pri e da de re pre- 
sen ta va um bem de mui ta afe ti vi da de fa mi li ar, tan to em re la ção
ao seu pai, fa le ci do, co mo pa ra seus fi lhos.

 E, ne le, to dos man ti nham a sua mo ra da. An te es sa re cu sa, o rei
Fre de ri co II ame a çou o mo lei ro de con fis car o moi nho e as res- 
pec ti vas ter ras sem in de ni zá-lo. Nis so, e em fa ce des sa gra ve ame- 
a ça, o co ra jo so mo lei ro re tru cou que, ain da as sim, man te ria a sua
po si ção de re cu sa, ao que res pon deu ao rei: Co mo se não hou ves- 
se juí zes em Ber lim!

Es sa fra se, que se tor nou cé le bre, di ta da por es se per so na gem,
lem bra va ao to do po de ro so rei, e ain da lem bra, que há leis e juí zes
pa ra li mi tar o po der, mes mo de um mo nar ca.

A res pei to, o gran de cons ti tu ci o na lis ta In go Wolf gang Sar let,
que, ao meu en ten der, já de ve ria es tar no Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral, em um ar ti go pu bli ca do na Con jur, em 21 de se tem bro
de 2019, faz es ta aus pi ci o sa in ter pre ta ção pa ra ilus trar o co nhe ci- 
men to da que les que gos tam de res pei tar a or dem ju rí di ca, se ja
go ver nan te, ou se jam go ver na dos. Sar let es cla re ce: “É cla ro que a
fa mo sa fra se do mo lei ro – ain da há juí zes em Ber lim – tem si do in- 
vo ca da ge ral men te quan do se bus ca enal te cer a in de pen dên cia e
im par ci a li da de do Po der Ju di ciá rio, bem co mo da iso no mia na
apli ca ção das leis, sem le var em con ta a mai or ou me nor ri que za,
a na tu re za do car go das par tes, en tre ou tros fa to res.”

Es se é sen ti do. Uso sem pre uma fra se que me ser ve de pa ra dig- 
ma: o ma gis tra do se rá sem pre ma gis tra do. Se tem ami gos – po- 
bres ou ri cos -, nas de man das que es sas pes so as tem in te res se, de- 
ve-se dar por im pe di do. O juiz não é in ves ti ga dor, não po li ci al,
não po de nem de ve se ali ar ao ór gão da acu sa ção. O juiz jul ga,
exa mi nan do, de for ma isen ta, as pro vas pro du zi das por quem de- 
ve fa zê-lo, por for ça da lei. E te rá que ter es tu dos so ci o ló gi cos e de
ci ên cia fi lo só fi ca, for ma ção ju rí di ca e per cep ção cul tu ral do ju ris- 
di ci o na do. Não po de ser um me ro con sul tor de li vros, nos mo- 
men tos em que pre ci sa re sol ver as ques tões. Tem que ler. Tem que
es tu dar. Tem que es tar pre pa ra do pa ra co nhe cer a so ci e da de,
don de res sa em os con fli tos que o jul ga dor de ve so lu ci o nar. E a éti- 
ca, no exer cí cio des sa mag na fun ção ju di can te, é da sua es sên cia.

Fe liz men te, o Ju di ciá rio bra si lei ro, por boa par te dos seus juí- 
zes, quer das ins tân ci as in fe ri o res, quer das su pe ri o res, tem res- 
pon di do afir ma ti va men te à per gun ta do tí tu lo des ta crô ni ca. Se
as sim não fos se, nes ses mo men tos de pro fun da con tur ba ção, em
que vi ve mos um ca os de des res pei to às nos sas leis com in frin gên- 
cia fron tal da Cons ti tui ção Fe de ral, já es ta ría mos, pe lo an dar gro- 
tes co da car ru a gem, com uma di ta du ra, ti po ve ne zu e la na, com
mais um cau di lho di tan do or dens ao Po der Ju di ciá rio. E aí, pa ra o
de lei te de mui tos opor tu nis tas e dos ig no ran tes de nos sa his tó ria,
es ta ría mos sem a es pe ran ça do mo lei ro de Sans-Sou ci: sem mais
exis ti rem juí zes em Ber lim, me tá fo ra des te nos so so fri do Bra sil.

Com to das es sas agres sões à car ta re pu bli ca na, ain da te mos
juí zes no Bra sil. Que o di gam al guns dos nos sos mi nis tros do

STF, um po der sem ca nhões, tan ques, fu zis ou me tra lha do ras,
mas que tem se im pos to pe la de fe sa do es ta do de di rei to e do re gi- 
me de mo crá ti co. O dia em que não ti ver mos mais juí zes, no exer- 
cí cio da no bre fun ção de es ta be le cer a igual da de no âm bi to ju rí di- 
co e de ga ran tir cons ti tu ci o nal men te a li ber da de, fi ca re mos pi or
do que o mo lei ro de Sans-Cou ci: sem juí zes a quem re cor rer.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Rodrigo Maia  afirmou que deve ter conversas no fim de semana com o presidente do
Senado. Segundo ele, há duas datas em discussão,  4 de outubro e 15 de novembro 

TEMPO CURTO

Adiamento das
eleições em debate 

O
pre si den te da Câ ma ra, Ro- 
dri go Maia (DEM-RJ), es tá 
con fi an te de que o de ba te 
so bre adi ar as elei ções de ve 

avan çar da qui pa ra fren te. “To do 
mun do ago ra en trou no de ba te so bre 
adi a men to das elei ções”, dis se ele, re- 
fe rin do-se aos de mais po de res.

Ele afir mou que de ve ter con ver sas 
no fim de se ma na com o pre si den te 
do Se na do, Da vi Al co lum bre (DEM-
AP), so bre o mo de lo dos de ba tes em 
re la ção ao te ma.

Se gun do ele, há du as da tas em dis- 
cus são pa ra se adi ar o pri mei ro tur no, 
mar ca do atu al men te pa ra 4 de ou tu- 
bro, os di as 15 de no vem bro e pri mei- 
ro do min go de de zem bro.

As sim que hou ver uma mai o ria for- 
ma da pa ra vo tar o adi a men to, o par la- 
men to de ve rá de fi nir a no va da ta em 
dis cus são con jun ta com o Tri bu nal 
Su pe ri or Elei to ral (TSE).

“Sou ra di cal men te con tra pror ro- 
ga ção de man da to, não tem pre vi são 
na Cons ti tui ção”, dis se Maia.

Ele dis se que não há pre vi são le gal 
na Cons ti tui ção pa ra is so e uma mu- 
dan ça co mo es sa po de ria abrir pre ce- 
den tes pe ri go sos. “Não tem mui ta al- 
ter na ti va; no Rio de Ja nei ro, por exem- 
plo, é o pre si den te do TCU que as su- 
mi ria”, dis se. “Não ve jo es pa ço na 
Cons ti tui ção pa ra se pror ro gar um dia 
de man da to”, afir mou. “É uma ques- 
tão sen sí vel pa ra nos sa de mo cra cia.”

O Con gres so vai ago ra cri ar um 
gru po de tra ba lho, com pos to por de- 
pu ta dos e se na do res, pa ra dis cu tir o 
as sun to. O pri mei ro tur no das elei- 
ções es tá mar ca do pa ra 4 de ou tu bro e 
o se gun do, pa ra 25 da que le mês, em

TODO MUNDO AGORA ENTROU NO DEBATE SOBRE ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES, DIZ MAIA

ci da des com mais de 200 mil ha bi tan- 
tes.

Uma das pro pos tas pre vê adi ar a 
pri mei ra eta pa pa ra 15 de no vem bro e 
dei xar a se gun da ro da da pa ra o iní cio 

de de zem bro. Pa ra tan to, é ne ces sá ria 
a apro va ção de uma Pro pos ta de 
Emen da à Cons ti tui ção (PEC), que 
tem de pas sar pe lo cri vo da Câ ma ra e 
do Se na do.

GOVERNADORES COM BOLSONARO

Dino avalia reunião como “um sinal positivo”

 VIDEOCONFERÊNCIA COM GOVERNADORES DOS ESTADOS. FOTO: MARCOS CORRÊA/PR

 

Após a reu nião re a li za da ho je com
o pre si den te Jair Bol so na ro (sem par- 
ti do), o go ver na dor do Ma ra nhão, Flá- 
vio Di no, con tou que os go ver na do res
es ta du ais ain da não fo ram ins truí dos
so bre o que se rá ve ta do e la men tou
que al gu mas pau tas, co mo a econô- 
mi ca e a so ci al, não te nham si do tra ta- 
das.

 
Na pau ta da reu nião vir tu al es ta va

pre vis ta a dis cus são de te mas co mo a
san ção do pro je to de so cor ro aos es ta- 
dos e mu ni cí pi os e o ve to ao tre cho
so bre o re a jus te sa la ri al pa ra os ser vi- 
do res pú bli cos.

“Reu nião do pre si den te da Re pú- 
bli ca com os go ver na do res foi um si- 
nal po si ti vo. Con tu do, la men to que

ain da não sai ba mos o que se rá ve ta- 
do. E que a pau ta econô mi ca e so ci al
não te nha si do abor da da. Es pe ro que
o diá lo go ins ti tu ci o nal se man te nha
co mo re gra, e não ex ce ção”, es cre veu
o go ver na dor.

 
Reu nião do pre si den te da Re pú bli- 

ca com os go ver na do res foi um si nal
po si ti vo. Con tu do, la men to que ain da
não sai ba mos o que se rá ve ta do. E que
a pau ta econô mi ca e so ci al não te nha
si do abor da da. Es pe ro que o diá lo go
ins ti tu ci o nal se man te nha co mo re- 
gra, e não ex ce ção .

Ape sar dis so, o go ver na dor do Ma- 
ra nhão tam bém afir mou que a con- 
ver sa foi um “si nal po si ti vo” em meio
à pan de mia do no vo co ro na ví rus. Bol- 

so na ro ado tou um tom mo de ra do e
con ci li a dor na vi de o con fe rên cia de
ho je.

O pre si den te dis se que o mo ti vo da
reu nião era um “es for ço” pa ra mi ti gar
pro ble mas e atin gir os que es tão sen- 
do afe ta dos pe la cri se pro vo ca da pe la
pan de mia.

No Ma ra nhão, há o

re gis tro de 16.058

in fec ta dos pe la Co vid-

19, além de 663 óbi tos.

1

2

3

Pon to po si ti vo

Bol so na ro se re no

Ob ses são

“É me lhor ver su ri ca to e leão ata can do ve -
a di nho da flo res ta”.

Bem co lo ca do (1)

Bel co lo ca do (2)

Nem gol pe nem
di ta du ra

Mais cla ro im pos sí vel. O mi nis tro-che fe do Ga bi ne te de Se gu- 
ran ça Ins ti tu ci o nal da Pre si dên cia, ge ne ral da re ser va Au gus to
He le no, dis se on tem, em li ve, que os mi li ta res não vão dar gol pe,
fa zer in ter ven ção ou ins ta lar uma di ta du ra no Bra sil. Ga ran tiu
que is so não pas sa na ca be ça da ge ra ção de le, “for ma da por aque- 
la que vi veu to dos os fa tos, co mo es tar con tra o go ver no, fa zer
uma con trar re vo lu ção em 1964”. A ma ni fes ta ção do mi li tar foi du-
ran te fa la à dis tân cia, pa ra o gru po Per so na li da des em Fo co, na
quar ta-fei ra, 20.

He le no, mes mo sen do da re ser va, mos trou que, pe lo fa to de es- 
tar bem pró xi mo do pre si den te Jair Bol so na ro, de quem foi com- 
pa nhei ro de cam pa nha, tem cla re za na ava li a ção so bre o que
ocor re no meio mi li tar, den tro dos quar téis. “Is so são pro vo ca ções
de al guns in di ví du os que não têm co ra gem de di zer quais são su as
ide o lo gi as, que fi cam pro vo can do os mi li ta res pa ra ver se nós va- 
mos re a gir”, ar gu men tou. No úl ti mo mês, o mi nis tro da De fe sa te- 
ve de edi tar du as no tas re a fir man do o com pro mis so das For ças
Ar ma das com a Cons ti tui ção após o pre si den te par ti ci par de atos
gol pis tas que pe di am in ter ven ção mi li tar con tra Con gres so e Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral. Na se ma na pas sa da, ar ti go do vi ce-pre si- 
den te, ge ne ral Ha mil ton Mou rão, ge rou ru mo res so bre even tu ais
in ten ções in ter ven ci o nis tas dos far da dos. Já a li ve de He le no con- 
tou com au di ên cia de pou co mais de 200 pes so as, a mai o ria li ga- 
das à Ma ri nha, in clu si ve o co man dan te Il ques Bar bo sa Jú ni or.

O ge ne ral foi ques ti o na do so bre po lê mi cas, co mo o xin ga men- 
to que pro fe riu so bre o Con gres so, que ins pi rou atos gol pis tas, ou
so bre a reu nião mi nis te ri al que es tá no cen tro do inqué ri to so bre
even tu al in ter fe rên cia de Bol so na ro na Po lí cia Fe de ral. He le no foi
o pri mei ro ofi ci al-ge ne ral a fa lar ao gru po “Per so na li da des em Fo- 
co”, cri a do se ma na pas sa da, pa ra dis cu tir ques tões po lê mi cas. Lá
já com pa re ce ram fi gu ras co mo Ge ral do Alck min (PSDB) e Lu ci a- 
no Huck, além de jor na lis tas. É es pe rar tor cen do, que o ge ne ral de
pi ja ma te nha re al men te for ça pa ra con ter os exal ta dos bol so na- 
ris tas que que rem ver o país do mi na do por uma di ta du ra mi li tar.

Pa ra Flá vio Di no, a reu nião, on tem, do pre si den te Jair Bol so na- 
ro com os go ver na do res foi um si nal po si ti vo. Mas la men tou não
sa ber ain da o que se rá ve ta do (no pro gra ma de apoio aos es ta dos
e mu ni cí pi os). E que a pau ta econô mi ca e so ci al não te nha si do
abor da da.

Por sua vez, o go ver na dor de São Pau lo, João Do ria, sem pre às
tur ras com Bol so na ro e vi ce-ver sa, dis se que na reu nião de on tem,
o che fe do Pla nal to “foi se re no e ob je ti vo e con tri bu ti vo na con- 
clu são da reu nião. O Bra sil es tá em paz pa ra tra tar da pan de mia”.

O ex-mi nis tro da Saú de, Luiz Hen ri que Man det ta de nun cia:
Bol so na ro quis al te rar a bu la da clo ro qui na. “Pe di ram-me pa ra
en trar nu ma sa la e es ta vam lá um mé di co anes te sis ta e uma mé- 
di ca imu no lo gis ta. A ideia de les era de al te rar a bu la do re mé dio
na An vi sa, co lo can do a in di ca ção pa ra Co vid”.

 

Do ge ne ral Au gus to He le no, re cla man do do no ti ciá rio da TV so- 
bre o go ver no Bol so na ro: “A gen te me xe pra lá, me xe pra cá, za peia,
e aca ba ven do Ani mal Pla net”.

 
A Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB) e o Cen tro de Lan ça- 

men to de Al cân ta ra (CLA) re a li zam des de o úl ti mo dia
16 a Ação Cí vi co-So ci al “Qua ren te na So li dá ria”. O ob- 

je ti vo é de ofe re cer apoio à po pu la ção al can ta ren se no
en fren ta men to à co vid-19.

 
Fo ram en tre gues em Al cân ta ra mais de 500 kits de hi gi- 

e ne e lim pe za às fa mí li as de se te agro vi las, com de ter- 
gen tes, de sin fe tan tes, sa bão em pó, sa bo ne tes e ál co ol

70%. No pri mei ro dia, 131 fa mí li as das agro vi las “Es pe- 
ra”, “Pon ta Se ca” e “Ca ju ei ro” re ce be ram as do a ções. As

ações pros se guem.
 

Na reu nião com os go ver na do res, re a li za da por ví de o- 
con fe rên cia on tem, Bol so na ro pe diu união pa ra bus- 
car ma nei ras de res trin gir al gu ma coi sa até 31 de de- 

zem bro de 2021, co mo con ge lar sa lá rio do ser vi dor pú- 
bli co da União, es ta dos e mu ni cí pi os.

 

A Trans pa rên cia In ter na ci o nal – Bra sil lan çou on tem o Ran- 
king de Trans pa rên cia no Com ba te à Co vid-19 pa ra iden ti fi car e
pro mo ver as me lho res prá ti cas de trans pa rên cia de in for ma ções
re fe ren tes às con tra ta ções emer gen ci ais.

 

O Ma ra nhão, com 73,4 pon tos, ob te ve a 5ª mai or pon tu a ção
den tre os 26 es ta dos bra si lei ros e o Dis tri to Fe de ral. Com es se nú- 
me ro, ele di vi de a po si ção com o Ce a rá. Em am bos os es ta dos, o
ní vel de trans pa rên cia foi clas si fi ca do co mo bom.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020
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Programação de lives 
do Conexão Cultural 
encerra dia 31 de maio

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO

92 AN7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

GOVERNO BOLSONARO

Governadores apoiam veto a 
reajustes de salário para servidores

Leia a toda hora e em todo lugar

76 18

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público, que 

RECEBEU junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 

19/05/2020, a Outorga de Direito de Uso-ODU, para Esgotamento Sanitário/Diluição de Efluentes, 

sob as coordenadas de: 2º44’59.41”S e 42º48’56.9”W com vazão autorizada de 13.30m³/hora e 

período de bombeamento de 24.0hora/dia, situada no município de Barreirinhas, Estado do 

Maranhão, para fins de abastecimento público, conforme Processo nº 210771/2019/SEMA.

 

São Luís, 20 de maio de 2020.

ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA
Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos-EMARL          

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

DO MARANHÃO – CAEMA
COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A., torna público que, RECEBEU junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA/MA:

1. Licença Única Ambiental de Regularização – LUAR para a atividade de 
Projeto Agrossilvipastoril: Plantio, Tratos Culturais, Colheita e toda infraes-
trutura de apoio a operação do empreendimento na Fazenda Planalto 
(Agnelo) localizada no município de Estreito/MA, conforme Processo nº 
239347/2019;

2. Renovação de Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, sob as 
coordenadas geográficas 05º11’8,57”S e 47º37’2,26”W com vazão de 60 
m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Santa Rosa 
(Mat. 45.337), localizada no município de Imperatriz/MA, Bacia Hidrográfi-
ca do Rio Tocantins, Estado do Maranhão, para fins de molhamento de 
mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação de defensi-
vos, conforme os dados constantes no processo nº 276643/2019;

3. Renovação de Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, sob as 
coordenadas geográficas 04º46’21,33”S e 47º29’20,16”W com vazão de 60 
m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Abalcar, localiza-
da  no município de Açailândia/MA, Bacia Hidrográfica do Rio Gurupi, 
Estado do Maranhão, para fins de molhamento de mudas, umectação de 
estradas, combate a incêndios e aplicação de defensivos, conforme os 
dados constantes no processo nº 162439/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 – CPL
O município de Raposa torna público aos interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal de 
Raposa, localizada à Avenida dos Pescadores , s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa/ MA, na forma da Lei Federal 
nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Municipal nº 03, de 01 de fevereiro de 2017, 
e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, 
aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 
pertinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para futuras eventuais contratações de empresa 
especializada para prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização, controle integrado 
de pragas, desentupidora para atender as necessidades do município de Raposa, conforme edital e seus 
anexos. Data de Abertura: 04 de junho de 2020; horário: às 09h00min (nove horas). O edital e seus anexos 
poderão ser consultados gratuitamente em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário de 08h00min ás 
13h00min, ou adquiridos a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 20,00 
(vinte reais), não reembolsáveis, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM e posteriormente 
obtido na Prefeitura Municipal de Raposa, Sala de Comissão de Licitação, localizada à Avenida dos 
Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa – MA. Informações adicionais, no mesmo endereço, pelo 
telefone (98) 3229-1382 e/ou e-mail: cplderaposa@gmail.com. Raposa – MA, 21 de maio de 2020. Raimundo 
Nonato Marques Silva. Secretário Municipal de Administração e Planejamento do Município de Raposa/MA.

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 02/2020. Chamada Pública para aquisição 
de produtos da agricultura familiar. O Município de São João do Sóter – MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av. da Esperança, 2025 – Centro, torna público que se encontra a disposição dos 
interessados, o Edital de Chamada Pública nº 02/2020, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor da família rural, para atendimento ao Programa Nacional da 
Alimentação Escolar – PNAE, conforme data, horário e cronograma de realização abaixo discriminada. Data 
para apresentação dos projetos de venda e documentos de habilitação: Data: 21/05/2020 a 11/06/2020 das 08:00 
(oito) horas as 12:00 (doze) horas. Após esse prazo não será mais aceito apresentação dos projetos de venda e 
documentos de habilitação. O resultado do cadastramento será publicado no diário oficial do município de São 
João do Sóter – MA. O Edital e seus anexos serão obtidos no site: http://transparencia.saojoaodosoter.ma.go-
v.br/acessoInformacao/licitacao/tce, ou de forma presencial no endereço Av. Esperança, 2025 – Centro – São 
João do Sóter-MA, no horário de 08:00 às 12:00 hs, na sala da comissão permanente de licitação. Em nenhuma 
hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação e nenhuma hipótese 
haverá atendimento aos proponentes que não obedecer às normas do ministério da saúde e os decretos 
municipais. São João do Sóter – MA, 20 de maio de 2020. Joserlene Silva Bezerra de Araujo - Prefeita Municipal.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 08/2020. TIPO: Empreitada Por Preço Global. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Limpeza Pública 
para o município de São João do Sóter – MA. ABERTURA: 08/06/2020 às 14:00hs. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão, situada, Av. Esperança, nº 2025 
– Centro – São João do Sóter – MA no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze 
horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 03 (três) 
resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor 
de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá 
entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação e nenhuma hipótese 
haverá atendimento aos licitantes que não obedecer as normas do ministério da saúde e 
os decretos municipais. São João do Sóter – MA, 21 de maio de 2020. Joserlene Silva Bezerra 
de Araújo, Prefeita Municipal.

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

E
m reunião por videoconferência com o presi-
dente Jair Bolsonaro, os governadores mani-
festaram hoje (21) apoio ao veto do trecho do 
projeto de lei aprovado pelo Congresso Na-

cional que deixa várias categorias do funcionalismo 
de fora do congelamento de salários de servidores pú-
blicos, proposto pelo governo federal.

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), também participaram do encontro, ao lado de Bol-
sonaro e de ministros de Estado, a partir do Palácio do 
Planalto.

“É o momento da unidade nacional, [em] que todos 
nós estamos dando uma cota de sacrifício, é um mo-
mento ímpar na história do país, e a maioria dos go-
vernadores entende [ser] importante vetar esse artigo 
dos aumentos salariais”, disse o governador de Mato 
Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, em nome de todos 
os governadores. “Pedimos que sancione esse projeto 
porque é importante para manutenção das atividades 
dos entes federados, para poder socorrer principal-
mente aqueles assuntos relacionados à saúde”, afrr-
mou Azambuja.

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 39/20, que 
foi aprovado no dia 6 de maio, garante auxílio finan-
ceiro de até R$ 125 bilhões a estados, municípios e ao 
Distrito Federal para o combate ao novo coronavírus, 
e tem como contrapartida medidas de controle de gas-
tos, como a suspensão do reajuste.

Além dos profissionais de saúde e segurança públi-
ca e das Forças Armadas, os parlamentares excluíram 
do congelamento trabalhadores da educação pública, 
servidores de carreiras periciais, das Polícias Federal e 
Rodoviária Federal, guardas municipais, agentes socio-
educativos, profissionais de limpeza urbana, de servi-
ços funerários e de assistência social.

Azambuja citou estudos do Ministério da Econo-
mia segundo os quais os dois anos de congelamento 
de reajuste liberariam R$ 69 bilhões nas despesas dos 
estados com funcionalismo e R$ 62 bilhões, nas dos 
municípios. “É impossível darmos qualquer aumento 
agora porque precisamos cuidar da população brasi-
leira como um todo”, destacou o governador sul-ma-
to-grossense.

Bolsonaro anunciou que o PLC será sancionado em 
breve, após alguns ajustes técnicos, e que as progres-
sões e promoções dos servidores continuarão ocorren-
do normalmente. Apenas os reajustes serão suspensos. 
O projeto aprovado também prevê a suspensão dos 
prazos de validade dos concursos públicos homolo-
gados até o dia 20 de março deste ano. Tal suspensão 
será mantida até o fim do estado de calamidade pú-
blica em vigor no país.

De acordo com o presidente, serão vetados quatro 
dispositivos, e ele pediu apoio para que esse vetos se-
jam mantidos pelo Congresso. “Enquanto se fala que 
os informais perderam muito, que os formais também, 
muitos perderam seus empregos ou tiveram salários 
reduzidos. Essa é a cota de sacrifício dos servidores, 
pela proposta que está aqui, de não ter reajuste até 31 
de dezembro do ano que vem”, disse Bolsonaro.

Após a sanção, os parlamentares tem 30 dias para 
apreciar os vetos.

Ajuda financeira

Dos R$ 125 bilhões, há o repasse de R$ 60 bilhões 
aos entes federados, em quatro parcelas mensais, sen-
do R$ 10 bilhões reservados ao combate à covid-19. 
Em nome dos governadores, Azambuja também pediu 
que, se possível, a primeira parcela seja liberada ain-

da no mês de maio, devido “à perda brutal que os estados 
estão vivendo em suas receitas”, por causa da queda na 
atividade econômica.

Pelo projeto, além do repasse, estados e municípios 
terão R$ 49 bilhões liberados por meio de suspensão e 
renegociação de dívidas com a União e bancos públicos, 
e mais R$ 10,6 bilhões em renegociação de empréstimos 
com organismos internacionais com aval da União. Já os 
municípios terão a suspensão do pagamento de dívidas 
previdenciárias que venceriam até o fim do ano, e que re-
presentam cerca de R$ 5,6 bilhões para eles.

União e coordenação

Os governadores do Espírito Santo, Renato Casagran-
de, e de São Paulo, João Doria, parabenizaram o presi-
dente Bolsonaro pela condução da reunião e enfatizaram 
a necessidade de uma coordenação central da crise e de 
ações conjuntas entre todos os Poderes, nos três níveis 
da federação, para o combate à pandemia de covid-19, 
a preservação de vidas e proteção dos mais vulneráveis.

“Não temos, nós, estados e municípios, o poder forte 
para fazer esse enfrentamento sozinhos”, disse Casagran-
de. “Vamos viver ainda um tempo significativo de crise [de 
saúde e econômica]”, acrescentou. “E não precisamos da 
crise política, por isso, saúdo o presidente por nos convi-
dar para que pudéssemos estar dialogando e participan-
do desse ato, de sanção desse projeto de lei.”

João Doria destacou que as lideranças políticas preci-
sam estar unidas para vencer a crise e proteger a saúde 
dos brasileiros. “Nosso foco, neste momento, é exatamente 
este: proteger os brasileiros em todo o Brasil. A existência 
de uma guerra, ela coloca a todos em derrota, ninguém 
ganha numa guerra, e quem perde, principalmente são 
os mais pobres e mais humildes. E nós precismos estar 
unidos”, disse.

 

As lives da campanha Conexão Cultural, realiza-
das pelo Governo do Maranhão durante o distan-
ciamento social, encerram dia 31 de maio. As apre-
sentações culturais pela internet estão acontecendo 
desde março e são transmitidas pelas redes sociais 
da Secretaria de Estado da Cultura (Secma).

Participam do Conexão Cultural mais de 600 artis-
tas maranhenses com apresentações diversificadas. 
Música, teatro, dança e outras expressões culturais 
estão disponíveis no Instagram e YouTube. 

Os shows são transmitidos pelo Instagram @cul-
tura.maranhão (lives) e pelo canal YouTube da Sec-
ma (https://bit.ly/2KxWeM1).

Programação de lives até 31 de maio

22/mai - sexta-feira
10h - Palhaços Acerola e Carambola 
15h - Milena Lerving
18h - Katiana Duarte
20h - Jamilson Jackson

23/mai - sábado
10h - Cara de Palco - Histórias com Bonecos
15h - Carimbó dos Macacos
18h - Jotha Junior
20h - Radiola Reggae Live

24/mai - domingo
10h - Eugenia Maia
15h - Jovan Trombone Brasileiro
18h - Elilma Vasconcelos
20h - Capella Sound System Set Soul, Rock & Reggae 
com Dj Maurício Capella

25/mai - segunda-feira
15h - Banda Estilo Livre
18h - Banda Caribbean Hits
20h - Dj Pedro Dreadlock
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DA RE DA ÇÃO

Es ca la da ex pres si va de SRAG

Mais óbi tos

Sub no ti fi ca ções

Pon ta do Ice berg

Fis ca li za ção

Du ran te pan de mia, re gis tros de óbi tos po dem ser fei tos
em 60 di as

Cartórios de São Luís

Óbitos por covid podem
se perder em dados

A
s es ta tís ti cas ofi ci ais de óbi tos por Co vid-19,
atu a li za das di a ri a men te pe la Se cre ta ria Es ta du- 
al da Saú de (SES), po dem não es tar re ve lan do o
re al im pac to do no vo co ro na ví rus no Ma ra- 

nhão. Nú me ros do Por tal da Trans pa rên cia dos car tó ri os
de Re gis tro Ci vil mos tram que, du ran te a pan de mia, as
mor tes pro vo ca das por Sín dro me Res pi ra tó ria Agu da
Gra ve (SRAG) só em São Luís au men ta ram em 2.466%,
em exa tos 30 di as: de 19 de abril a 19 de maio de 2020.

Até o mês re tra sa do, não ha via ne nhum óbi to por
SRAG, na ca pi tal ma ra nhen se. E, no pri mei ro se mes tre
de 2019, nin guém te ria mor ri do por es sa cau sa. Pa ra es- 
pe ci a lis ta, es ses da dos po dem ser o re fle xo da sub no ti fi- 
ca ção das in fec ções por Co vid-19, que po dem vir sen do
re gis tra das co mo ou tras do en ças.

Qual quer pes soa po de ter aces so às in for ma ções.
Bas ta en trar no en de re ço ele trô ni co re gis tro ci vil.org.br.
Já no si te Re gis tro Ci vil, o pró xi mo cli que é em “Por tal da
Trans pa rên cia”, e de pois em “Pai nel Co vid Re gis tra”. Na
pá gi na da in ter net, é pos sí vel con sul tar re gis tros de óbi- 
tos por do en ças res pi ra tó ri as, fil tran do por es ta do, ci da- 
de, da ta, se xo e fai xa etá ria.

As apre sen ta ções são em grá fi cos e es tão si na li za das
por co res. Já as en fer mi da des são: Co vid-19, SRAG,
pneu mo nia, in su fi ci ên cia res pi ra tó ria, sep ti ce mia, além
de mor tes in de ter mi na das, e de mais ocor rên ci as. Mas é
im por tan te in for mar que so men te apa re cem nú me ros
de ci da des com mais 100 óbi tos por co ro na ví rus . No ca- 
so do Ma ra nhão, se te mu ni cí pi os es tão nes se pa ta mar,
in cluin do São Luís, Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba- 
mar, e dei xan do de fo ra Ra po sa, quar to mu ni cí pio da re- 
gião me tro po li ta na.

O pri mei ro ca so ates ta do de SRAG, de 2020, em São
Luís, foi no dia 5 de abril. Em du as se ma nas, a es ca la da
foi ex pres si va, che gan do ao pa ta mar de 12 re gis tros.
Den tro do ci clo de um mês (19 de abril a 19 de maio),
mais 296 ca sos. O “voo” de 12 pa ra 296 sig ni fi cou um au- 
men to de 2,466%. O to tal nes te pri mei ro se mes tre, até a
úl ti ma ter ça-fei ra (19), era de 308 mor tes. A al ta, sem dú- 
vi da, é sur pre en den te.

Em São Jo sé de Ri ba mar, fo ram 23 óbi tos da mes ma
sín dro me; e, mais no ve, em Pa ço do Lu mi ar. Nes ses dois
mu ni cí pi os, a con ta gem tam bém es ta va ze ra da, no mes- 
mo in ter va lo de tem po de 2019. Da mes ma for ma, não
há re gis tros de óbi tos por Sín dro me Res pi ra tó ria Agu da
Gra ve, de ja nei ro a fe ve rei ro de 2020, em São Jo sé de Ri- 
ba mar e Pa ço do Lu mi ar, con for me da dos dos car tó ri os.

Na ca pi tal ma ra nhen se, do dia 21 de mar ço des te ano
até a noi te des ta quar ta-fei ra (20), fo ram re gis tra das 532
mor tes na tu rais a mais, ou 65,98% aci ma da mé dia re gis- 
tra da no mes mo pe río do de 2019. Des sas, 232 são atri- 
buí das ofi ci al men te ao no vo co ro na ví rus. O Im par ci al
fez o cál cu lo a par tir do dia 21 do mês re tra sa do, pois foi
es ta a da ta de iní cio do iso la men to so ci al nas qua tro ci- 
da des, que for mam a re gião me tro po li ta na de São Luís.

Ain da na ca pi tal, as mor tes por pro ble mas res pi ra tó- 
ri os que apa re cem no por tal dos car tó ri os (Co vid-19,
pneu mo nia, SRAG e in su fi ci ên cia res pi ra tó ria), en tre 21
de mar ço a 20 de maio des te ano, já re pre sen tam 33,82%

de au men to de óbi tos por es sas cau sas, em com pa ra ção
ao mes mo es pa ço de tem po, em 2019.

O au men to de ca sos de mor tes por Sín dro me Res pi ra- 
tó ria Agu da Gra ve jus ta men te no mo men to em que sur- 
gi ram ca sos do no vo co ro na ví rus, em São Luís, é con si- 
de rá vel in tri gan te. So bre o as sun to, O Im par ci al en tre- 
vis tou Ma ria dos Re mé di os Frei tas Car va lho Bran co, que
tem re si dên cia mé di ca em in fec to lo gia no Hos pi tal Emí- 
lio Ri bas, em São Pau lo, mes tra do em Saú de e Am bi en te
pe la Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), e dou- 
to ra do em Me di ci na Tro pi cal e Saú de In ter na ci o nal no
Ins ti tu to de Me di ci na Tro pi cal de São Pau lo da Uni ver si- 
da de de São Pau lo (USP).

De acor do com a in fec to lo gis ta, atu al men te, só são
con si de ra dos óbi tos por Co vid-19 aque les em que hou- 
ve con fir ma ção la bo ra to ri al. A mé di ca Ma ria dos Re mé- 
di os in for mou que exis tem ocor rên ci as su ges ti vas ao
no vo co ro na ví rus, de vi do aos sin to mas apre sen ta dos
nos fa le ci dos, e a re sul ta dos de to mo gra fi as de pa ci en- 
tes.

“Há mor tes por sín dro me res pi ra tó ria agu da gra ve
(SRAG), com exa mes ne ga ti vos pa ra ou tros ví rus (in flu- 
en za A e B, ví rus sin ci ci al res pi ra tó rio, ade no ví rus e pa- 
rain flu en za 1, 2 e 3), que sa be mos que po dem cau sar
SRAG. E es sas pes so as que mor re ram não fo ram sub me- 
ti das ao tes te da Co vid-19, sen do que a cau sa es pe cí fi ca
da mor te po de ria ter si do o no vo co ro na ví rus”, in for- 
mou a dou to ra em Me di ci na Tro pi cal. Ma ria dos Re mé- 
di os re for çou que, na “de cla ra ção de óbi to”, po de cons- 
tar pneu mo nia, in su fi ci ên cia res pi ra tó ria ou in fec ção
ge ne ra li za da. E, na ver da de, o mo ti vo do óbi to foi a no va
do en ça de ori gem chi ne sa.

A mé di ca ci tou ter lem bra do que uma pu bli ca ção de
abril des te ano, em Ca der nos de Saú de Pú bli ca, cha mou
a aten ção pa ra o au men to sig ni fi ca ti vo no nú me ro de
ca sos ne ga ti vos de SRAG, ou se ja, aque les que se sa be
não se rem ne nhu ma des sas vi ro ses, em 2020. “Es se é um
for te in di ca dor de que a Co vid-19 es ta ria sen do sub no ti- 
fi ca da no sis te ma de saú de” des ta cou a in fec to lo gis ta.

Mas, se gun do a es pe ci a lis ta em Saú de Pú bli ca, va le
uma res sal va. “O au men to das mor tes pro vo ca das por

SRAG po de se dar pe las me lho ri as na Vi gi lân cia de Sín- 
dro me Res pi ra tó ria Agu da Gra ve. E, es sa me lho ria em si
já po de le var a um au men to no re gis tro ofi ci al de nú me- 
ros de ca sos”, pon de rou Ma ria dos Re mé di os.

Se gun do a mé di ca, na mai o ria das mor tes ocor ri das
em ca sa, a cau sa es pe cí fi ca nem sem pre se ria bem in- 
ves ti ga da. No pro to co lo atu al de aten di men tos na re de
pú bli ca, só os pa ci en tes em es ta do gra ve são in ter na dos
e sub me ti dos a tes te pa ra di ag nos ti car a Co vid-19. Pa ra
es pe ci a lis tas, as sim co mo pa ra a in fec to lo gis ta Ma ria
dos Re mé di os, o que apa re ce nas es ta tís ti cas é ape nas a
pon ta do ice berg de um pro ble ma mai or que es sa pan- 
de mia re pre sen ta em São Luís, no Ma ra nhão, e no Bra sil.

A mé di ca dis se acre di tar ve e men te men te na pos si bi- 
li da de de que mui tos óbi tos, de vi do à fal ta de tes tes, aca- 
bam sen do re gis tra dos com cau sas cor re la tas. Pneu mo- 
nia, por exem plo, po de ser vi ral (co mo a Co vid-19), bac- 
te ri a na, pro vo ca da por fun gos ou de na tu re za quí mi ca.
“O no vo co ro na ví rus tem com pli ca ções, que po dem ser
con si de ra das a cau sa da mor te, co mo aci den te vas cu lar
ce re bral (AVC) e in far to do mi o cár dio, ao não se in ves ti- 
gar pro pri a men te. Além dis so, a do en ça pos sui sin to- 
mas em co mum com ou tras vi ro ses, o que po de le var a
óbi tos re gis tra dos com ou tras cau sas da mor te”, con- 
cluiu.

A Se cre ta ria Es ta du al de Saú de (SES), por meio de no- 
ta en vi a da a O Im par ci al,  ga ran tiu que fis ca li za as sub- 
no ti fi ca ções. A Se cre ta ria dis se ain da que “a sub no ti fi ca- 
ção dos ca sos de óbi tos é uma re a li da de em to do mun- 
do, em ra zão da pan de mia. Con tu do, to das as me di das
são to ma das pa ra evi tar o au men to de la, fa zen do a aná- 
li se de to dos os óbi tos sus pei tos de Co vid-19”.

Um re la tó rio é di vul ga do to da noi te, de do min go a
do min go, com o re sul ta do das amos tras do La bo ra tó rio
Cen tral de Saú de Pú bli ca. To dos os bo le tins epi de mi o ló- 
gi cos de Co vid-19 do Ma ra nhão po dem ser pes qui sa dos
no si te da SES, pe lo en de re ço ele trô ni co www.sau- 
de.ma.gov.br/bo le tins-co vid-19.

Pa ra que se jam agi li za dos os pro ce di men tos de se- 
pul ta men to, e que se evi te aglo me ra ções nos car tó ri os,
no Ma ra nhão, a Cor re ge do ria de Jus ti ça do Es ta do es- 
ten deu o pra zo do re gis tros de óbi tos, du ran te a pan de- 
mia, pa ra 60 di as. A in for ma ção foi re pas sa da pe la As so- 
ci a ção dos Re gis tra do res de Pes so as Na tu rais (Ar pen). A
ex ten são do pra zo é re gu la men ta da pe la Por ta ria Con- 
jun ta Nº 1 de 30 de mar ço de 2020.

Em tem pos nor mais, o re gis tro de mor te de ve ria ser
fei to em 24 ho ras, se gun do a Lei Fe de ral 6.015. Por ela,
car tó ri os têm até oi to di as pa ra en vi ar os da dos do óbi to
re gis tra do à Cen tral Na ci o nal de In for ma ções do Re gis- 
tro Ci vil (CRC Na ci o nal). É o CRC quem ali men ta o Por- 
tal da Trans pa rên cia, se gun do a Ar pen.

Ou tra in for ma ção re pas sa da pe la Ar pen é que as es ta- 
tís ti cas apre sen ta das no Por tal da Trans pa rên cia se ba- 
sei am nas De cla ra ções de Óbi to (DO), emi ti das pe los
mé di cos, e re gis tra das nos Car tó ri os do Bra sil, re la ci o- 
na das à Co vid-19, sen do apre sen ta da ape nas uma cau sa
pa ra ca da óbi to.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Bares e restaurantes I

Os tra ba lha do res do se tor de ba res e res- 
tau ran tes de to do o país, gra ve men te afe ta-
do pe la pan de mia do no vo co ro na vií rus, es- 
tão em cam pa nha com o abai xo as si na do:
Chan ge.org/SOS Ba re sE Res tau ran tes. A
ideia é cha mar aten ção pa ra ações con cre tas
do go ver no e de to dos os ban cos, in clu si ve
os ban cos pú bli cos, que não es tão cum prin-
do a sua fun ção de gi rar a eco no mia, no seu
mo men to de mai or cri se.

Bares e restaurantes II

A pro pó si to: pou co mais de um mês após
lan çar a fun ci o na li da de que per mi te que
usuá ri os dei xem uma con tri bui ção pa ra a
‘cai xi nha’ dos res tau ran tes, o Uber Eats re ve-
la que já fo ram ar re ca da dos R$ 420 mil. O va- 
lor das do a ções é re pas sa do in te gral men te
aos res tau ran tes par cei ros, as sim co mo
acon te ce com o va lor ex tra dei xa do pa ra en- 
tre ga do res par cei ros. A ge ne ro si da de – fe liz- 
men te – es tá em al ta.

No re gis tro em even to re cen te, a
di re to ra da Ca sa da Mu lher Bra si lei ra
no Ma ra nhão, Su san Lu ce na, a de pu -
ta da es ta du al Da ni el la Te ma e a de -
le ga da es pe ci al da Mu lher, Ka zu mi
Ta na ka. A pro pó si to, a Ca sa da Mu -
lher Bra si lei ra em São Luís (MA) aca -
ba de ade rir à cam pa nha on li ne
#Qua ren te na Sim Vi o lên ci a Não. A
ini ci a ti va é ca pi ta ne a da pe la Plan In -
ter na ti o nal, or ga ni za ção sem fins lu -
cra ti vos que tra ba lha pe la pro mo ção
dos di rei tos de cri an ças e jo vens e
igual da de pa ra as me ni nas. Nú me -
ros do Mi nis té rio da Saú de di vul ga -
dos no ano pas sa do apon tam que, a
ca da três pes so as ví ti mas de vi o lên -
cia se xu al no Bra sil, uma era me ni na
en tre 12 e 17 anos.

O Gru po Po ti guar pro -
mo ve nes sa sex ta-fei -
ra, às 17h, a Li ve Po ti -
guar “Luiz e Som bra: A
Ilu mi na ção pa ra Ca da
Am bi en te”. As di cas
se rão da das pe la ar -
qui te ta da Po ti guar
Eri ka Ase ve do. Ela vai
fa lar so bre os ti pos de
ilu mi na ção e qual o
mais cor re to pa ra ca da
ob je ti vo e am bi en te.
Pa ra con fe rir bas ta
aces sar a Li ve no Sto ri -
es do per fil do ins ta -
gram: @po ti guarho me -
cen ter .

A TVN aca ba de lan çar
um pro je to de res pon -
sa bi li da de so ci al e
eco no mia so li dá ria cu -
jo ob je ti vo mai or é aju -
dar a fo men tar ne gó ci -
os lo cais e mi ni mi zar
as even tu ais per das de
pe que nas e mé di as
em pre sas ma ra nhen -
ses de vi do a atu al cri se
cau sa da pe la pan de -
mia da Covid19. Os di -
re to res da TVN Au gus -
to Di niz e Kar la Di niz
es tão de pa ra béns pe lo
pro je to.

Tarifa social

No Ma ra nhão, 400 mil fa mí li as ain da não se
ca das tra ram no pro gra ma Ta ri fa So ci al de Ener- 
gia Elé tri ca, que ofe re ce 100% de des con to na
con ta. Es tar ca das tra do é o prin ci pal pré-re qui- 
si to pa ra ter des con to pa ra as con tas do pe río do
de 1º de abril a 30 de ju nho, se gun do Me di da
Pro vi só ria (MP) do Go ver no Fe de ral e re so lu ção
do Go ver no Es ta du al. Com sua con ta de ener gia
e seu NIS – Nú me ro da Iden ti fi ca ção So ci al ati vo
em mãos, en tre em con ta to com a Equa to ri al
Ma ra nhão pe lo What sApp (98) 2055-0116, ou
Cen tral 116. 

Aeroportos e protocolo

Já es tão va len do nos ae ro por tos, as no vas me- 
di das sa ni tá ri as pa ra a avi a ção ci vil bra si lei ra,
co mo o re for ço da ne ces si da de de uso de más- 
ca ra pe los pas sa gei ros du ran te to da a vi a gem,
re gras pa ra o ser vi ço de bor do e a ma nu ten ção
do dis tan ci a men to so ci al de pe lo me nos dois
me tros nos ae ro por tos. A atu a li za ção do pro to- 
co lo sa ni tá rio foi pu bli ca da pe la Agên cia Na ci o- 
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (AN VI SA) e vem sen- 
do im ple men ta da no se tor pe lo Gru po de Tra ba- 
lho co or de na do pe la Agên cia Na ci o nal de Avi a- 
ção Ci vil (ANAC).

Catadores e saúde

O Con se lho Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co
(CNMP) pu bli cou, no dia 15 de maio, No ta Téc- 
ni ca ori en tan do so bre for mas de pre ve nir a dis- 
se mi na ção da Co vid-19 na co le ta se le ti va e nas
ati vi da des exer ci das pe las as so ci a ções e co o pe- 
ra ti vas de ca ta do res de ma te ri ais reu ti li zá veis e
re ci clá veis. O do cu men to foi pro du zi do pe la Co- 
mis são Per ma nen te de Meio Am bi en te. O ob je- 
ti vo é atu ar de for ma co or de na da, di re ci o nan do
es for ços in te rins ti tu ci o nais e sub si di ar a atu a- 
ção de pro mo to res e pro cu ra do res de jus ti ça na
ques tão de saú de pú bli ca e am bi en tal.

Pra curtir

As li ves es ta rão agi -
tan do pra va ler a ga -
le ra que es tar em ca -
sa a par tir das 20h,
com Pa bl lo Vit tar (no
youtube.com/pa bl lo -
vit tar). No mes mo
ho rá rio, tem Chi tão zi -
nho & Xo ro ró, tam -
bém no YouTube.

Mas sem pre um dos
mais dis pu ta dos pe la
ala jo vem é o ser ta -
ne jo Gust ta vo Li ma
(#em bai xa do rin ca -
sa), a par tir das 21h,
des ta vez di vi din do a
trans mis são en tre o
YouTube e a Band.

No Ins ta gram, a Net -
flix Bra sil que pos sui
17,9 mi lhões de se -
gui do res li de rou com
fol ga co mo a mar ca
com mai or en ga ja -
men to nes sa re de so -
ci al com a mar ca de
36,6 mi lhões de in te -
ra ções com ape nas
140 pos ta gens.

Ou tras mar cas que se
des ta ca ram no Ins ta -
gram fo ram Lo jas
Ame ri ca nas, com
18,6 mi lhões de in te -
ra ções em 1884 pos -
ta gens, Grão de Gen -
te, com 5,1 mi lhões de
in te ra ções em 835
pos ta gens, e San ta
Lol la, com 2,9 mi -
lhões de in te ra ções e
230 pos ta gens.

O Ban co do Nor des te
pas sa a dis po ni bi li zar
con di ções di fe ren ci a -
das pa ra fi nan ci a -
men tos e re ne go ci a -
ções de dí vi das.

A li nha de cré di to es -
pe ci al FNE Emer gen -
ci al do Ban co do Nor -
des te dis põe de R$ 3
bi lhões, oriun dos do
Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do
Nor des te (FNE).

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020
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Dados do Monitor de Secas que revelam a redução do fenômeno das secas no estado
do Maranhão no mês de abril deste ano e são os melhores do Nordeste

So bre a fer ra men ta

NO NORDESTE

Maranhão tem
maior área sem seca
PATRÍCIA CUNHA

Nú me ros ani ma do res

O
mês de abril mar ca o fim do 
prin ci pal pe río do de chu vas 
em mai or par te do Nor des te 
e, nes te ano, com os re sul ta- 

dos po si ti vos prin ci pal men te na por- 
ção mais ao nor te da re gião, o no vo 
ma pa do Mo ni tor de Se cas in di ca áre- 
as sem se ca re la ti va ou clas si fi ca das 
ape nas com se ca fra ca até o úl ti mo 
mês. O Mo ni tor de Se cas apon ta que 
as chu vas de abril re du zi ram a se ve ri- 
da de do fenô me no no Ma ra nhão em 
com pa ra ção a mar ço.

Os es ta dos em si tu a ção mais con- 
for tá vel, ou se ja, que apre sen ta ram 
mai o res per cen tu ais de su as áre as 
sem se ca re la ti va, são o Ma ra nhão 
(72,1%) e o Ce a rá (69%).  A si tu a ção 
mais crí ti ca es tá no in te ri or do Nor- 
des te, cor res pon den do à gran de par te 
da Bahia, on de es tão áre as clas si fi ca-

Gran des chu vas em abril

AS CHUVAS DO MÊS DE ABRIL CONTRIBUÍRAM PARA A REDUÇÃO DAS SECAS NO ESTADO

DIVULGAÇÃO

das em se ca gra ve. Lá, 89,7% do ter ri- 
tó rio es tá com al gu ma das ca te go ri as 
de se ca.

De vi do às chu vas ocor ri das des de 
ja nei ro des te ano, o Mo ni tor re gis trou 
a me lho ra dos in di ca do res de cur to e 
lon go pra zo e um re cuo da área com 
se ca fra ca em par te do oes te e sul ma- 
ra nhen se além da di mi nui ção no grau 
de se ve ri da de da se ca, que pas sou de 
mo de ra da a fra ca em par te do sul e 
les te do es ta do.

De acor do com o La bo ra tó rio de 
Me te o ro lo gia do Nú cleo Ge o am bi en- 
tal da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 

nhão (LAB MET-UE MA), ór gão que 
atua no Mo ni tor das Se cas no es ta do, 
em abril os mai o res vo lu mes de pre ci- 
pi ta ção, com va lo res aci ma de 300 
mm, ocor re ram na re gião nor te do 
Ma ra nhão, no li to ral do Ce a rá, em 
pon tos iso la dos no Rio Gran de do 
Nor te e em par te do Recôn ca vo Bai a- 
no.

Os  va lo res iguais ou su pe ri o res a 
300 mm ocor re ram no cen tro-nor te e 
oes te do Ma ra nhão, no ex tre mo nor te 
de To can tins e Pi auí, li to ral do Ce a rá, 
e em al gu mas áre as do To can tins. A 
chu va tam bém fi cou abai xo da mé dia 
his tó ri ca no cen tro-les te do Ma ra-
nhão.

Norte do estado choveu cerca de 400mm

Re la tó rio do Nu Geo apon ta que, no
es ta do, em bo ra te nham si do ob ser va- 
das al gu mas áre as com ano ma li as ne- 
ga ti vas, de um mo do ge ral, as pre ci pi- 
ta ções, prin ci pal men te na por ção
nor te, ti ve ram va lo res aci ma de 400
mm (aci ma do nor mal). No se tor sul,
ob ser va ram-se ano ma li as ne ga ti vas
de pre ci pi ta ção, e os in di ca do res de
cur to pra zo mos tram uma con di ção
de se ca va ri an do de fra ca a mo de ra da.

No su des te hou ve uma re du ção da
área de se ca fra ca, en quan to nas de- 
mais áre as os in di ca do res, de cur to e
lon go pra zo, mos tram o es ta do sem
se ca re la ti va. Os im pac tos ob ser va dos
em to das áre as, com al gum grau de
se ca, per ma ne cem de lon go pra- 
zo. “De um mo do ge ral, a se ca no nor- 
te do NEB apre sen ta im pac to ape nas
de lon go pra zo, as so ci a do prin ci pal- 
men te ao dé fi cit hí dri co du ran te anos
con se cu ti vos de chu va abai xo da mé- 
dia na re gião en tre 2012 a 2018. No en- 

tan to, as pre ci pi ta ções ob ser va das
nos qua tro pri mei ros me ses do ano
trou xe ram me lho ra nos im pac tos de
cur to pra zo con se quen te re cu pe ra ção
das pas ta gens, acu mu la ção de água
nos pe que nos e mé di os re ser va tó ri os,
além da re cu pe ra ção de al guns pe rí- 
me tros ir ri ga dos. Ca be res sal tar que,
de vi do à gran de va ri a bi li da de es pa ci- 
al da chu va, es se ce ná rio não é ge ne- 
ra li za do, e al gu mas áre as ain da apre- 
sen tam se ca com im pac tos de cur to e
lon go pra zo”, in for mou o Nu Geo.

O Mo ni tor de Se cas pro mo ve o mo- 
ni to ra men to re gu lar e pe rió di co da si- 
tu a ção da se ca, por meio do qual é
pos sí vel acom pa nhar sua evo lu ção,
clas si fi can do-a se gun do o grau de se- 
ve ri da de dos im pac tos ob ser va dos. 

O pro je to é co or de na do pe la ANA,
com o apoio da Fun ce me, e de sen vol- 
vi do con jun ta men te com di ver sas

ins ti tui ções es ta du ais e fe de rais li ga- 
das às áre as de cli ma e re cur sos hí dri- 
cos.

O Mo ni tor vem sen do uti li za do pa- 
ra au xi li ar a exe cu ção de po lí ti cas pú- 
bli cas de com ba te à se ca e po de ser
aces sa do tan to no si te mo ni tor de se- 
cas.ana.gov.br quan to pe lo apli ca ti vo
Mo ni tor de Se cas, dis po ní vel gra tui ta-
men te pa ra dis po si ti vos An droid e
iOS.

As pre ci pi ta ções

ob ser va das nos qua tro

pri mei ros me ses do ano

trou xe ram me lho ra nos

im pac tos de cur to pra zo

• Quan ti da de de Va gas: Vá ri as
• Ca das tro Re ser va: Não
• Ní vel de Es co la ri da de: En si no Su pe ri or
• Sa lá rio: R$ 1.000
• Tér mi no das ins cri ções: 4/10/2020
• Car go: Es ta giá rio
• Lo ca li da de: Na ci o nais

OPORTUNIDADES

Caixa Econômica abre
vagas de estágio

OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO SÃO PARA ESTUDANTES  

DIVULGAÇÃO

Mais um pro ces so se le ti vo de es tá gio es tá aber to na
Cai xa Econô mi ca Fe de ral. O ob je ti vo do cer ta me é a
con tra ta ção de es ta giá ri os com ida de mí ni ma de 18
anos e que es te jam cur san do do 5º ao 9º se mes tre do en- 
si no su pe ri or.

As opor tu ni da des são pa ra gra du an dos dos cur sos de
Ar qui te tu ra, Ur ba nis mo e En ge nha ria Ci vil e En ge nha- 
ria Elé tri ca. Os es ta giá ri os re ce be rão bol sa-au xí lio de R$
1.000, mais au xí lio-trans por te de R$ 130, pa ra jor na das
de 25 ho ras por se ma na.

Os in te res sa dos po dem se pré-ins cre ver até o dia 4 de
ou tu bro de 2020, pe lo si te do CI EE – Cen tro de In te gra- 
ção Em pre sa-Es co la: https://por tal.ci ee.org.br. Es sas va- 
gas dis po ní veis são pa ra re giões que não pos su em can- 
di da tos apro va dos na lis ta de clas si fi ca ção do edi tal nº
01.2019

A se le ção dos can di da tos se rá fei ta por meio de pro va
on-li ne, com pos ta por 30 ques tões de múl ti pla es co lha.
Ela po de rá ser re a li za da as sim que a ins cri ção for con- 
cluí da.

O pra zo de va li da de do pro ces so se le ti vo se rá de dois
anos.

Cai xa Econô mi ca Fe de ral

ASSISTÊNCIA

CDL renova Certificado
Digital por vídeo

O PROCESSO É FEITO RAPIDAMENTE E EVITA AGLOMERAÇÃO

Com as li mi ta ções pro vo ca das pe lo iso la men to so ci- 
al, a CDL São Luís es tá dis po ni bi li zan do a pes so as fí si cas
e ju rí di cas o ser vi ço re mo to de re no va ção de Cer ti fi ca do
Di gi tal. O tra ba lho, fei to to tal men te por vi de o con fe rên- 
cia, sem a ne ces si da de de des lo ca men to até a se de da
en ti da de, é re gu la men ta do pe la ICP-Bra sil.

To do o pro ces so é fei to ra pi da men te, pre ci san do so- 
men te do agen da men to jun to à CDL, e a re no va ção é
ime di a ta. 

Pa ra usu fruir do ser vi ço re mo ta men te é ne ces sá rio
ape nas que o cer ti fi ca do di gi tal ain da não es te ja ven ci- 
do e te nha si do emi ti do pe lo SPC Bra sil, a par tir de 2016.
A re no va ção é re a li za da pe los agen tes de re gis tro da
CDL São Luís e o cli en te só pre ci sa ter um com pu ta dor e
pro ve dor de in ter net.

O pre si den te da CDL São Luís Fá bio Ri bei ro des ta ca a
co mo di da de pa ra os usuá ri os. “A ne ces si da de de po ten- 
ci a li zar a con ten ção do no vo co ro na ví rus es tá re for çan- 
do ain da mais a pra ti ci da de das fer ra men tas di gi tais, e
com a re no va ção re mo ta es ta mos cum prin do os pro to- 
co los sa ni tá ri os de dis tan ci a men to e aten den do a nos- 
sos cli en tes de for ma rá pi da e efi ci en te”, ex pli ca ele.

Du ran te o iso la men to so ci al, a Câ ma ra de Di ri gen tes
Lo jis tas de São Luís es tá com um plan tão na se de da en- 
ti da de (Rua da Es tre la, 508- Cen tro) e via te le a ten di- 
men to (98 984024144) pa ra pres tar as sis tên cia a seus as- 
so ci a dos e em pre sas em ge ral, com di ver sos ser vi ços e
so lu ções em ne gó ci os.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Para evitar erros na hora da inscrição, o Inep recomenda a todos os participantes que o
procedimento seja feito com calma. O aluno deve verificar as informações declaradas

PRAZO

Último dia para se
inscrever no Enem

M
es mo com o anún cio do 
adi a men to do Exa me Na- 
ci o nal do En si no Mé dio 
(Enem) 2020, as ins cri- 

ções pa ra a pro va não se rão pror ro ga- 
das. O pra zo ter mi na ho je, sex ta-fei ra 
(22), às 23h59. Se gun do o Ins ti tu to 
Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas Edu- 
ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep), res- 
pon sá vel pe lo exa me, mais de 4, 3 mi- 
lhões de es tu dan tes já es tão ins cri tos 
pa ra par ti ci par des ta edi ção.

Enem Di gi tal
Pa ra o Enem Di gi tal não há mais va- 
gas. As 101,1 mil va gas ofe re ci das se 
es go ta ram des de a se ma na pas sa da. A 
pro va é a ver são in for ma ti za da do 
Enem. Em vez de ca der nos de pro vas 
e car tão de res pos tas em pa pel, os 
par ti ci pan tes fa zem as pro vas di re ta- 
men te no com pu ta dor.

Os can di da tos não fa rão a pro va em 
ca sa. A apli ca ção se rá em la bo ra tó ri os 
de in for má ti ca em di ver sas fa cul da- 
des bra si lei ras. Nes sa op ção, o can di- 
da to re ce be rá um car tão de con fir ma- 
ção da ins cri ção no Enem com o en- 
de re ço da fa cul da de e o la bo ra tó rio de 
in for má ti ca on de fa rá a pro va, sob su- 
per vi são dos fis cais no Enem.

Ins cri ções
Pa ra evi tar er ros na ho ra da ins cri ção, 
o Inep re co men da a to dos os par ti ci- 
pan tes que o pro ce di men to se ja fei to 
com cal ma. O alu no de ve, por exem- 
plo, ve ri fi car cui da do sa men te as in- 
for ma ções de cla ra das. Al gu mas de las 
não po de rão ser mo di fi ca das de pois 
da ins cri ção con cluí da. Os da dos que 
cons tam na Re cei ta Fe de ral (no me, 
no me da mãe e da ta de nas ci men to) 
de vem ser os mes mos de cla ra dos por

O PRAZO PARA INSCRIÇÕES NO EXAME NACIONAL TERMINA HOJE  ÀS 23H59

quem vai fa zer o Enem. Quan do há di- 
ver gên cia, o sis te ma in for ma que o 
par ti ci pan te pre ci sa fa zer a cor re ção 
no ór gão. A ins cri ção po de rá ser con- 
cluí da ape nas após a atu a li za ção dos 
da dos na Re cei ta.

O par ti ci pan te que já con cluiu a 
ins cri ção tem a opor tu ni da de de fa zer 
mo di fi ca ções em al guns itens do sis- 
te ma do Enem, mas so men te até ama- 
nhã, an tes do pra zo fi nal de ins cri- 
ções.

Isen ção
Os ins cri tos que se en qua dram nos re- 
qui si tos apre sen ta dos nos edi tais co- 
mo be ne fi ciá ri os da gra tui da de da ta- 
xa de ins cri ção fi ca rão isen tos sem a 
ne ces si da de de um pe di do for mal. Pa- 
ra os de mais, a ta xa de R$ 85 de ve ser 
pa ga até 28 de maio, por meio de Guia 
de Re co lhi men to da União (GRU), ge- 
ra da ao fi nal da ins cri ção.

No va da ta
Nos pró xi mos di as , 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) vai fa zer 
uma con sul ta aos ins cri tos pa ra de fi- 
nir no vas da tas pa ra o exa me, que es- 
ta va pre vis to pa ra os di as 1º e 8 de no- 
vem bro (im pres so) e 11 e 18 de no- 
vem bro (di gi tal). Eles se rão con vi da- 
dos a res pon der uma en que te na Pá- 
gi na do Par ti ci pan te pa ra que pos sam 
ma ni fes tar sua opi nião em re la ção ao 
me lhor mo men to pa ra re a li zar as pro- 
vas.

In for ma ção
As in for ma ções a res pei to do Enem 
2020 po dem ser acom pa nha das no 
por tal do Inep e do Mi nis té rio da Edu-
ca ção, as sim co mo nas re des so ci ais 
ofi ci ais dos dois ór gãos do Go ver no 
Fe de ral. Dú vi das re la ti vas ao pro ces so 
de ins cri ção po dem ser sa na das pe lo 
Fa le Co nos co, do Inep, por meio do 
au to a ten di men to on li ne ou do 0800 
616161 (so men te cha ma das de te le fo-
ne fi xo).

SAU LO DU AI LI BE

Bu ri ti cu pu

DE NOVO

PM recaptura foragido
de Pedrinhas na Raposa

DETENTO SAIU NA QUARESMA E NÃO VOLTOU PARA O PRESÍDIO

A po lí cia re cap tu rou um fu gi ti vo do Com ple xo Pe ni- 
ten ciá rio de Pe dri nhas, iden ti fi ca do co mo Igor do Ta- 
peua. Ele foi pre so no va men te no mu ni cí pio da Ra po sa,
ci da de lo ca li za da na re gião me tro po li ta na de São Luís.
Igor ha via si do be ne fi ci a do com a saí da tem po rá ria da
Qua res ma e não re tor nou a uni da de pri si o nal que es ta- 
va de ti do na da ta in di ca da pe la Jus ti ça.

O in di ví duo foi cap tu ra do pe la Po lí cia Mi li tar e apre- 
sen ta do na De le ga cia da Ra po sa. Após os pro ce di men- 
tos de pra xe, ele foi en ca mi nha do ao com ple xo pe ni ten- 
ciá rio. Se gun do in for ma ções po li ci ais, Igor é um dos
che fes de uma fac ção cri mi no sa fa mo sa na re gião e é
sus pei to de vá ri os rou bos e trá fi co de dro gas.

A equi pe da Po lí cia Ci vil da De le ga cia de Bu ri ti cu pu,
pren deu um sus pei to que car re ga va con si go um re vól- 
ver ca li bre 38 com nu me ra ção ras pa da.

Os da dos que le va ram à pri são fo ram re ce bi dos pe lo
What sApp de nún cia. Ao re ce ber as in for ma ções, a equi- 
pe re a li zou di li gên ci as pa ra ave ri guar a ve ra ci da de da
de nún cia que foi con fir ma da quan do o sus pei to fo ra en- 
con tra do em pos se da ar ma de fo go.

O acu sa do foi au tu a do em fla gran te pe lo cri me de
Por te Ile gal de Ar ma de Fo go com Nu me ra ção Su pri mi- 
da, cri me pre vis to no ar ti go 16, I da Lei nº 10.826/2003.

A par tir de ago ra, o pre so fi ca rá à dis po si ção da jus ti ça
en quan to pros se guem os pro ce di men tos in ves ti ga tó ri- 
os pa ra iden ti fi car par ti ci pa ção de ou tras pes so as no ca- 
so.

Ba lan ço acu mu la do

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Recurso em contas fora da Caixa dia 30

CAIXA PAGOU AUXÍLIO EMERGENCIAL A 51,6 MILHÕES DE BRASILEIROS, NO TOTAL DE R$ 44 BILHÕES

CAUXA.ORG.BR

A se gun da par ce la do au xí lio emer gen ci- 
al de R$ 600 (R$ 1,2 mil pa ra mães sol tei ras)
só se rá de po si ta da em con tas fo ra da Cai xa
Econô mi ca Fe de ral a par tir do dia 30, dis se
há pou co o pre si den te do ban co, Pe dro
Gui ma rães. Se gun do ele, os be ne fi ciá ri os
re ce be rão o di nhei ro au to ma ti ca men te na
con ta cor ren te fo ra da Cai xa no pe río do de
30 de maio a 13 de ju nho, con for me o mes- 
mo cro no gra ma de sa que em es pé cie do
se gun do lo te.

Gui ma rães ex pli cou que, até o dia 26, o
au xí lio es tá sen do de po si ta do nas con tas
de pou pan ça di gi tal da Cai xa de acor do
com o mês de nas ci men to do be ne fi ciá rio.
Até o dia 29, o di nhei ro po de rá ser mo vi- 
men ta do ex clu si va men te por meio do apli- 
ca ti vo Cai xa Tem, que per mi te o pa ga men- 
to de bo le tos ban cá ri os, con tas do més ti cas
(água, luz, te le fo ne e gás) e de com pras em
es ta be le ci men tos par cei ros.

O pre si den te da Cai xa deu um exem plo.
Um be ne fi ciá rio com con ta no Ban co do
Bra sil nas ci do em fe ve rei ro vai po der sa car
o di nhei ro [da se gun da par ce la] a par tir de

1º de ju nho. Se ele não ti ver fei to ne nhu ma
mo vi men ta ção na con ta di gi tal, re ce be rá
os R$ 600 in te gral men te na con ta. Ca so te- 
nha pa ga do al gu ma con ta ou com pra do
pe lo apli ca ti vo Cai xa Tem, re ce be rá o sal do
re ma nes cen te.

A Cai xa pa gou o au xí lio emer gen ci al a
51,6 mi lhões de bra si lei ros, num to tal de R$
44,3 bi lhões. O nú me ro in clui tan to a pri-
mei ra co mo a se gun da par ce la. Se for con- 
si de ra da ape nas a pri mei ra par ce la, 10,7
mi lhões de pes so as re ce be ram R$ 7,7 bi- 
lhões. Se gun do Gui ma rães, a Cai xa ter mi- 
na rá o mês ten do pa ga do o au xí lio a 59 mi- 
lhões de bra si lei ros. Is so por que, de ho je
até 29 de maio, um gru po de 8,3 mi lhões de
pes so as que ti ve ram o be ne fí cio li be ra do
re cen te men te es tão sa can do a pri mei ra
par ce la, con for me o mês de nas ci men to.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (15), a Da ta prev,
es ta tal de tec no lo gia que ana li sa os pe di- 
dos de au xí lio emer gen ci al, li be rou o be ne- 
fí cio a es se con tin gen te.

DA RE DA ÇÃO

Pri são em Ba ca bal

BENEFÍCIO

Homens presos por golpe do auxílio

OS HOMENS ESTAVAM EM POSSE DE MAIS DE 230 CARTÕES DE BENEFICIÁRIOS DA CAIXA

POLÍCIA MILITAR

Uma ação po li ci al, co or de na da na úl ti- 
ma quar ta-fei ra (20), re a li za da pe la Po lí- 
cia Mi li tar, atra vés do Ba ta lhão de Tu ris- 
mo (BP Tur), re sul tou na pri são de três ho- 
mens que es ta vam em pos se de mais de
230 car tões de be ne fi ciá ri os da Cai xa,
além de mais de R$ 24 mil em es pé cie. As
pri sões fo ram re a li za das em São Luís .

Se gun do a Po lí cia Mi li tar, o trio es ta va
em pos se de uma lis ta com se nhas de car- 
tões, um apa re lho de ce lu lar, ex tra tos de
sa ques, vá ri os do cu men tos e ou tros per- 
ten ces pes so ais. Os três ho mens, que são
do mu ni cí pio de Ce dral, fo ram pre sos na
agên cia da Cai xa Econô mi ca Fe de ral
(CEF) da Pra ça João Lis boa, no Cen tro de
São Luís. Os au tu a dos ale ga ram que es ta- 
vam re a li zan do sa ques pa ra ou tras pes so- 
as do mu ni cí pio.

Os sus pei tos fo ram apre sen ta dos na se- 

de da Po lí cia Fe de ral, na ca pi tal, pa ra os
de vi dos pro ce di men tos le gais.

Na ci da de de Ba ca bal, dis tan te cer ca de
240 km da ca pi tal ma ra nhen se, ou tras du- 
as pes so as tam bém fo ram pre sas, por sus- 
pei ta de frau de no re ce bi men to do au xí lio
emer gen ci al do go ver no fe de ral.

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. 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.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Na mira do Corinthians, Jô tem acordo para rescisão, mas cogita volta ao Oriente Médio.
Atacante deixará o Nagoya Grampus de graça, mas pode seguir fora do Brasil

TEMPORADA 2020

Jô pode voltar ao Timão
para reforçar equipe

O ata can te Jô tem um acor do com o
Nagoya Gram pus, do Ja pão, pa ra res- 
cin dir con tra to e dei xar o clu be de
gra ça. A no tí cia ani ma a di re to ria do
Co rinthi ans, que so nha com o re tor no
do jo ga dor de 33 anos.

Fo ra dos pla nos do Nagoya Gram- 
pus, Jô pos sui con tra to com o clu be
ja po nês até de zem bro. A res ci são do
vín cu lo foi acer ta da ver bal men te e
de ve ser for ma li za da nos pró xi mos di- 
as.

A li be ra ção abre ca mi nho pa ra o
Co rinthi ans avan çar na ten ta ti va de
con tra tar o ata can te, que já te ve du as
pas sa gens pe lo clu be. Po rém, o Ti mão
en fren ta con cor rên cia.

Jô si na li zou a seus em pre sá ri os que
es tá dis pos to a vol tar aos Emi ra dos
Ára bes Uni dos, no Ori en te Mé dio. De- 
pois de dei xar o Atlé ti co-MG, em

2015, ele atu ou pe lo Al-Sha bab, de
Du bai. O fu te bol do Ori en te Mé dio é
vis to pe lo jo ga dor co mo a chan ce de
um úl ti mo gran de con tra to an tes de
vol tar ao Bra sil e pen du rar as chu tei- 
ras. Os ára bes já se mo vi men tam pa ra
dei xar a qua ren te na por con ta da CO- 
VID-19 e en cer rar as com pe ti ções que
es ta vam pen den tes. A pró xi ma tem- 
po ra da de ve co me çar na sequên cia,
sem fé ri as pa ra os atle tas.

Jô aguar da pos sí veis pro pos tas pa- 
ra de fi nir o seu fu tu ro. Se não che gar a
acor do com ne nhum clu be do ex te ri- 
or, ele da rá pri o ri da de ao Co rinthi ans.
“Nu ma ne go ci a ção exis tem du as par- 
tes, tem que ver o que é bom pa ra am- 
bas. Na mi nha se gun da pas sa gem
tam bém vol tei de um mer ca do asiá ti- 
co, da Chi na, um mer ca do on de o in- 
ves ti men to foi al to. Quan do vol tei,

con ver sei e a gen te se acer tou. Sa lá rio
pas sa pe lo mo men to do clu be, pe lo o
que o jo ga dor ne ces si ta, acre di to que
com uma boa con ver sa tu do se en cai- 
xe”. Re cen te men te, o pre si den te al vi- 
ne gro, An drés San chez, afir mou que a
chan ce de o ata can te vol tar ao Ti mão
é gran de.

For ma do nas ca te go ri as de ba se do
Co rinthi ans, Jô fi cou até 2005 no Ti- 
mão, sen do cam peão pau lis ta em
2003 e bra si lei ro em 2005. Em 2017,
ele vol tou e tam bém foi cam peão dos
dois tor nei os.

Con tra ta do pe lo Nagoya Gram pus
por 10 mi lhões de dó la res, Jô te ve bom
iní cio pe lo clu be, sen do ar ti lhei ro do
Cam pe o na to Ja po nês em 2018, com
24 gols. No fim do ano pas sa do, ele
per deu es pa ço na equi pe, com a che- 
ga da do téc ni co Mas si mo Fic ca den ti.

PRONTO PARA LUTAR?

Tyson treina sem camisa e mostra físico “seco”
O que era só uma es pe cu la ção pa- 

re ce se en ca mi nhar, a ca da dia, pa ra 
tor nar-se re a li da de. Nes ta ter ça, um 
per fil em uma re de so ci al di vul gou 
um ví deo de trei na men to de Tyson. 
Ne le, a len da do bo xe apa re ce trei nan- 
do sem ca mi sa em sua ca sa em Las Ve- 
gas. Tyson, de 53 anos, im pres si o nou 
pe lo fí si co se co. Ele não lu ta des de 
2005, quan do foi der ro ta do por Ke vin 
Mc Bri de.

Nas úl ti mas se ma nas, cres ce ram os 
ru mo res de uma lu ta en tre Mi ke 
Tyson e um de seus mai o res ri vais, o 
tam bém ve te ra no Evan der Holyfield, 
de 57 anos. Es te se ria o ter cei ro en- 
con tro en tre os dois. No úl ti mo em 
1997, Evan der ven ceu por des clas si fi- 
ca ção após Tyson mor der e ar ran car 
par te da sua ore lha.

As es pe cu la ções so bre uma ter cei ra 
lu ta Tyson x Holyfield co me ça ram 
quan do am bos pas sa ram a pos tar ví- 
de os trei nan do pe sa do. As sim co mo 
seu ri val, Evan der tam bém tem de- 
mons tra do óti ma for ma fí si ca pa ra a 
ida de.

Holyfield não lu ta des de 7 de maio 
de 2011, quan do no cau te ou o no ru e-
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guês Bri an Ni el sen. Ele tem tem um 
car tel de 57 lu tas, 10 der ro tas e 44 vi- 
tó ri as, sen do 29 por no cau te. Já Tyson 

su biu no rin gue 56 ve zes na car rei ra, 
ob ten do seis der ro tas e 50 vi tó ri as, 
sen do 44 por no cau te.

ITÁLIA

Paquetá é escolhido para “seleção das decepções”
MARCO LUZZANI/GETTY IMAGES

A “Gaz zet ta del lo Sport” pu bli cou
um ar ti go so bre as con tra ta ções con- 
si de ra das co mo as mais de cep ci o nan- 
tes do fu te bol ita li a no. O meia bra si- 
lei ro Lu cas Pa que tá, do Mi lan, faz par- 
te da equi pe. Se gun do o le van ta men- 
to, as trans fe rên ci as dos 11 jo ga do res
cus ta ram ao to do 221 mi lhões de eu- 
ros. Lu cas Pa que tá foi con tra ta do pe lo
Mi lan em ou tu bro de 2018, por 35 mi- 
lhões de eu ros (cer ca de R$ 150 mi- 
lhões na épo ca), com vín cu lo até
2023. Com 21 anos, ele se apre sen tou
ao clu be ita li a no em ja nei ro de 2019.

VEN CEN DO JUN TOS

Fe de rer pe de união
con tra pan de mia

Tal vez o mai or no me da his tó ria do tê nis pro fis si o nal,
Ro ger Fe de rer uniu for ças ao ti me de es tre las na cam pa- 
nha “Ven cen do Jun tos”.

Com o pe di do de Gus ta vo Ku er ten, um dos em bai xa- 
do res da ini ci a ti va que vi sa ar re ca dar fun dos pa ra aju- 
dar mais de 35 mil fa mí li as bra si lei ras, o mai or cam peão
de Grand Slams, com 20 con quis tas, não he si tou ao ser
con vo ca do e pe diu uma união de to dos pa ra que se pos- 
sa pas sar pe lo mo men to de li ca do da pan de mia de Co- 
vid-19. “Quan do vo cê me cha mou eu dis se: Se o Gu ga li- 
ga, eu es tou sem pre aí pa ra te aju dar. Vo cê sem pre foi
um dos meus jo ga do res fa vo ri tos. Vo cê sem pre foi um
dos jo ga do res mais re cep ti vos no cir cui to. Tal vez vo cê
não se lem bre por que vo cê era le gal com to do mun do,
mas tam bém era co mi go. E eu acho que is so foi tão im- 
por tan te, quan do eu es ta va che gan do no cir cui to. Vo cê
era um dos ca ras que me fa zi am sen tir bem-vin do. En- 
tão, obri ga do Gu ga. É por is so que es tou aqui e mui to fe- 
liz em aju dar”, dis se Fe de rer em con ver sa pe la in ter net
di re to da Ba si leia, na Suí ça, on de re si de.

Quan do vo cê me cha mou eu dis se:

Se o Gu ga li ga, eu es tou sem pre aí

pa ra te aju dar. Vo cê sem pre foi um

dos meus jo ga do res fa vo ri tos

O te nis ta suí ço, atu al nú me ro 4 do mun do, tem si do
uma das vo zes mais ati vas do es por te no com ba te ao co- 
ro na ví rus. Além de li de rar um mo vi men to pa ra aju dar
te nis tas em si tu a ção vul ne rá vel, Fe de rer ain da fez do a- 
ções pa ra au xi li ar na ali men ta ção de fa mí li as na Áfri ca e
pes so as pas san do por di fi cul da des na Suí ça. “Eu acho
que o mais in te res san te des se mo men to é que es ta mos
fa zen do as coi sas jun tos. Nor mal men te, vo cê tem um
pro ble ma que é em um país ou até em um con ti nen te,
em de ter mi na dos lu ga res. Mas, ago ra é o mun do to do
en vol vi do nes se pro ble ma da pan de mia e do ví rus. Eu
acho que in de pen den te de vo cê ser do Bra sil ou Suí ça,
va mos com par ti lhar pro ble mas si mi la res. Eu es pe ro
que as pes so as do Bra sil se jam afe ta das o me nos pos sí- 
vel pa ra pas sar por es se pro ble ma com o ví rus. E tam- 
bém que to dos pos sam, jun tos, en con trar um jei to de
pas sar por is so por que não é mes mo fá cil (…) Eu es pe ro
que as pes so as no Bra sil, mas tam bém no mun do to do,
es te jam no seu me lhor. Que sai am me lho res des sa. Tal- 
vez se ja o rei ní cio que mui tas pes so as no mun do po dem
ter”, afir mou.

Fe de rer te me vol ta com es tá di os va zi os
O cir cui to in ter na ci o nal de tê nis se gue pa ra li sa do até

o fim de ju lho, com a ideia de re tor no pa ra agos to, mas
que po de ser no va men te adi a do de acor do com a si tu a- 
ção da pan de mia. Po rém, pa ra Ro ger Fe de rer, se ria um
er ro for çar pa ra que as com pe ti ções vol tem, por exem- 
plo, sem a pos si bi li da de de pre sen ça do pú bli co. Pa ra o
suí ço, ape sar dos te nis tas es ta rem acos tu ma dos a jo ga- 
rem em si lên cio, a tor ci da é fun da men tal pa ra a emo ção
das par ti das. “Nu ma vi são mi nha, eu não con si go ver
um es tá dio va zio. Eu não con si go. Eu es pe ro que is so
não acon te ça. Mes mo que na mai o ria das ve zes que es- 
ta mos trei nan do não te nha nin guém, es te ja tu do qui e- 
to, em si lên cio. Pa ra nós, é cla ro, é pos sí vel jo gar sem ne- 
nhum tor ce dor. Mas, por ou tro la do, eu re al men te es pe- 
ro que o cir cui to pos sa vol tar co mo é nor mal men te. Que
a gen te pos sa es pe rar o tem po apro pri a do pa ra vol tar no
mo do nor mal de no vo. Ao me nos com um ter ço do es tá- 
dio ou ele cheio pe la me ta de. Mas, pa ra mim, com ple ta- 
men te va zio ao jo gar em gran des tor nei os é mui to di fí- 
cil”, opi nou Fe de rer.

Ape sar da ro ti na e de ter a pos si bi li da de de trei nar em
ca sa, Fe de rer con fes sou a Gu ga que não tem fei to ati vi- 
da des re la ci o na das ao tê nis e que só de ve re to mar os
trei na men tos quan do es ti ver mais pró xi mo de uma vol- 
ta de fi ni ti va do cir cui to. No en tan to, es se tem po com a
fa mí lia tem fei to bem ao jo ga dor suí ço, que se sen te
mais mo ti va do pa ra o re tor no às qua dras. “Nun ca fi ca- 
mos em ca sa mais do que cin co se ma nas des de mi nha
úl ti ma ci rur gia em 2016. Es se é um óti mo mo men to pa- 
ra nós, co mo fa mí lia, cla ro que às ve zes dei xa mos uns
aos ou tros ma lu cos, co mo qual quer fa mí lia (ri sos). Mas,
ho nes ta men te, es ta mos sau dá veis, nos sos ami gos e fa- 
mí lia não ti ve ram o ví rus, o que é im por tan te pa ra a gen- 
te. E es ta mos in do bem ape sar das cir cuns tân ci as (…)
Eu não es tou trei nan do no mo men to por que não ve jo
uma ra zão pa ra is so pa ra ser ho nes to. Eu es tou fe liz com
meu cor po ago ra e ain da acre di to que a vol ta do cir cui to
es tá mui to lon ge”.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020
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oimparcial.com.brIMPARGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com12

Longas nacionais que conquistaram público e crítica estão disponíveis na Netflix,
Globoplay e Prime Video

CINEMA

Filmes nacionais para
ver na quarentena

A
bas te ci das se ma nal men te
com no vos con teú dos, as pla- 
ta for mas de stre a ming es tão
chei as de pro du ções pa ra to- 

do ti po de gos to. En tre as ca te go ri as
dis po ní veis, a de fil mes bra si lei ros tal- 
vez se ja uma das mais se le tas, e ne la
es tá uma se le ção de lon gas na ci o nais
lan ça dos na úl ti ma dé ca da que con- 
quis ta ram pres tí gio quan do exi bi dos
nos ci ne mas.

É o ca so de O som ao re dor (2013) e
Aqua rius (2016), di ri gi dos por Kle ber
Men don ça Fi lho e dis po ní veis na Net- 
flix. Am bi en ta dos em Per nam bu co,
eles ex plo ram pro ble mas tí pi cos das
áre as ur ba nas, co mo a se gu ran ça
num bair ro de clas se mé dia e a de mo- 
li ção de um pré dio an ti go pa ra a cons- 
tru ção de um no vo, mais mo der no.

No pri mei ro, a che ga da de uma mi- 
lí cia mu da a vi da dos mo ra do res de
uma rua da Zo na Sul do Re ci fe: en- 
quan to uns co me mo ram, ou tros en- 
ca ram a si tu a ção com te mor. No se- 
gun do, Cla ra (Sô nia Bra ga), úl ti ma
mo ra do ra do edi fí cio que dá no me ao
fil me, tra va uma ba ta lha con tra uma
cons tru to ra pa ra im pe dir que o pré- 
dio on de mo ra se ja de mo li do. O fil me
ain da traz gra tas sur pre sas, co mo a
so bre po si ção de tem pos pre sen te e
pas sa do e a tri lha so no ra de pri mei ra
qua li da de, que in clui clás si cos da
MPB.

Ou tra ci ne as ta cu ja bre ve tra je tó ria
é pos sí vel con fe rir on-li ne é a pau lis- 
ta na An na Muylaert, que di ri giu cin co
lon ga-me tra gens na car rei ra, en tre os
quais três po dem ser en con tra dos no

É

stre a ming. É pro bi do fu mar (2009),
pro ta go ni za do por Glo ria Pi res e Pau- 
lo Mi klos, in te gra o ca tá lo go do Pri me
Vi deo, ser vi ço da Ama zon, en quan to
Mãe só há uma (2016) es tá na Net flix.

Que ho ras ela vol ta?, lan ça do em
2015, es tá dis po ní vel na Globoplay. O
fil me é a an tí te se dos di as atu ais. Val
(Re gi na Ca sé) é uma em pre ga da do- 
més ti ca nor des ti na que dei xou sua fi- 
lha, Jés si ca (Ca mi la Már di la), na ci da- 
de na tal e se mu dou pa ra São Pau lo
pa ra ga nhar a vi da. Após 13 anos tra- 
ba lhan do pa ra a fa mí lia de Bár ba ra
(Ka ri ne Te les), a fun ci o ná ria re ce be a
fi lha na ca sa dos pa trões, on de mo ra,
pa ra a me ni na pres tar ves ti bu lar. Po li- 
ti za da e cons ci en te, a pre sen ça da ga- 
ro ta su bli nha a re la ção que Val man- 
tém com os em pre ga do res, que in sis- 
tem em di zer que ela é “co mo se fos se
da fa mí lia”.

Re pre sen tan tes de du as di fe ren tes
fa ses da di re to ra Laís Bodanzky es tão
dis po ní veis on-li ne. As me lho res coi- 
sas do mun do (2010), in te gran te do
ca tá lo go da Globoplay, con ta a his tó- 
ria de Ma no (Frans cis co Mi guez), um
jo vem que en fren ta os re ve ses tí pi cos
da ado les cên cia, com fo co nos con fli- 
tos fa mi li a res. Já Co mo nos sos pais
(2017), dis po ní vel na Net flix, mos tra a
vi da adul ta e na da sim ples de Ro sa,
in ter pre ta da por Ma ria Ri bei ro, que
vi ve uma re la ção am bí gua com a mãe,
Cla ri ce (Cla ris se Abu jam ra) e uma cri- 
se no ca sa men to, en quan to des co bre
que não é fi lha de quem ela acre di ta va
ser seu pai.

Ma ria tam bém es tá no elen co de
En tre nós (2014), de Pe dro Mo rel li,

dis po ní vel na Globoplay. O fil me, que
tam bém con ta com Caio Blat, Ca ro li- 
na Di eck man e Pau lo Vi lhe na no elen- 
co, se pas sa em dois tem pos, quan do
um gru po de ami gos se reú nem nu ma
ca sa de cam po pa ra re lem brar os en- 
con tros do pas sa do – e tam bém as
má go as.

O ator Johnny Mas sa ro, por sua vez,
es tá em dois fil mes pre sen tes na Net- 
flix: To das as ra zões pa ra es que cer e O
fil me da mi nha vi da, am bos de 2017.
Dra ma ti pi ca men te ro mân ti co, o pri- 
mei ro mos tra o ator no pa pel de Antô- 
nio, ra paz que lu ta pa ra su pe rar o tér- 
mi no do na mo ro com So fia (Bi an ca
Com pa ra to); no se gun do, lon ga de es- 
treia de Sel ton Mel lo co mo di re tor, ele
in ter pre ta Tony Ter ra no va, um jo vem
aban do na do pe lo pai (Vin cent Cas- 
sel) que se vê em meio aos con fli tos e
inex pe ri ên ci as ju ve nis.

O ci ne ma mi nei ro es tá re pre sen ta- 
do por Tem po ra da (2018), de An dré
No vais Oli vei ra, pro ta go ni za do por
Gra ce Pas sô e com ce nas gra va das na
pe ri fe ria de Con ta gem; e Elon não
acre di ta na mor te (2016), de Ri car do
Al ves Ju ni or, no qual é pos sí vel re co- 
nhe cer al gu mas lo ca ções da ca pi tal
mi nei ra. Am bos dis po ní veis na Net-
flix.

En tre ou tros fil mes na ci o nais que
in te gram o ca tá lo go da pla ta for ma es- 
tão Ele na (2012) e O ol mo e a gai vo ta
(2015), de Pe tra Cos ta; Ho je eu que ro
vol tar so zi nho (2014), de Da ni el Ri bei- 
ro; Ca li fór nia (2015), de Ma ri na Per-
son; Fa la co mi go (2017), de Fe li pe
Sholl; e Pa raí so per di do (2018).

LITERATURA

Carpinejar lança livro
sobre o confinamento

ESCRITOR APROVEITOU ISOLAMENTO PARA ESCREVER

Pe río do de mui ta lei tu ra pa ra uns, a qua ren te na foi de
es cri ta pa ra ou tros. O gaú cho Fa brí cio Car pi ne jar apro- 
vei tou os di as de iso la men to em Be lo Ho ri zon te, on de
vi ve há al guns anos com a es po sa, pa ra es cre ver e lan çar
Co lo, por fa vor, pe la Edi to ra Pla ne ta.

O li vro tra ta pre ci sa men te do con tex to das úl ti mas se- 
ma nas, nas quais o Bra sil e o mun do en fren tam o de sa- 
fio de de ter a dis se mi na ção do no vo co ro na ví rus, com
drás ti cas con sequên ci as  econô mi cas.

Em tor no des se pe río do, o au tor reu niu 40 re fle xões
su as a res pei to do dis tan ci a men to so ci al. Clas si fi ca do
por ele co mo o seu “li vro mais pas si o nal”, Co lo, por fa- 
vor é fru to de um es for ço pa ra lan çar um olhar po si ti vo e
sen sí vel pa ra es ses di as mar ca dos pe la an gús tia e a apre- 
en são em es ca la pla ne tá ria.

“Aten di a es se de sa fio pes so al de en ten der o me do,
en ten der tu do que es ta mos vi ven do a par tir da mi nha
pers pec ti va. É um tem po de mu dan ças ge rais, no mer- 
ca do de tra ba lho, nos re la ci o na men tos, de sau da de, da
es pe ran ça. Nas ce re mos de no vo de pois da pan de mia.
Ve jo pes so as fa lan do so bre vol ta à nor ma li da de. Fi co me
per gun tan do: que no va nor ma li da de?. Pe lo que sei, ha- 
via pou ca gen te nor mal an tes. O ter mo cor re to é qual se- 
rá a no va lou cu ra. Vi vía mos uma épo ca de ex tre mos e o
que eu quis ofe re cer foi jus ta men te o cen tro ner vo so da
po e sia, o co lo, o acon che go, o alen to. Is so que mais que- 
re mos, mais an si a mos ago ra. Qual aque le mo men to em
que nos sen ti mos re al men te pro te gi dos? No co lo. Mais
se gu ros? No co lo. Con fi an tes? No co lo”, diz ele, so bre o
tí tu lo e o te ma de seu li vro.

LU CAS PRA ZE RES

ISOLAMENTO

App propõe fazer festas de aniversário

A IDEIA É QUE VOCÊ CRIE UMA FESTA VIRTUAL COM SEUS AMIGOS

Nun ca foi tão es tra nho co me mo rar um
ani ver sá rio. Ago ra, du ran te a pan de mia, o
gran de pre sen te que qual quer um que ria é
re ce ber a sua fa mí lia e ami gos por per to,
pa ra dar um abra ço aper ta do e co me mo rar
mais um ano de vi da.

En quan to is so não é pos sí vel, to dos os
ani ver sa ri an tes vêm dan do um jei ti nho de
se co mu ni car e ce le brar o ani ver sá rio, até
mes mo aque les que não são tão che ga dos
em uma fes ti nha.

Lo go de ca ra, a pri mei ra ideia pa ra mon- 
tar a fes ta em tem pos de iso la men to é fa zer
uma reu nião on li ne. Pa ra is so re co men da- 
mos aqui um apli ca ti vo que dá pra jun tar a
ga le ra e co me mo rar. É o Houseparty.

Co mo o no me diz, a ideia é que vo cê crie

uma fes ta vir tu al com seus ami gos. O
Houseparty pro cu ra os seus con ta tos que
já te nham o app ins ta la do e tam bém aque- 
les em su as re des so ci ais, co mo Fa ce bo ok
ou Snap chat. Além dis so, é pos sí vel pro cu- 
rar usuá ri os pe lo no me, que es te jam per to,
ou ain da con vi dar ou tros por um link.

A fes ta fi ca ain da mais ani ma da com os
jo gos dis po ní veis no app, ain da mais que
ele pos si bi li ta in te ra gir em um gru po de até
oi to pes so as. Ao en trar no app, ele cria um
“quar to” no qual vo cê po de adi ci o nar seus
ami gos. Ca so vo cê não quei ra que a fes ta
se ja pú bli ca, é im por tan te tor nar o quar to
pri va do, as sim só os con vi da dos vão ter
aces so. O apli ca ti vo es tá dis po ní vel pa ra
An droid, iOS e Mac, e tam bém fun ci o na no
Win dows, só que por meio de uma ex ten- 
são do Ch ro me.

Di vul ga ção em por tu guês

Pe so da imor ta li da de

THE OLD GUARD

Charlize Theron será guerreira imortal 

CHARLIZE THERON INTERPRETA UMA GUERREIRA EM “THE OLD GUARD” 

A Net flix di vul gou ho je o trai ler de “The
Old Guard”, fil me de ação es tre la do por
Char li ze The ron. Na pro du ção, que che ga
ao ca tá lo go da pla ta for ma em 10 de ju lho,
a atriz de “Mad Max: Es tra da da Fú ria” vi- 
ve a lí der de um gru po de guer rei ros imor- 
tais.

Sob o co man do de Andy (Char li ze), es te
gru po se cre to de mer ce ná ri os, cu jos
mem bros nem mes mo sa bem por que são
imor tais, lu ta há sé cu los pa ra pro te ger o
mun do. No en tan to, uma mis são de emer- 
gên cia dei xa su as ha bi li da des ex tra or di- 
ná ri as ex pos tas, ame a çan do seu se gre do.

O fil me tam bém é fo ca do na re la ção
en tre Andy e Ni le (Ki Ki Layne, de “Se A Rua
Be a le Fa las se”), a mais no va in te gran te da
equi pe. O elen co ain da con ta com Chiwe- 
tel Eji o for (“Dou tor Es tra nho”) co mo um
agen te da CIA ob ce ca do por en con trar o
gru po de imor tais e des co brir a ori gem de
seus po de res.

“The Old Guard” é ba se a do na sé rie de
qua dri nhos de Greg Ruc ka, e di ri gi do por
Gi na Prin ce-Bythewood (“Além dos Li mi- 
tes”, “Nos Bas ti do res da Fa ma”).

Com o lan ça men to do trai ler, The ron e

a con ta ofi ci al bra si lei ra da Net flix in te ra- 
gi ram no Twit ter. A atriz sul-afri ca na res- 
pon deu a um tuí te so bre a pré via: “Eu que
lu te”, es cre veu, re pro du zin do um me me
da re de so ci al.

“Old que lu ta! E co mo! Mu lher, vo cê é
per fei ta, en ten da!”, re pli cou a Net flix.

“Só uma quin ta nor mal, eu e mi nha
ami ga Char li ze, con ver san do so bre ame- 
ni da des, sol tan do trai lers…”, brin cou
ain da a con ta, res pon den do ou tra se gui- 
do ra.

“Era im por tan te, pa ra mim, mos trar o
pe so que mi lha res e mi lha res de anos de
vi da ti ve ram ne la”, con tou The ron so bre
sua per so na gem, à Vanity Fair. “A pi or par- 
te, pa ra ela, é sen tir que não es tá ten do ne- 
nhum im pac to po si ti vo no mun do. Ela
per deu a fé em si mes ma, mas tam bém na
hu ma ni da de”.

“Eu acho que mui ta gen te po de se iden- 
ti fi car com is so nes te mo men to. Sem pre
pas sa mos por mo men tos em nos sas vi das
em que pen sa mos: ‘Meu Deus… o mun do
es tá ca da vez pi or. Es ta mos em pur ran do
uma ro cha mon ta nha aci ma’”, dis se ain- 
da.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020
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