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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Fácil distribuir o dinheiro quando pertence aos outros. Todos os governos continu-
am iguais, pode ser do PMDB, MDB, PSDB, PT e o ainda sem seu partido, sempre 
cuidam das formas de manter a cadeira presidencial ocupada utilizando do tesouro 
público para satisfazer os sedentos parlamentares com seus votos.

Resto predatório 

QUALIFICAÇÃO
IFMA oferece 800 
vagas em cursos

Como estudar em casa na pandemia
Estudantes estão com as aulas presenciais suspensas por causa do 

coronavírus. Para não atrasar os estudos durante o período de isolamento social, 
nada melhor do que aproveitar o tempo livre para colocar o conteúdo em dia.

PÁGINA 5

O número pode ser ainda mais alto, mas subnotificado em decorrência das medidas de isolamento por causa da pandemia do novo 
coronavírus. Os tipos de violência contra a pessoa idosa ocorrem de diversas formas: beliscões, apropriação de aposentadoria, uso 

indevido de cartões, abandono, negligência, agressões físicas ou verbais. PÁGINA 7

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

E N T R E V I S T A
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau

“O melhor know-how 
para o nosso trabalho”

Shopping, templos e igrejas  reabrem hoje
Estabelecimentos terão horário diferenciado e precisam cumprir uma 

série de medidas em respeito às normas sanitárias para controle do avanço da 
covid-19.  Além dos shoppings e alguns outros estabelecimentos, os templos 

religiosos também já podem reabrir a partir de hoje. PÁGINA 8

Prefeito Edivaldo vistoria obras dos mercados na capital maranhense

Trânsito na Avenida Magalhães de Almeida em frente ao Largo do Carmo  é alterado 

PÁGINA 8

Novo procurador-geral 
de justiça do Ministério 
Público do Maranhão 
revelou que  vai reforçar 
o papel da instituição em 
sua gestão para conseguir 
resultados efetivos.
PÁGINA 3

A ação é em função das obras de revitalização do Complexo Largo do Carmo, Praça João Lisboa, Rua de Nazaré e entorno, realizadas pela 
Prefeitura de São Luís, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), vai interditar o trecho da Avenida Magalhães de Almeida (Cen-

tro), a partir da Rua da Paz, em frente à Igreja do Carmo, até a altura da Rua de Santana. A ação terá início hoje, a partir das 6h.  PÁGINA 6
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A eficiência na testagem é fundamental no enfrentamento da doença e pode salvar
vidas. Conheça os dois tipos de testes disponíveis para detecção da infecção por covid-19

Sen si bi li da de/es pe ci fi ci da de

Di ag nós ti co mo le cu lar

Tes tes so ro ló gi cos 

Nú me ros em al ta Pres sões

SAIBA A DIFERENÇA

Tipos de teste para
detecção da covid-19

A
pan de mia é uma si tu a ção
com ple xa e, en tre to das as
dis cus sões que sur gem acer- 
ca do te ma, é con sen su al en- 

tre as au to ri da des de saú de que,
quan to mais a po pu la ção for tes ta da
pa ra a do en ça, me lhor o en ten di men- 
to e o de sen vol vi men to das for mas de
con tro le. Exis tem dois ti pos de tes tes
dis po ní veis pa ra de tec ção da in fec ção
por co vid-19. São ele os cha ma dos RT-
PCR e so ro ló gi co.

No Bra sil, o co ro na ví rus se gue em
rit mo ace le ra do em vá ri as re giões, e
em oca siões as sim é de ex tre ma im- 
por tân cia re a li zar tes tes pre ci sos pa ra
afe rir a pre sen ça do ví rus, o que ga nha
ain da mais re le vân cia di an te da cons- 
ta ta ção de que uma pes soa por ta do ra
do Sars-CoV-2, agen te pa to ló gi co da
co vid-19, po de trans mi ti-lo a até seis
in di ví du os, na mé dia, mes mo que os
sin to mas ain da não se jam ob ser va- 
dos. Um ce ná rio que se agra va com a
es ca la da ex po nen ci al da dis se mi na- 
ção do co ro na ví rus, co mo aler ta o Di- 
se a se Con trol and Pre ven ti on, prin ci- 
pal ins ti tu to na ci o nal de saú de pú bli- 
ca dos Es ta dos Uni dos.

 
Pa ra Pa trí cia Mu ne ra to, di re to ra de

aná li ses ge né ti cas da Ther mo Fisher
Sci en ti fic, em pre sa es pe ci a li za da em
pro du tos e so lu ções ci en tí fi cas, em
meio a uma pan de mia, com a enor me
quan ti da de de ca sos con fir ma dos e
sus pei tos, é im pres cin dí vel re cor rer a

um tes te com qua li da de e pre ci são di- 
ag nós ti ca. “A efi ci ên cia de um tes te é
ava li a da por dois fa to res: sen si bi li da- 
de e es pe ci fi ci da de. A pri mei ra sig ni fi- 
ca a ca pa ci da de de de tec tar o ví rus
mes mo em con cen tra ções mui to bai- 
xas. Em al guns in fec ta dos, es pe ci al- 
men te aque les em es tá gio pré-sin to- 
má ti co, a quan ti da de de par tí cu las vi- 
rais (ou có pi as) po de ser mui to bai xa.
O RT-PCR de tec ta a par tir de 10 có pi as
do ví rus, o que mi ni mi za re sul ta dos
fal sos ne ga ti vos”, ex pli ca Pa trí- 
cia.Con ti nua de pois da pu bli ci da de

A no ção de es pe ci fi ci da de, por sua
vez, es tá li ga da à pos si bi li da de de di- 
fe ren ci ar frag men tos do ví rus da co- 
vid-19 que não se jam se me lhan tes a
de ou tros ví rus. Em ou tras pa la vras,
ga ran tir re sul ta do po si ti vo quan do
hou ver a pre sen ça do Sars-CoV-2,
ape nas, e ne ga ti vo em sua au sên cia,
mes mo se hou ver in fec ção por ou tros
ví rus res pi ra tó ri os. “O RT-PCR tem a
ca pa ci da de de de tec tar o ví rus nos
pri mei ros di as após o in di ví duo o
con trair, mes mo sem apre sen tar sin- 
to mas”, en si na.

O RT-PCR (si gla em in glês que sig- 
ni fi ca ‘trans cri ção re ver sa se gui da de
re a ção em ca deia da po li me ra se’) é
um pro ce di men to la bo ra to ri al de di- 
ag nós ti co mo le cu lar ca paz de ve ri fi- 
car a pre sen ça de ma te ri al ge né ti co do
ví rus. A amos tra é co le ta da pe la mu- 
co sa das vi as res pi ra tó ri as. Es te mé to- 
do é ti do co mo o mais in di ca do pa ra

de tec ção da co vid-19, clas si fi ca do no
cha ma do pa drão ou ro.

Já o tes te so ro ló gi co par te da pes- 
qui sa de an ti cor pos (IgG e IgM) pro- 
du zi dos con tra o ví rus pe la aná li se de
uma amos tra de san gue. O pri mei ro
ti po, tam bém co nhe ci do com an ti cor- 
po de me mó ria imu no ló gi ca, iden ti fi-
ca se o su jei to foi ex pos to ao ví rus e,
as sim, fa bri cou an ti cor pos pa ra res-
pon der à in fec ção. O IgM, cha ma do
an ti cor po de fa se agu da da do en ça,
sur ge quan do a pa to lo gia es tá em cur- 
so, e só é per ce bi do de pois do oi ta vo
ou dé ci mo dia de in fec ção.

Ain da que com a pos si bi li da de de
di fe ren ci ar in fec ção ati va (agu da) ou
pré via (me mó ria) da co vid-19, a sen- 
si bi li da de dos tes tes so ro ló gi cos é in- 
fe ri or à PCR. Des ta for ma, a Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS) e as au-
to ri da des de saú de acon se lham o tes- 
te RT-PCR co mo o mais efi caz.

A Ther mo Fisher dis po ni bi li za kit
mul ti plex de PCR em tem po re al, des- 
cri to nos prin ci pais pro to co los mun- 
di ais pa ra de tec ção da co vid-19, tam-
bém re gis tra do na An vi sa. Apre sen ta
sen si bi li da de mai or que 95% e es pe ci-
fi ci da de mai or que 99%. O re sul ta do
sai em três ho ras, a par tir do iní cio da
aná li se da amos tra. Atu al men te, a
em pre sa tem dis po ní vel pa ra o Bra sil
três mi lhões de tes tes, se ma nal men te,
mas tal ca pa ci da de po de au men tar,
de pen den do da de man da dos la bo ra-
tó ri os e ór gãos de saú de.

PREOCUPAÇÃO

Coronavírus atinge fortemente as Américas

AMÉRICAS DO NORTE E DO SUL TÊM QUATRO DOS 10 PAÍSES MAIS AFETADOS, SEGUNDO ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)

O con ti nen te ame ri ca no es tá car re- 
gan do o far do da pan de mia glo bal de
co ro na ví rus nes te mo men to, dis se a
Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS). As Amé ri cas do Nor te e do Sul
atu al men te apre sen tam qua tro dos 10
paí ses mais afe ta dos pe la do en ça em
to do o mun do.

A do en ça es tá “al ta men te ati va” nas
Amé ri cas Cen tral e do Sul, afir mou
nes ta sex ta-fei ra (12), em Ge ne bra, o
che fe do pro gra ma de emer gên ci as da
OMS, Mi ke Ryan, des ta can do pro ble- 
mas no Bra sil e no Mé xi co.

A si tu a ção atu al do Bra sil, ago ra um
dos epi cen tros mun di ais do co ro na ví- 
rus, é uma pre o cu pa ção cres cen te,
prin ci pal men te nas ci da des den sa- 
men te po vo a das, dis se Ryan.

O sis te ma de saú de do Bra sil “ain da
es tá su por tan do”, em bo ra al gu mas
Uni da des de Te ra pia In ten si va (UTIs)
es te jam em um es tá gio crí ti co e sob
for te pres são, com mais de 90% de ta- 
xas de ocu pa ção do sis te ma de cui da- 
do in ten si vo, dis se Ryan.

O Mé xi co tem qua se 130 mil ca sos
con fir ma dos de co vid-19, e mais de 15
mil mor tos, afir mou a OMS.

O Bra sil é o se gun do país mais atin- 
gi do no mun do, com mais de 800 mil
ca sos e 41 mil mor tos, de acor do com
uma con ta gem da agên cia de no tí ci as
Reu ters.

Am bos os paí ses es tão atrás dos Es- 
ta dos Uni dos, que têm os pi o res nú- 
me ros, com mais de 2 mi lhões de ca- 
sos e per to de 114 mil mor tes.

“Es ta mos na as cen são des sa pan- 
de mia, prin ci pal men te no sul glo bal”,
dis se Ryan. “Al guns paí ses es tão ten do
pro ble mas pa ra sair dos cha ma dos
lock downs en quan to es tão ven do au- 
men tos nos nú me ros de ca sos”, fri- 
sou.

É pos sí vel que a do en ça es te ja se
es pa lhan do no va men te en quan to as
so ci e da des es tão em re a ber tu ra e as
pes so as es tão vol tan do a se en con trar,
es pe ci al men te on de não hou ve um
nú me ro ade qua do de tes tes e o dis- 
tan ci a men to so ci al foi in su fi ci en te.

Ain da as sim, Ryan re co nhe ceu as
pres sões so bre es ses paí ses pa ra se
vol tar ao nor mal e prin ci pal men te re-
du zir os da nos econô mi cos que a cri- 
se trou xe.

“Há um equi lí brio cui da do so en tre
man ter as pes so as em ca sa e o efei to
des fa vo rá vel so bre a eco no mia e a so- 
ci e da de. Não é um equi lí brio fá cil.
Não há res pos tas cor re tas”, dis se
Ryan.

O di re tor-ge ral da OMS, Te dros
Adhan mo Gheybreyesus afir mou que
vi gi lân cia é ne ces sá ria em to do mun- 
do con tra “o ví rus mui to pe ri go so”
mes mo em re giões on de ele pa re ce
es tar em que da.

“Nos so te mor é que, em bo ra ele es- 
te ja em de clí nio na Eu ro pa, ele es tá
cres cen do em ou tras par tes do mun- 
do. Mes mo a Eu ro pa não po de es tar
em se gu ran ça, pois o ví rus po de ser
rein tro du zi do no con ti nen te”, fi na li- 
zou.

SAÚDE

Balsas recebe respiradores
do Governo Federal

HOSPITAL DA CIDADE DE  BALSAS RECEBEU 05 RESPIRADORES 

Na noi te da úl ti ma quin ta-fei ra (11) o pre fei to de Bal- 
sas, Erik Sil va, por meio de su as re des so ci ais, anun ci ou
que a ci da de de Bal sas re ce beu 05 res pi ra do res do Go- 
ver no Fe de ral.

Os 05 res pi ra do res de trans por te fi ca rão á dis po si ção
da UPA e do Hos pi tal de Cam pa nha Dom Ene mé sio pa- 
ra es ta bi li za ção de pa ci en tes e trans por te quan do ne- 
ces sá rio. “Gos ta ria de agra de cer o Go ver no Fe de ral na
pes soa do Pre si den te Jair Bol so na ro e o Mi nis tro da Saú- 
de Edu ar do Pa zu el lo pe la do a ção de 5 res pi ra do res de
UTI e 5 res pi ra do res de trans por te pa ra a pre fei tu ra de
Bal sas. Aca ba mos de re ce ber, a trans por ta do ra trou xe
di re to de São Pau lo sem ne nhum cus to pa ra o mu ni cí- 
pio de Bal sas. Já en trei em con ta to com o se cre tá rio de
saú de do Es ta do Car los Lu la e fa rei a des ti na ção dos 5
res pi ra do res de UTI pa ra o Hos pi tal Re gi o nal pa ra aber- 
tu ra de no vos lei tos de UTI. O se cre tá rio Car los Lu la foi
mui to aten ci o so e co lo ca rá os no vos lei tos em fun ci o na- 
men to o mais rá pi do pos sí vel, já que o mais di fí cil no
mo men to são os res pi ra do res e es tes se rão en tre gues
ama nhã mes mo no Hos pi tal Re gi o nal. Obri ga do Car los
Lu la”, agra de ceu o pre fei to em seu fa ce bo ok. Os res pi ra- 
do res fo ram en tre gues no dia se guin te.

A Pre fei tu ra Mu ni ci pal de Bal sas, por meio da Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal de Saú de, emi tiu no vo bo le tim epi de mi- 
o ló gi co com da dos atu a li za dos so bre a pan de mia do no- 
vo co ro na ví rus na ci da de. Se gun do o bo le tim, da úl ti ma
sex ta-fei ra (12) Bal sas re gis trou 10 no vos ca sos nas úl ti- 
mas 24 ho ras, um nú me ro con si de rá vel que de mons tra
uma dis se mi na ção cres cen te do ví rus. A ci da de pos sui
405 ca sos con fir ma dos, des tes, 258 es tão ati vos.

Mais 50 mil testes
rápidos para  municípios

217 MUNICÍPIOS MARANHENSES RECEBERÃO OS NOVOS KITS

O go ver no do es ta do ini ci ou a dis tri bui ção de mais 50
mil tes tes rá pi dos pa ra de tec ção da Co vid-19. Os tes tes
se rão en vi a dos pa ra as 19 Uni da des Re gi o nais de Saú de
e, com is so, os 217 mu ni cí pi os ma ra nhen ses re ce be rão
os no vos kits pa ra exa mes em pes so as com sus pei ta do
ví rus. Des de o iní cio da pan de mia do no vo co ro na ví rus,
o Ma ra nhão já re a li zou mais de 93 mil tes tes pa ra a de- 
tec ção da do en ça; o ter cei ro mai or nú me ro de tes tes do
país. “Quais quer me di das re la ci o na das ao en fren ta- 
men to à pan de mia par tem do prin cí pio de que é ne ces- 
sá rio co nhe cer o qua dro epi de mi o ló gi co do Ma ra nhão,
por meio da de tec ção de no vos ca sos e rit mo do con tá- 
gio do ví rus. Tão im por tan te quan to dis tri buir tes tes é a
no ti fi ca ção dos mu ni cí pi os quan to aos ca sos po si ti vos e
des car ta dos”, ex pli cou o se cre tá rio de Es ta do da Saú de
Car los Lu la.

O co or de na dor das Uni da des Re gi o nais de Saú de,
Aris teu Mar ques, res sal ta que a quan ti da de de tes tes
dis tri buí da pa ra ca da mu ni cí pio le va em con ta ques tões
po pu la ci o nais e epi de mi o ló gi cas. “Uti li za mos um pa râ- 
me tro es ti pu la do pe lo Con se lho de Se cre ta ri as Mu ni ci- 
pais de Saú de (CO SEMS), on de re ce be mos uma pla ni lha
pré via que con tem pla ca da eta pa de dis tri bui ção”, ex- 
pli ca.  No que si to dis tri bui ção, nós fa ze mos uma lo gís ti- 
ca pa ra, em um só dia, con se guir atin gir to das as 18 Re- 
gi o nais de Saú de mais a Me tro po li ta na. O trans por te
dos tes tes é re a li za do atra vés de veí cu los re fri ge ra dos”,
acres cen ta. O ma te ri al se rá dis po ni bi li za do pa ra os mu- 
ni cí pi os atra vés de kits, con ten do 20 tes tes ca da, dis tri- 
buí dos nos di as 11 e 12 de ju nho, quan do as Re gi o nais
de Saú de fun ci o na rão em re gi me de plan tão pa ra re a li- 
zar a en tre ga aos mu ni cí pi os. An te ri or men te, a Se cre ta- 
ria de Es ta do da Saú de já ha via dis tri buí do mais de 100
mil tes tes pa ra as Se cre ta ri as Mu ni ci pais de Saú de das
217 ci da des do Ma ra nhão. 

São Luís, segunda-feira, 15 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Novo procurador-geral de justiça do Ministério Público do Maranhão revelou que  vai
reforçar o papel da instituição em sua gestão para conseguir resultados efetivos

ENTREVISTA 

“O melhor know-how
para o nosso trabalho”
SAMARTONY MARTINS

A
so le ni da de de pos se do pro- 
cu ra dor-ge ral de jus ti ça do 
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão, Edu ar do Jor ge Hiluy 

Ni co lau, pa ra o bi ê nio 2020/2022, es tá 
mar ca da pa ra ho je (15).  Ele foi no me- 
a do pe lo go ver na dor Flá vio Di no, no 
úl ti mo dia  1º de ju nho. Atu al men te, o 
pro cu ra dor de jus ti ça Edu ar do Ni co- 
lau exer ce o car go de cor re ge dor-ge ral 
do MP MA pe la ter cei ra vez. Na pri- 
mei ra, foi elei to pa ra o bi ê nio 
2005/2007. Em 2017, exer ceu o se gun- 
do man da to. Em 2019, foi re con du zi- 
do pa ra o bi ê nio que se en cer ra em 
2021.

O fu tu ro che fe do Mi nis té rio Pú bli- 
co do Ma ra nhão in gres sou na ins ti tui- 
ção em 1980. Atu ou co mo pro mo tor 
de jus ti ça nas co mar cas de Cân di do 
Men des, Pi nhei ro, Vi a na, Im pe ra triz, 
Co dó e Pre si den te Du tra, até che gar à 
ca pi tal. Em 1992, foi pro mo vi do a pro- 
cu ra dor de jus ti ça. Além de cor re ge- 
dor-ge ral do MP MA, Edu ar do Ni co lau 
exer ceu o car go de sub pro cu ra dor-ge- 
ral pa ra As sun tos Ju rí di cos. Em en tre- 
vis ta a O Im par ci al, Edu ar do Jor ge 
Hiluy Ni co lau fa lou so bre a im por tân- 
cia do pa pel do Mi nis té rio pú bli co em 
de fe sa da de mo cra cia; um pou co so- 
bre a sua tra je tó ria den tro da ins ti tui- 
ção; seus de sa fi os à fren te do car go de 
pro cu ra dor-ge ral e ou tros as sun tos. 
Con fi ra abai xo en tre vis ta na ín te gra.

O Mi nis té rio Pú bli co tem pa pel 
fun da men tal na de fe sa da de mo cra- 
cia.  De que for ma o se nhor tem vis to 
os ata ques à Cons ti tui ção Fe de ral e

EDUARDO NICOLAU FOI NOMEADO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

aos po de res cons ti tuí dos por meio 
de mo vi men tos po lí ti cos?

Os pi la res da de mo cra cia bra si lei ra 
têm si do tes ta dos ao lon go dos anos e 
o que te mos vis to é que as ins ti tui ções 
es tão for ta le ci das. A Cons ti tui ção tem 
si do res pei ta da, in clu si ve com a con- 
tri bui ção do Mi nis té rio Pú bli co co mo 

de fen sor do es ta do de mo crá ti co de 
di rei to. Tur bu lên ci as po lí ti cas são 
nor mais no jo go do po der. Por par te 
do Mi nis té rio Pú bli co, ca be ape nas 
uma ob ser va ção aten ta pa ra ado tar 
pro vi dên ci as quan do sua atu a ção for 
ne ces sá ria, no es tri to âm bi to de su as 
atri bui ções. Is to tem si do fei to.

Em defesa dos interesses sociais do Maranhão
O se nhor in gres sou no MP MA, na

dé ca da de 1980, on de atu ou co mo
pro mo tor de jus ti ça em vá ri as nas
co mar cas até che gar à ca pi tal. O que
mu dou de lá pa ra cá com re la ção ao
pa pel do MP jun to à so ci e da de?

Mui ta coi sa. Tí nha mos uma atu a- 
ção es sen ci al men te cri mi nal. As pri- 
mei ras le gis la ções que nos atri buí ram
a de fe sa de di rei to di fu sos ain da nem
exis ti am. De pois é que vi e ram a Lei
Com ple men tar 40/1980, a Lei de Po lí- 
ti ca Na ci o nal do Meio Am bi en te em
1981, e a lei da ação ci vil pú bli ca em
1985. Is so fez com que a so ci e da de en- 
ten des se que éra mos ta lha dos pa ra a
de fe sa de in te res ses so ci ais e in di vi- 
du ais in dis po ní veis e es sa foi a gran de
mu dan ça do MP na Cons ti tui ção de
1988. De pois dis so vi e ram vá ri as leis
que só ra ti fi ca ram es se nos so pa pel.
Ho je so mos uma ins ti tui ção que exer- 
ce uma di co to mia fi na lís ti ca po de ro- 
sa em de fe sa da so ci e da de: so mos ti- 
tu la res da ação pe nal e de fen de mos a
dig ni da de da pes soa hu ma na em to- 
das as su as di men sões.

De que for ma o se nhor des ta ca a
im por tân cia do pa pel do pro mo tor
de jus ti ça e o res pal do que a ins ti tui- 
ção tem jun to à po pu la ção que bus ca
o apoio pa ra ga ran tir seus di rei tos?

O pro mo tor só tem le gi ti mi da de
so ci al se ele tra ba lha de fa to em be ne- 
fí cio da so ci e da de, se faz com que ela
per ce ba que ele, com o seu es for ço,
es tá efe ti va men te agre gan do ga nhos
ao pa trimô nio ju rí di co dos ci da dãos.
O pro mo tor de ve ser agen te da von ta- 
de po lí ti ca trans for ma do ra, ou se ja,
de ve trans for mar omis são em ação,
aban do no em ati tu de res tau ra do ra de
di rei tos, e in di fe ren ça po lí ti ca em exi- 
gên cia de pro mo ção de dig ni da de pa- 
ra quem so fre.

Co mo o no vo pro cu ra dor-ge ral de
jus ti ça do MP MA, pa ra o bi ê nio
2020/2022, qual se rá o seu mai or de- 
sa fio à fren te da ins ti tui ção?

Sem dú vi da, uma re es tru tu ra ção
or ga ni za ci o nal fi na lís ti ca que bus que
uma me lhor pro mo ção de efe ti vi da de

de di rei tos aos ma ra nhen ses. Te mos
pro mo to res aguer ri dos, mas o pro ble- 
ma da ges tão das ati vi da des meio e
fim é sin to má ti co. Te mos que fa zer do
me lhor know-how pa ra o nos so tra ba- 
lho, um há bi to nas nos sas uni da des.
Pre ci sa mos re pen sar nos so pla ne ja- 
men to pa ra au fe rir re sul ta dos efe ti vos
e fa zer das pro mo to ri as es cri tó ri os
pa ra a re den ção co mu ni tá ria em ca da
rin cão des se es ta do.

O se nhor as su me ho je o car go em
ple na pan de mia da co vid-19. Até que
pon to is so po de im pac tar no an da- 
men to dos tra ba lhos de sen vol vi dos
pe lo Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do?

Es ta mos em tra ba lho re mo to há
mais de dois me ses e es ta mos pro du- 
zin do bem. Nos sos sis te mas in for ma- 
ti za dos nos per mi tem ho je fa zer mui- 
ta coi sa atra vés do te le tra ba lho. Mas o
con ta to com as co mu ni da des é im- 
pres cin dí vel pa ra nós. Es tá na nos sa
es sên cia. Vol tar às ati vi da des pre sen- 
ci ais é im por tan te, mas não fa re mos
is so com des res pei to às nor mas sa ni- 
tá ri as e nem ex pon do a saú de da so ci- 
e da de e dos mem bros. Te mos que ter
cau te la. Es sa pan de mia é coi sa mui to
sé ria e po de ter efei tos ca tas tró fi cos se
não agir mos com ex tre ma dis ci pli na,
so bre tu do na eta pa de iso la men to so- 
ci al.

 A pe di do do MP MA, a Jus ti ça con- 
de nou, o mu ni cí pio de São Luís a pu- 
bli car, no Por tal da Trans pa rên cia,
to dos os pa re ce res ur ba nís ti cos e
econô mi cos de ope ra ções ur ba nas
en tre os anos de 2004 a 2016. Além da
ca pi tal quais as ou tras ci da des que
es tão na mes ma si tu a ção e o qual a
ori en ta ção do MP com re la ção es sa
si tu a ção?

Os pro mo to res da de fe sa do pa- 
trimô nio pú bli co em to do o Ma ra- 
nhão es tão aten tos pa ra fa zer com
que os por tais da trans pa rên cia se jam
uma re a li da de em to dos os mu ni cí pi- 
os do nos so es ta do. O do pró prio MP- 
MA é um dos me lho res do país. Es sa
ban dei ra ins ti tu ci o nal é im por tan te e
os pro mo to res na pon ta de vem ser

au xi li a dos pa ra fa ze rem o me lhor tra- 
ba lho nes se sen ti do.

De que for ma o MP MA vai agir
com re la ção a pro pa gan da elei to ral
ir re gu lar de pré-can di da tos a pre fei-
to e a ve re a dor?

A co or de na ção da atu a ção elei to ral
do Mi nis té rio Pú bli co não es tá a car go
da Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça. É da
Pro cu ra do ria Re gi o nal Elei to ral, que
tem fei to um ex ce len te tra ba lho ao
lon go dos úl ti mos plei tos mu ni ci pais.
Nes te ano cer ta men te não se rá di fe- 
ren te e o tra ba lho dos nos sos pro mo- 
to res que atu am na fun ção elei to ral
se rá mui to im por tan te pa ra que is so
ocor ra.

O que o se nhor di ria pa ra quem
quer se guir os pas sos de uma car rei-
ra mi nis te ri al?

É uma car rei ra mui to du ra. Exi ge
mui ta de di ca ção, es tu do e dis po ni bi- 
li da de pa ra en fren tar si tu a ções ad ver- 
sas em to dos os as pec tos, pois exi ge
equi lí brio emo ci o nal e enor me sen so
de jus ti ça. Ser pro mo tor é um sa cer- 
dó cio diá rio e um bai ta exer cí cio de
em pa tia hu ma na. Se al guém não se
com pa de ce da dor fí si ca e es pi ri tu al
do ou tro, não ser ve pa ra ser pro mo tor.

Qual o fu tu ro do MP MA den tro do
ce ná rio bra si lei ro pa ra os pró xi mos
anos?

O Mi nis té rio Pú bli co es tá for ta le ci-
do pe lo exem plo da atu a ção dos seus
mem bros em to do o Bra sil, mas é uma
ins ti tui ção cons tan te men te ame a ça-
da po li ti ca men te. Há vá ri as ini ci a ti vas
le gis la ti vas que ame a çam nos sas ga- 
ran ti as e ten tam nos ti rar po der. Te- 
mos en ti da des as so ci a ti vas que não
des can sam um só mi nu to pa ra nos
de fen der por que fa zer is so é de fen der
a pró pria so ci e da de be ne fi ciá ria dos
nos sos ser vi ços. Mas em que pe se os
re ve zes, pen so que ca mi nha mos ca da
vez mais pa ra o for ta le ci men to da
nos sa le gi ti mi da de so ci al quan do tra- 
ba lha mos e da mos re sul ta dos con cre- 
tos pa ra a po pu la ção. So mos em pre- 
ga dos da lu ta por dig ni da de e es sa
par ce ria es tá ca da vez mais for te.

APAR TE AN DO 

Res to pre da tó rio

Fá cil dis tri buir o di nhei ro quan do per ten ce aos ou- 
tros. To dos os go ver nos con ti nu am iguais, po de ser do
PMDB, MDB, PSDB, PT e o ain da sem seu par ti do, sem- 
pre cui dam das for mas de man ter a ca dei ra pre si den ci al
ocu pa da uti li zan do do te sou ro pú bli co pa ra sa tis fa zer
os se den tos par la men ta res com seus vo tos, ban quei ros
fi nan ci a do res de cam pa nhas, em pre sá ri os ali a dos e a
im pren sa co mer ci al. Ju ra ram em cam pa nhas, pa ra al- 
can çar o po der, ja mais ne go ci ar a in te gri da de da na ção,
to dos os pre si den tes en tre ga ram o Bra sil aos fa min tos
ra tos dei xan do os fa re los ao po vo. Na da di fe ren te nes te
que si to quan to ao Bol so na ro (ain da sem seu par ti do)
em re la ção aos de mais, sem pre exis tiu o Cen trão apro- 
van do os pro je tos do mi nis tro Gue des, ne nhum a fa vor
do tra ba lha dor, sem pre vol ta dos ao ca pi tal pre da tó rio.
Nas re la ções com os gran des veí cu los de co mu ni ca ção
tu do es tá per fei to, o mi li tan te Bol so na ro bri ga di a ri a- 
men te com a po de ro sa Re de Glo bo que ga nha sem pre
mais au di ên cia, e, na tu ral men te, mais anun ci an tes. Fo- 
lha de São Pau lo con ti nua sen do fi nan ci a da pe la aris to- 
cra cia em pre sa ri al de São Pau lo. Nem pre ci sa va agra dar
o Sil vio do SBT com o po lê mi co car go de mi nis tro da Co- 
mu ni ca ção pa ra o me ni no gen ro. Tu do es tá com bi na do
pa ra do mi nar a im pren sa, co mo ten tou fa zer o PT com a
tal re gu la men ta ção da co mu ni ca ção. Quan to a BAND E
RE CORD, am bas nun ca ga nha ram tan to di nhei ro jun to
com o SBT. E pa ra o res to cha ma dos de bra si lei ros so bra
al go?

Sem pre con tun den tes nas per gun tas e po lê mi cos nos
de ba tes, vol tou ao ar Os Ana lis tas, di a ri a men te, às 19h,
na TV Gua rá, tra zen do a fór mu la do pro gra ma li vre da
cen su ra. Per mi tin do que os atos e fa tos do Ma ra nhão,
Bra sil e do mun do se jam mas ti ga dos pe los en tre vis ta- 
do res Ge ral do Ien sen, Na ta na el Fer rei ra, Fe li pe Klamt e
con vi da dos. Va le as sis tir, e, evi den te, cri ti car!

In te li gen te sa ca da do go ver na dor Flá vio Di no (PC- 
doB) em no me ar Rai mun do Reis (fo to) pa ra ocu par o
co man do da se cre ta ria das Ci da des. Im plan tou jun to
com ex-se cre tá rio Ru bens Jr. (PC doB) uma ges tão de
com pe tên cia com no vo pa drão ad mi nis tra ti vo, ace le ra- 
ção das obras que es tão sen do en tre gues e re du ção de
55% no or ça men to do ope ra ci o nal. Boa li ção de ca sa!
Ima gem Jasf An dra de.

Es per to – De pu ta do Dr. Yglésio (PROS) ati rou em Ica- 
tu pa ra acer tar no es que ma de cor rup ção de Ana ja tu ba.
In fan ti li da de le vou o pré-can di da to Edu ar do Brai de
(PO DE) a fi car co mo al vo cer tei ro da jo ga da elei to ral.
Fal tou ma tu ri da de po lí ti ca!

Atra sa do – Pa re ce que fu rou mais uma ten ta ti va de
cons tran gi men to do de pu ta do fe de ral Edi lá zio Jú ni or
(PSD) con tra o go ver na dor Flá vio Di no (PC doB) pro to- 
co lan do ação po pu lar co bran do a de vo lu ção de R$ 4,9
mi lhões na com pra de 30 res pi ra do res. Che gou atra sa- 
do, o di nhei ro es tá blo que a do e os en vol vi dos na ca deia!

Sín di co – Nun ca ne nhum pre si den te te ve a ca pa ci da- 
de do Bol so na ro (ain da sem seu par ti do) de ocu par o
Bra sil com tan tas de ci sões me dío cres e pe ri go sas. Nin- 
guém en ten deu a zan ga pa ra de sau to ri zar os sín di cos
quan to a proi bir os mo ra do res de fre quen tar as áre as
co muns dos pré di os. Se rá que bri gou com o sín di co do
seu con do mí nio?

Ex pe ri men ta – De vem es tar pre o cu pa dos a ex-go ver- 
na do ra Ro se a na Sarney (MDB) e o de pu ta do fe de ral Hil- 
do Ro cha (MDB) com a no me a ção de Edu ar do Ni co lau
pa ra o car go de Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti ça. Am bos le- 
va ram o pro cu ra dor ao Con se lho Na ci o nal do Mi nis té- 
rio Pú bli co por crí ti cas a en tão go ver na do ra Ro se a na
Sarney. Cu ri o so que o go ver na dor Di no no me ou o pro- 
cu ra dor Ni co lau no dia do ani ver sá rio da Sarney!

São Luís, segunda-feira, 15 de junho de 2020
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ANAN DA MAR QUES E HE SAÚ RÔ MU LO
Ci en tis tas po lí ti cos e pro fes so res

O racismo no Brasil

“Era pa ra es se país tá pe gan do fo- 
go”. Dis se o rap per Emi ci da quan do o
mú si co Eval do dos San tos Ro sa foi
exe cu ta do com 80 ti ros por mi li ta res
no Rio de Ja nei ro em abril no ano pas- 
sa do. Mas não pe gou. Na épo ca, hou- 
ve cer ta re per cus são nas re des e al- 
guns pou cos atos. De pois, o Bra sil viu
mor rer de for ma co var de a me ni na
Ágatha Fé lix em se tem bro de 2019 pe- 
las mãos da po lí cia em uma ope ra ção.
De no vo, ma ni fes ta ção pe las re des e
pro tes tos em sua mai o ria no Rio de Ja- 
nei ro e em São Pau lo.

Pa ra não ir mui to lon ge, nes te ano,
mais um ho mi cí dio. João Pe dro, de 14
anos, ba le a do den tro de ca sa em São
Gon ça lo em mais uma ope ra ção de
po li ci ais do es ta do do Rio de Ja nei ro
em meio à pan de mia. De pois, a tris te
mor te de Mi guel, de ape nas 5 anos,
aban do na do em um ele va dor pe la pa- 
troa da mãe, em pre ga da do més ti ca,
em Per nam bu co. Pe la pri mei ra vez, o
país “pe gou fo go”, mas in fla ma do por
um acon te ci men to de fo ra, o as sas si- 

na to de Ge or ge Floyd por po li ci ais
nor te-ame ri ca nos que pro vo cou um
le van te nos Es ta dos Uni dos pa ra de- 
nun ci ar a vi o lên cia po li ci al e o ra cis- 
mo es tru tu ral no país.

Os atos nos EUA fi ze ram com que o
mun do in tei ro fa las se so bre o as sun to
e tam bém saís se às ru as. Nun ca an tes
o Bra sil ti nha da do tan to des ta que pa- 
ra a te má ti ca co mo ago ra. O que é ex- 
tre ma men te vá li do. Mas en tris te ce o
fa to de que es se é um te ma vi ven ci a do
di a ri a men te no Bra sil e que a gen te só
foi ca paz de re co nhe cer quan do o viu
no ou tro, quan do sen tiu a dor do ou- 
tro.

A sen sa ção é que mui tas ve zes —
mes mo que is so ve nha di mi nuin do —
não cho ra mos e não nos re vol ta mos
pe lo que acon te ce no nos so quin tal,
com os nos sos. Is so é re sul ta do de um
ou tro pro ble ma no Bra sil. A fal ta de
co nhe ci men to da pró pria his tó ria é
que nos faz per pe tu ar mi tos, co mo o
da “de mo cra cia ra ci al de um país mis- 
ci ge na do”. Mas, não se en ga ne, a mis- 
ci ge na ção no Bra sil en vol ve es tu pro e
uma ide o lo gia da eli te en tre os sé cu- 
los 19 e 20 de em bran que ci men to da

po pu la ção com a imi gra ção eu ro peia.
Is so não es tá nos li vros pe da gó gi cos,
cla ro.

Ou tro pro ble ma clás si co do não co- 
nhe ci men to da nos sa his tó ria é achar-
mos que o Bra sil é me nos ra cis ta que
paí ses co mo Es ta dos Uni dos. Is so
por que lá exis tia uma se gre ga ção ní ti- 
da en tre ne gros e bran cos, que eram
di vi di dos em es pa ços nas ci da des, nos
ôni bus, nos be be dou ros e até nos ba- 
nhei ros. Aqui, a se gre ga ção acon te ceu
de for ma ve la da, com os ex-es cra vos
sen do jo ga dos na so ci e da de sem as
mes mas opor tu ni da des e com des ti- 
no às fa ve las.

Que com es se mo men to im pul si o- 
na do pe las ma ni fes ta ções nos Es ta- 
dos Uni dos, a gen te con si ga olhar pa-
ra o Bra sil e ver que te mos uma sé rie
de pro ble mas que en vol vem o ra cis- 
mo. Um te ma que há anos o país jo ga
pa ra de bai xo do ta pe te. E sim ples- 
men te não dá mais. Te mos que dis cu- 
tir o ra cis mo, mas mais do que is so, te- 
mos que en fren tá-lo de uma vez por
to das. Por que vi das ne gras re al men te
im por tam.

PANDEMIA

As relações federativas: o caso do Maranhão

O Ma ra nhão, que si tua-se nu ma área de
tran si ção ge o grá fi ca, en tre o Nor te e o Nor- 
des te do país, es tá num mo men to de tran si- 
ção po lí ti ca. O es ta do ex pe ri en cia a di fe ren- 
ci a ção en tre um mo do de go ver nan ça oli gár- 
qui co pa ra um sis te ma mais plu ral, ba se a do
na co or de na ção de di fe ren tes gru pos de in- 
te res se sob a égi de de um pro je to de de sen- 
vol vi men to so ci al e econô mi co.

Flá vio Di no (PC doB) apre sen ta uma
agen da de cen tro-es quer da pau ta da na jus- 
ti ça so ci al, e sus ten ta-se em ali an ças po lí ti- 
cas tão he te ro gê ne as quan to am bi va len tes,
que pos su em vín cu los até mes mo com o sar- 
neís mo que ele se pul tou. Foi uma co a li za ção
de 16 par ti dos que o re e le geu em 2018, e,
ape sar da plu ra li da de de for ças que com- 
põem o go ver no, a lo co mo ti va ca pi ta ne a da
por Di no, ali cer ça da em um prag ma tis mo
le gis la ti vo, tem se mos tra do efi caz em rom- 
per, ain da que par ci al men te, com o que cha- 
ma mos de gra má ti ca po lí ti ca oli gár qui ca de
dis tri bui ção de in cen ti vos e re cur sos de po- 
der.

A atu a ção do ex-ma gis tra do co mo go ver- 
na dor e sua opo si ção pú bli ca ao bol so na ris- 
mo abrem pos si bi li da des de uma can di da- 
tu ra em 2022, e co lo cam o Ma ra nhão sob os
ho lo fo tes da im pren sa na ci o nal.

A cri se sa ni tá ria evi den cia um obs tá cu lo
his tó ri co pa ra a saú de no Ma ra nhão: a cen- 
tra li za ção dos pon tos de aten ção. A atu al di- 
fi cul da de em am pli ar a ofer ta é he ran ça da
po lí ti ca de saú de im ple men ta da por go ver- 
nos pas sa dos, que con cen tra ram in ves ti- 
men tos na ca pi tal e em mu ni cí pi os ad mi nis- 
tra dos por ali a dos, ig no ran do as di re tri zes
do SUS e a ló gi ca de des cen tra li za ção e re gi- 
o na li za ção de ser vi ços. Es se in su la men to
tem se mos tra do um de sa fio no en fren ta- 
men to da pan de mia.

Com o au men to ex po nen ci al da do en ça,
o fo co de con tá gio se des lo cou pa ra o con ti- 
nen te, on de a in fra es tru tu ra é con si de ra vel- 
men te me nor. En quan to na ca pi tal hou ve

mar gem pa ra am pli a ção, re a de qua ção, alu- 
guel de es tru tu ras pri va das ou mes mo re qui- 
si ções ad mi nis tra ti vas, no in te ri or do es ta do
es tas pos si bi li da des são me no res.

A am pli a ção da ca pa ci da de hos pi ta lar,
co mo to da po lí ti ca pú bli ca, dis põe de re cur- 
sos li mi ta dos, há um te to. As me di das de iso- 
la men to so ci al são a se gun da par te da di fí cil
equa ção ne ces sá ria pa ra di mi nuir o rit mo de
con tá gio e, por tan to, ga ran tir a ma nu ten ção
do sis te ma de saú de sem que o mes mo en tre
em co lap so.

O go ver no fe de ral tem atu a do de for ma
de sor de na da e por ve zes con trá ri as às evi- 
dên ci as ci en tí fi cas, se exi min do de seu pa pel
his tó ri co de co or de na dor das po lí ti cas de
saú de. En tre tan to, é o en te fe de ra do que dis- 
põe de mai or ca pa ci da de de mo bi li za ção de
re cur sos (fi nan cei ros, ins ti tu ci o nais e po lí ti- 
cos) e que de tém, efe ti va men te, a res pon sa- 
bi li da de de ori en tar as di re tri zes que Es ta- 
dos e mu ni cí pi os de vem se guir. Já os mu ni- 
cí pi os se vêem di an te de di fi cul da des his tó- 
ri cas, de fra gi li da des das re des mu ni ci pais
de saú de de vi do ao sub fi nan ci a men to e uti- 
li za ção ine fi ci en te de re cur sos, e da de man- 
da ime di a ta da po pu la ção.

Por tan to, a pan de mia é um ce ná rio que
in ter fe re nas re la ções fe de ra ti vas, de mo do
que pro ble mas an te ri o res são agra va dos e a
to ma da de de ci são dos ato res po lí ti cos le va
em con si de ra ção os avan ços da do en ça e
seus im pac tos sa ni tá ri os e econô mi cos.

A ar ti cu la ção ins ti tu ci o nal do go ver no es- 
ta du al com os mu ni cí pi os ma ra nhen ses po- 
de ser ana li sa da a par tir da ca pi la ri da de que
o exe cu ti vo es ta du al dis põe com as di fe ren- 
tes re a li da des mu ni ci pais. Em 11 de abril de
2020 foi edi ta do o de cre to 35.731, que fle xi- 
bi li za va às pre fei tu ras mu ni ci pais a pos si bi- 
li da de de es ta be le cer sus pen são a uma
even tu al res tri ção ge ral, ob ser van do as con- 
di ções epi de mi o ló gi cas de ca da ci da de.

O de cre to à épo ca ser viu a dois prin cí pi- 
os: 1) ga ran tir au to no mia dos mu ni cí pi os
ma ra nhen ses em de fi nir seus pró pri os cri té- 
ri os de iso la men to so ci al e vi gi lân cia, uma
vez que São Luís apre sen ta va até en tão nú- 

me ros re le van tes de ca sos e óbi tos por co ro- 
na ví rus; 2) ali vi ar a pres são so bre o go ver no
es ta du al no que diz res pei to a se to res em-
pre sa ri ais pró-aber tu ra de ati vi da des econô-
mi cas não es sen ci ais. Es ta pos tu ra tá ti ca ga-
ran tiu fô le go pa ra o exe cu ti vo no en fren ta- 
men to ao con tá gio do ví rus na ca pi tal que,
en tre os di as 5 e 17 de maio, ade riu, por in- 
ter mé dio do ju di ciá rio, ao lock down.

A mu dan ça de com por ta men to em re la- 
ção aos mu ni cí pi os veio no dia 20 de maio de
2020, com o de cre to 35.831, que au to ri za de
for ma mais abran gen te a re gra de fun ci o na-
men to do co mér cio nas ci da des do in te ri or,
sem con tu do eli mi nar a au to no mia mu ni ci- 
pal. Ain da em 20 de

maio, Flá vio Di no anun ci ou a re a ber tu ra
gra du al das ati vi da des econô mi cas a par tir
de 1° de ju nho, as sim co mo ou tros es ta dos e
mu ni cí pi os. Es sa li nha tê nue de atri to ins ti- 
tu ci o nal en tre go ver na dor e pre fei tos não é,
co mo te mos vis to na pan de mia, pri vi lé gio
do Ma ra nhão.

Já a re la ção en tre go ver no ma ra nhen se e
o go ver no fe de ral po de ser ana li sa da a par tir
de du as óti cas dis tin tas. A pri mei ra e mais
evi den te, é de que são nar ra ti vas po lí ti cas
an tagô ni cas, pois pre si den te e go ver na dor
di ver gem ide o lo gi ca men te, e en tram em
atri to tam bém de vi do às pos si bi li da des elei- 
to rais em 2022. Uma se gun da ca ma da diz
res pei to à bu ro cra cia co ti di a na da ges tão do
SUS, ten do em vis ta que os em ba tes do pri- 
mei ro pla no não exi mem os ato res de dar
an da men to às re la ções ins ti tu ci o nais ne ces- 
sá ri as e pré-exis ten tes.

As sim, co mo fri sa mos em tex tos an te ri o-
res, o fe de ra lis mo bra si lei ro ca mi nha tor tu o-
sa men te e o Ma ra nhão é um ca so re le van te
pa ra com pre en der os li mi tes e pos si bi li da-
des des tas re la ções po lí ti cas e ins ti tu ci o nais
sob um ce ná rio de pan de mia. En xer gar es tes
con fli tos, do pon to de vis ta de avan ços e en-
tra ves en tre união, es ta do e mu ni cí pi os é o
pon to de par ti da pa ra com pre en der me lhor
que ru mos a en gre na gem fe de ra lis ta na ci o-
nal ado ta rá, so bre tu do ao fi nal da pan de- 
mia.

MÁR CIO THA DEU SIL VA MAR QUES
Pro mo tor de Jus ti ça

TRA BA LHO IN FAN TIL
E PAN DE MIA

“É mui to tris te, mui to ce do, é mui to co var de cor tar
in fân ci as pe la me ta de. Pra ser um adul to sem tu mul to,
não exis te ata lho. Em re su mo, cri an ças não têm tra ba- 
lho”. Es se é um tre cho da mú si ca “Se men tes”, do rap per
Emi ci da, com a par ti ci pa ção da can to ra Drik Bar bo sa e
que faz par te de cam pa nha na ci o nal con tra o tra ba lho
in fan til re a li za da pe lo Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho
(MPT), em par ce ria com Jus ti ça do Tra ba lho, Or ga ni za- 
ção In ter na ci o nal do Tra ba lho (OIT) e Fó rum Na ci o nal
de Pre ven ção  Er ra di ca ção do Tra ba lho In fan til (FN PE- 
TI).  “É me lhor a cri an ça tra ba lhar do que rou bar”: quem
não já ou viu es te ar gu men to? Per gun to: qual sua va li da- 
de? Ne nhu ma! O tra ba lho in fan til, is to é, no Bra sil, aque- 
le de sen vol vi do por pes so as com me nos de 16 anos de
ida de, sal vo na con di ção de apren diz, a par tir de 14 anos
de ida de, es tá es ta tis ti ca men te vin cu la do à eva são, in- 
frequên cia e in su ces so na es co la. Fo ra da es co la, es sas
cri an ças tra ba lha do ras, ge ral men te de ex tra tos po pu la- 
ci o nais mais vul ne rá veis so ci al e eco no mi ca men te, não
 con se guem rom per o ci clo de po bre za a que es tão pre- 
sos. No tra ba lho in fan til, não se re ti ra nin guém da po- 
bre za. Por ser proi bi do, o tra ba lho in fan til aca ba por não
ga ran tir ne nhum di rei to tra ba lhis ta ou pre vi den ciá rio,
se quer o sa lá rio mí ni mo, sen do, na ver da de, ex plo ra ção
de mão de obra com ple ta men te in vi sí vel e ba ra ta, em- 
bo ra a Cons ti tui ção ga ran ta a cri an ças e ado les cen tes a
pro te ção in te gral de seus di rei tos e in te res ses pe la fa mí- 
lia, pe la so ci e da de e pe lo po der pu bli co. Co mo é in vi sí- 
vel, por clan des ti no e proi bi do, o tra ba lho in fan til sub- 
me te cri an ças e ado les cen tes a mai or car ga ho rá ria e
con di ções mais pe ri go sas, com gra ves da nos à sua saú- 
de e se gu ran ça. É ex plo ra ção, não apoio.

Em tem pos de pan de mia, se gun do o si te Va ti can
News, em edi ção do dia 12 de ju nho, Dia Mun di al con tra
o Tra ba lho In fan til, a ne ces si da de do dis tan ci a men to
so ci al impôs “o fe cha men to tem po rá rio de es co las, afe- 
tan do mais de 1 bi lhão de alu nos em mais de 130 paí- 
ses”, re for çan do o ór gão da ONU que “mes mo após o re- 
tor no às au las, mui tos pais não te rão co mo en vi ar seus
fi lhos à es co la”, oca si o nan do que mais cri an ças cai am
“em ati vi da de pe ri go sas e de ex plo ra ção”, com es pe ci al
des ta que pa ra o agra va men to de “de si gual da des de gê- 
ne ro com as me ni nas mais vul ne rá veis à ex plo ra ção no
cam po e no tra ba lho do més ti co.
Fe re a dig ni da de dos pais ou res pon sá veis trans for mar a
cri an ça em ar ri mo de fa mí lia. Es ti ma a Or ga ni za ção In- 
ter na ci o nal do Tra ba lho (OIT) que a pan de mia eli mi na- 
rá o equi va len te a 195 mi lhões de em pre gos de pe río do
in te gral. O que a so ci e da de de ve exi gir, ago ra e após a
pan de mia, é que en quan to a eco no mia não re a ge, o país
não dei xe de ga ran tir a pro te ção so ci al e econô mi ca às
fa mí li as mais po bres, co mo ad ver tiu Te dros Adha nom,
Di re tor-Pre si den te da OMS, pois “pes so as sem fon te de
ren da re gu lar ou sem qual quer re ser va fi nan cei ra me re- 
cem po lí ti cas so ci ais que ga ran tam a dig ni da de e per mi- 
tam que elas cum pram as me di das de saú de pú bli ca pa- 
ra a co vid-19 re co men da das pe las au to ri da des na ci o- 
nais de saú de e pe la OMS”.
A me ni na Zoh ra, de oi to anos, em pre ga da do més ti ca no
Pa quis tão, mor reu no úl ti mo 31 de maio, em ra zão de
cas ti gos fí si cos im pos tos por seus em pre ga do res do- 
més ti cos. É mais um ca so das pi o res for mas de tra ba lho
in fan til; a lis ta TIP; que no Bra sil foi in ter na li za da em
nos so or de na men to pe lo De cre to no 6.481, de 2008,
apon tan do uma re la ção de 89 ati vi da des que apre sen- 
tam gra ves ris cos à saú de e à se gu ran ça pa ra cri an ças e
ado les cen tes. A pan de mia, por su as con sequên ci as
econô mi cas, agra va as con di ções que pro pi ci am o tra- 
ba lho in fan til, mes mo em su as pi o res for mas. A ONU
su ge re que é pre ci so re pen sar o mo de lo econô mi co,
com a am pli a ção dos gas tos com saú de e pro te ção so ci- 
al com a cri a ção de um Glo bal Gre en New De al (GGND),
ali nha do ao Acor do de Pa ris so bre as mu dan ças cli má ti- 
cas, com es tí mu lo ao in ves ti men to nas pes so as e no pla- 
ne ta em res pos ta à no va De pres são. Qual quer que se ja o
ca mi nho, a er ra di ca ção do tra ba lho in fan til de ve ser a
me ta mais am bi ci o sa, por mais ur gen te e mais ci vi li za- 
tó ria. Não na tu ra li ze o tra ba lho in fan til, que ma ta so- 
nhos, fu tu ros, afe tos e vi das. To dos con tra o tra ba lho in- 
fan til!

São Luís, segunda-feira, 15 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com salários de até R$ 6 mil, prefeitura de Alto Alegre do Pindaré está com inscrições
abertas para seletivo de 259 vagas para níveis fundamental, médio e superior

MARANHÃO

259 vagas e salários
de até R$ 6 mil

Car gos dis po ní veis
• Ní vel Fun da men tal: Au xi li ar Ope- 
ra ci o nal de Ser vi ços Di ver sos (13); 
Cui da dor de Cri an ças na Edu ca ção 
In fan til (5) e Mo to ris ta (2);
• Ní vel Mé dio: Téc ni co Ad mi nis tra ti- 
vo (22); Au xi li ar Ad mi nis tra ti vo (4); 
Téc ni co Agrí co la (2); Téc ni co em 
Agro pe cuá ria (2), Ra di o lo gia (4), Téc- 
ni co em En fer ma gem da ESF (10), 
Téc ni co em En fer ma gem Plan to nis ta 
(10); Téc ni co em La bo ra tó rio (5); Au- 
xi li ar de Con sul tó rio Den tá rio (5); 
Pro fes sor de Edu ca ção In fan til (25);
• Ní vel Su pe ri or:Pro fes sor do 1º ao 5º 
ano (25); Pro fes sor do 1º ao 9º ano – 
Ma te má ti ca (25), Por tu guês (25), Edu- 
ca ção Fí si ca (5), In glês (4), Ci ên ci as 
(5), Edu ca ção Es pe ci al (3), In tér pre te 
de Li bras (2); Su per vi sor Es co lar (6); 
Téc ni co em as sun tos edu ca ci o nais 
(4); Ori en ta dor edu ca ci o nal (2); Nu- 
tri ci o nis ta (3); Psi có lo go (6); As sis ten- 
te So ci al (6); Edu ca dor Fí si co (2); En- 
fer mei ro da ESF (10); En fer mei ro 
Plan to nis ta (5); Odon tó lo go (2); Mé- 
di co da ESF (2); Fi si o te ra peu ta (2); Te- 
ra peu ta Ocu pa ci o nal (1); Ve te ri ná rio 
(1); Bi o mé di co (1); Fo no au dió lo go (1); 
Bi oquí mi co (1); Bió lo go (1).

sa lá ri os

A
Pre fei tu ra de Al to Ale gre do 
Pin da ré,  no in te ri or do Ma ra- 
nhão, anun cia as ins cri ções 
do Con cur so Pú bli co des ti na- 

do ao pre en chi men to de 259 va gas 
pa ra pro fis si o nais de ní veis fun da- 
men tal, mé dio e su pe ri or.

O pe río do de tra ba lho é de 20 a 40 
ho ras se ma nais com ven ci men to a ser

Ins cri ções

AS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO DEVEM SER REALIZADAS ATÉ O DIA 29 DESTE MÊS

DIVULGAÇÃO

re ce bi do pe lo can di da to apro va do e 
con tra ta do va ri an do no va lor de R$ 
1.045 a R$ 6 mil mais sa lá rio ba se, re- 
pou so re mu ne ra do, gra ti fi ca ções e re- 
pou so re mu ne ra do.

As ins cri ções de vem ser re a li za das 
até o dia 29 des te mês, no si te Ins ti tu to 
Le ga tus. O va lor da ta xa de ins cri ção a 
ser pa go pe lo can di da to é de R$ 80, R$ 
90 ou R$ 120.

Quan to à clas si fi ca ção, cons ta rá de 
pro va de pro va ob je ti va, pre vis ta pa ra 
o dia 13 de se tem bro de 2020, em lo- 
cais a se rem di vul ga dos no si te das 
ins cri ções. O con teú do pro gra má ti co 
abor da rá ques tões de lín gua por tu-
gue sa, ra ci o cí nio ló gi co – ma te má ti-
co, no ções de in for má ti ca e co nhe ci- 
men to es pe cí fi cos e lo cais.

Es te Con cur so Pú bli co te rá va li da- 
de de dois anos, pror ro gá vel por igual 
pe río do.

PA LO MA PI NHEI RO

Quem po de se ins cre ver?

Co mo re a li zar a ins cri ção?

QUALIFICAÇÃO

IFMA oferece 800
vagas em cursos

OS CURSOS DISPONÍVEIS SÃO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA

DIVULGAÇÃO

O Ins ti tu to Fe de ral de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia
do Ma ra nhão (IF MA) es tá ofe re cen do 800 va gas em cur- 
sos gra tui tos de “Au xi li ar de Ge o pro ces sa men to” e “Edi- 
tor de Ví deo”, na mo da li da de a dis tân cia.

Ca da cur so dis põe de 400 va gas, que se rão ocu pa das
por meio de sor teio ele trô ni co. Do to tal, 5% se rão re ser- 
va das pa ra pes so as com de fi ci ên cia; 5% pa ra in dí ge nas;
e 20% pa ra co tas ra ci ais.

A car ga ho rá ria é de 160 ho ras. As au las têm iní cio pre- 
vis to pa ra o dia 30 de ju nho e vão até de zem bro.

O Cur so de Au xi li ar de Ge o pro ces sa men to é ofe re ci- 
do pe lo IF MA Cam pus São Luís – Mon te Cas te lo. Já o de
Edi ção de Ví deo é ofer ta do pe lo Cen tro de Re fe rên cia
Tec no ló gi ca (CER TEC).

O can di da to de ve rá ter, no mí ni mo, 15 anos e pos suir
o En si no Fun da men tal II (pa ra o Cur so de Edi ção de Ví- 
deo) e o En si no Mé dio com ple to, ca so pre ten da fa zer o
Cur so de Au xi li ar em Ge o pro ces sa men to.

Os in te res sa dos de vem re a li zar a ins cri ção até o dia 25
de ju nho, de for ma gra tui ta, atra vés do for mu lá rio, pre- 
en chen do cor re ta men te to dos os cam pos e ane xan do os
do cu men tos so li ci ta dos.

O re sul ta do fi nal da lis ta de apro va dos se rá di vul ga do
no dia 28.

FAÇA SEU CRONOGRAMA

Como estudar em casa na pandemia

MONTAR UM CRONOGRAMA DE ESTUDOS É UMA DAS ETAPAS PARA ESTUDAR EM CASA

Es tu dan tes es tão com as au las pre sen ci- 
ais sus pen sas por cau sa do co ro na ví rus.
Pa ra não atra sar os es tu dos du ran te o pe- 
río do de iso la men to so ci al, na da me lhor
do que apro vei tar o tem po li vre pa ra co lo- 
car o con teú do em dia.

Pre pa re o am bi en te pa ra es tu dar
A es co lha do seu can ti nho de es tu dos é
mui to im por tan te! En con tre um lu gar de
sua ca sa em que a chan ce de dis tra ções se- 
ja a me nor pos sí vel. Um am bi en te ilu mi na- 
do e si len ci o so é o ide al pa ra se con cen trar
nos es tu dos.

Se pa re o ma te ri al ne ces sá rio
Dei xe ao seu al can ce so men te o es sen ci al
pa ra o es tu do co mo lá pis, bor ra cha, ca ne- 
tas, mar ca do res, blo cos de ano ta ções, ca- 
der no e li vros. Ter o ma te ri al pró xi mo evi ta
a ne ces si da de de pa ra a to do mo men to as
ati vi da des pa ra bus car al go e di mi nui a
pos si bi li da de de dis tra ções.

Fa ça um cro no gra ma de es tu dos
Mon te um cro no gra ma de es tu dos! Se for
es tu dar du ran te a se ma na, se pa re o con- 

teú do por dia e o tem po que de di ca rá pa ra
ca da dis ci pli na. Uma boa op ção é di vi dir as
ma té ri as da ma nei ra em que são da das na
es co la (1ª au la; 2ª au la…). Lem bre-se de in- 
cluir os pe río dos de pau sa no seu cro no- 
gra ma. Es ti pu le al guns mi nu tos en tre as
dis ci pli nas ou au las pa ra se alon gar, co mer
al go ou con ver sar com a fa mí lia, por exem- 
plo.

As sis ta às vi de o au las
Al gu mas es co las es tão com vi de o au las pa- 
ra seus que seus alu nos não per cam con- 
teú do, mas sa be mos que a re a li da de de
mui tos es tu dan tes é di fe ren te e nem to dos
têm su por te on-li ne pa ra o pe río do sem
au las pre sen ci ais.

Use a in ter net a seu fa vor
A in ter net é a prin ci pal ali a da do es tu dan te
que es tá em ca sa. O con teú do on-li ne per- 
mi te ao alu no pro cu rar di fe ren tes fon tes de
in for ma ção e com ple men tar o que há nos
li vros di dá ti cos de sua es co la.

Trei ne a re da ção
Uma boa re da ção é fei ta com trei no.

• Ser bra si lei ro
• Ser vo lun tá ria pa ra o ser vi ço mi li tar, se
do se xo fe mi ni no
• Ter con cluí do, até o ato da ma trí cu la, o
en si no mé dio ou equi va len te
• Ter a ida de mí ni ma de 16 anos de ida de
e má xi ma de 21 ou 22 anos, am bos com -
ple ta dos no pe río do de 1º de ja nei ro a 31
de de zem bro do ano do con cur so (ano an -
te ri or ao da ma trí cu la no CFG do IME);
• Pos sui a al tu ra mí ni ma de 1,60m aos
can di da tos do se xo mas cu li no ou, se do
se xo fe mi ni no, a al tu ra mí ni ma é de 1,55m

• Ins pe ção de Saú de (IS)
• Exa me de Ap ti dão Fí si ca (EAF)
• Ava li a ção Psi co ló gi ca (Avl Psc)
• Pro ce di men to de He te roi den ti fi ca ção
(PH)

98 VAGAS

Exército Brasileiro abre concursos

Foi di vul ga do, por meio do Diá rio Ofi ci- 
al da União, a aber tu ra de dois no vos Con- 
cur sos Pú bli cos do Exér ci to Bra si lei ro, de
âm bi to na ci o nal.

O pri mei ro do cu men to apre sen ta 70
va gas pa ra can di da tos que de se jam se guir
a car rei ra mi li tar no Con cur so de Ad mis- 
são aos Cur sos de For ma ção e Gra du a ção
de Ofi ci ais da Ati va (CACFG/Ati va) do
Qua dro de En ge nhei ros Mi li ta res de
2020/2021.

En tre tan to, o ou tro do cu men to é re fe- 
ren te ao Con cur so de Ad mis são aos Cur- 
sos de For ma ção e Gra du a ção de Ofi ci ais
da Re ser va (CACFG/Re ser va) do qua dro
de en ge nhei ros mi li ta res de 2020/2021.
Nes te ca so, o cer ta me tem 28 va gas àque- 
les que não de se jam se guir a car rei ra.

Ca be des ta car que den tre o to tal de
opor tu ni da des há re ser vas pa ra pes so as
es pe ci fi ca das nos itens dos do cu men tos.

O cur so
A du ra ção do cur so é de cin co anos e

se rá re a li za do no Ins ti tu to Mi li tar de En- 
ge nha ria (IME), no Rio de Ja nei ro, com o
ob je ti vo de pro mo ver cur rí cu los es tru tu- 
ra dos à gra du a ção em En ge nha ria Mi li tar
e à for ma ção do ofi ci al.

Lo go no pri mei ro ano de cur so, ao in- 
gres sar o can di da to re ce be a co di fi ca ção
de mi li tar alu no do cur so do Cur so de For- 
ma ção de Ofi ci ais da Re ser va do IME
(CFOR/IME), bem co mo o far da men to,
ali men ta ção, as sis tên cia mé di ca, den tá- 
ria, psi co ló gi ca, alo ja men to e sol do ini ci al
de R$ 1.334, além de po der re ce ber pro- 
mo ções.

As sim, ao tér mi no do pri mei ro ano o
alu no se rá de cla ra do as pi ran te-a-ofi ci al
da Re ser va do Qua dro de Ma te ri al Bé li co.
Pos te ri or men te, nos qua tros anos res tan- 
tes, na si tu a ção de ci vil, ha ve rá o de cor rer
do cur so de gra du a ção.

Ins cri ções, ta xas e re qui si tos
As can di da tu ras de vem ser re a li za das

do dia 2 de ju lho até o dia 18 de agos to de
2020, por meio do si te do Ins ti tu to Mi li tar
de En ge nha ria. Há as ta xas de par ti ci pa- 
ção é de R$ 100 com pos si bi li da de de so li- 
ci tar a isen ção en tre os di as 2 e 13 de ju lho
de 2020.

Pa ra par ti ci par, os in te res sa dos de vem
cum prir al guns re qui si tos es pe cí fi cos da
área de atu a ção, tais co mo:

Eta pas
Co mo mé to do de se le ci o nar os can di- 

da tos, em pri mei ro mo men to, se rá apli ca- 
do a pro va ob je ti va, na pro vá vel da ta do
dia 11 de ou tu bro de 2020, com ques tões
ma te má ti ca, fí si ca e quí mi ca. Po rém, ha- 
ve rá ain da fa ses com pro vas em di as es pe- 
cí fi cos, ex clu si va men te, des tes con teú dos
ci ta dos e de por tu guês, re da ção e in glês.
Ade mais, os can di da tos ins cri tos tam bém
se rão ava li a dos pe las se guin tes eta pas:

Do cu men tos
Por fim, aces se os dois edi tais de aber- 

tu ra dis po ní veis em nos so si te com to das
as in for ma ções apre sen ta das.

São Luís, segunda-feira, 15 de junho de 2020

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

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA, através do seu Pregoeiro, na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19, informa que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de 
interesse da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, conforme a seguir 
discriminado:

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

DATA HORA PROCESSO

30/06/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório para hospital veterinário – Convênio
nº 872871/18. Comunicamos a reabertura do Pregão Eletrônico acima citado, devido
a pandemia não pode ser realizado no dia 13/04/2020.

10h Nº 277897/19 Pregão Eletrônico nº 007/2020

As propostas serão recebidas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informa ainda que 
o edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do 
Maranhão, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site da UEMA, 
www.licitacoes.uema.br, e www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 
2016-8114.

São Luís, 09 de junho de 2020.
Kiany Pereira Costa

Pregoeira - CSL/UEMA

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇO realizará às 14h do dia 07 de julho de 
2020, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 
s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo Menor Preço Global, modo disputa aberto, objetivando o Registro de 
Preços para contratação de empresa especializada na organização de eventos sob demanda, 
envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, com 
prestação dos serviços de alimentação, material de decoração e infraestrutura, serviços e 
recursos humanos e também recursos audiovisuais, para suprir as necessidades nos eventos 
promovidos pela EMAP no Estado do Maranhão em conformidade com especificações e 
quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), na forma do Regulamento de Licitações 
e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, às disposições dos artigos 
42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, à Lei Estadual n° 
10.403 de 29 de dezembro de 2015 e à Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e, 
subsidiariamente, pelo Decreto Estadual nº 31.553/2016 e Decreto Federal nº 7.892/2013 e 
alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página 
www.compras.ma.gov.br e no sitio da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 08 de junho de 2020.
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 016/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043761/2020 – SARP

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2020. A Prefeitura Municipal 

de Buriticupu/ MA, através da CPL torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob 

a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores 

o REAGENDAMENTO da sessão do Pregão Presencial SRP 012/2020, que tem por objeto a Formação de 

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

instalação de semáforos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que 

ocorreria no dia 19 de maio de 2020, às 15h00min, para o dia 25 de junho de 2020 as 09h00min, Sala de 

sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, sendo 

presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 

prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente 

ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente 

através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA 

e demais informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. 09 de 

junho de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira /Pregoeiro.

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

 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020-CPL/FJMONTELLO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1721/2020- FJMONTELLO
EDITAL  

A FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO, por meio de sua Comissão Permanente de 

Licitação – CPL torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 

tendo por objeto a contratação de empresa especializada para construção das Unidades de 

Pesquisas no Campus IV da Universidade Federal do Maranhão UFMA, no Município de 

Chapadinha-Ma, compreendendo a Unidade de Pesquisa em Nutrição de Gado de Leite e 

Unidade de Experimentação de Peixes, com Recursos do FINEP, sob forma de execução 

indireta, com regime de empreitada por preço global. O recebimento e a abertura dos 

envelopes de Habilitação e Proposta de Preços serão em Sessão Pública a ser realizada às 

09h30min do dia 15 de julho de 2020, no Auditório da Fundação Josué Montello, a localiza-

da na Travessa do Currupira nº42, Centro, nesta Capital de São Luís-Ma. O Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 

2ª a 6ª feira das 08h00min às 13h00min onde poderão ser consultados e obtidas cópias 

gratuitamente. Esclarecimentos deverão ser protocolados na Comissão Permanente de 

Licitação no horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital 

estarão também disponíveis para consulta no site da Fundação www.fjmontello.org

São Luís, 08 de junho de 2020 

Andreia Duarte Teixeira - Presidente da CPL/FJMontello

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER:
SERVIÇOS DE GUARDA VIDAS Nº01/2020 DO SESI DR-MA

O SESI – Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do 

Maranhão, torna público o Credenciamento de Pessoas Jurídicas e 

físicas, para integrar o CADASTRO DE CREDENCIADOS DE SERVI-
ÇOS NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER – SERVIÇOS DE GUARDA 
VIDAS, com observância ao Edital de Credenciamento Nº 
001/2020.
Entrega da Documentação: Período de 12 (doze) Meses ininterrup-

tos, a partir desta publicação.

Requisitos e Regulamento no site da FIEMA www.fiema.org.br
São Luís, 15 de Junho de 2020.

Diogo Diniz Lima

Superintendente Regional do SESI DR/MAMaçonaria faz doação de 3 toneladas 
de alimentos para três entidades

A Grande Loja Maçônica do Esta-
do do Maranhão doou três tonela-
das a três instituições filantrópicas 
de São Luís. A cerimônia foi realiza 
no sábado (13), sob a condução do 
Grão-Mestre Ubiratan João de Cas-
tro e contou com a presença de re-
presentantes da maçonaria, assim 
como da Cruz Vermelha, Fundação 
Antônio Brunno e o Projeto Laços 
de Luz.

A ação da GLEMA em favor das 
três instituições foi fruto de uma 
live solidária realizada no dia 31 de 
maio, que teve como objetivo arre-
cadar fundos para ajudar aos que 
mais precisão. A iniciativa partiu do 
Grande Inspetor Litúrgico da GLE-
MA, Valmir Miranda.

O Grão-Mestre Ubiratan João de 
Castro lembrou que as atividades da 
Maçonaria são permanentes, sem-
pre com objetivo de ajudar o próxi-
mo, ainda mais nesse momento tão 

duro que a população maranhense 
vive por conta da pandemia do novo 
coronavírus.

“Essa não foi uma atividade pon-
tual, essa é a apenas uma pequena 
amostra do nosso trabalho. Temos 
um trabalho permanente de parce-
ria com a Cruz Vermelha, assim como 
também como as outras instituições 
que estão fazendo parte desse mo-
mento”, declarou Ubiratan João de 
Castro.

O presidente da Cruz Vermelha, 
Carlos Rangel lembrou da relação da 
instituição com a maçonaria. “Temos 
uma responsabilidade humanitária 
muito grande, pois representamos a 
sociedade como um todo”, comentou 
ao lembrar que a entidade foi funda-
da por membros da maçonaria. Ele 
ainda completou: “A Cruz Vermelha 
agradece, pois temos um trabalho per-
manente de distribuição de um so-
pão todas as quintas e sextas-feiras”.

O diretor Francisco de Assis da Fun-
dação Antônio Brunno, afirmou: “nós 
queremos agradecer muito a todos 
que contribuíram e a gente lembra 
que o nosso fundador sempre dizia 
que é muito melhor dar do que re-
ceber”.

Por fim, Rosiane Silva do Proje-
to Laços de Luz, “nós fazemos com 
muito amor a nossa atividade e ofe-
recemos um pouco de oportunida-
de as pessoas, a nossa palavra é de 
gratidão a Maçonaria”, agradeceu.

Cada instituição foi contempla-
da com uma tonelada de alimentos, 
quantidade esta que ajuda a ameni-
zar o momento difícil que a socie-
dade passa e as entidades buscam 
amenizar esse sofrimento.

A Grande Loja Maçônica do Estado 
do Maranhão continua com atividades 
permanentes de solidariedade, man-
tendo vivo o valor da instituição que 
é garantir o bem estar da sociedade.

Grão-Mestre Ubiratan João de Castro e o Grande Inspetor Litúrgico, Valmir Miranda acompanhados de re-
presentes da Cruz Vermelha, Fundação Antônio Brunno e Projeto Laços de Luz

Prefeitura de São Luís altera trânsito 
no trecho da Avenida Magalhães 
Ação se faz necessária devido à reforma do conjunto que compreende Largo do Carmo, Praça 
João Lisboa, Rua de Nazaré e entorno, realizada pela Prefeitura em parceria com o IPHAN

E
m função das obras de revi-
talização do Complexo Largo 
do Carmo, Praça João Lisboa, 
Rua de Nazaré e entorno, re-

alizadas pela Prefeitura de São Luís, 
a Secretaria Municipal de Trânsito e 
Transportes (SMTT), vai interditar o 
trecho da Avenida Magalhães de Al-
meida (Centro), a partir da Rua da 
Paz, em frente à Igreja do Carmo, até 
a altura da Rua de Santana. A ação 
terá início nesta segunda-feira (15), 
a partir das 6h. A requalificação deste 
espaço, que conta com a parceria do 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), integra o 
São Luís em Obras, programa criado 
pelo prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior que tem trabalhando atuando 
em várias frentes.

Por conta da interdição, a SMTT 
criou um desvio que consiste na se-
guinte mudança de rota: todo o fluxo 

que passaria pelo trecho que será in-
terditado em frente ao Largo do Car-
mo, seguirá pela Rua Humberto de 
Campos, via que é a extensão da Rua 
da Paz e dá acesso à Rua da Palma.

Desse modo, os veículos que vem 
das ruas do Egito, do Sol e da Paz, 
sentido Mercado Central, deverão 
seguir pela Rua Humberto de Cam-
pos, descendo pela esquerda da Rua 
da Palma até a Rua 14 de Julho (onde 
haverá inversão de fluxo), seguindo 
para retomar a Avenida Magalhães 
de Almeida ou Rua de Santana, atrás 
do Ferro de Gomar.

Em função dessas mudanças, será 
proibido estacionar em toda a extensão 
das vias por onde será feito o desvio 
de tráfego: Rua Humberto de Cam-
pos, Rua da Palma e 14 de Julho.

Para fins de orientação e disci-
plinamento, a SMTT disponibiliza-
rá agentes de trânsito na área, além 

da colocação de cones para ajudar 
na orientação. O fluxo de veículo em 
frente ao Correios e na Rua da Palma 
sentido Rua de Nazaré permanece-
rão normais.

OBRA

A reforma integra o programa São 
Luís em Obras, criado pelo prefeito 
Edivaldo em agosto do ano passa-
do e que abrange um leque de ações 
nas áreas de infraestrutura como re-
formas de praças, mercados, logra-
douros públicos, unidades de saúde 
e ainda pavimentação de ruas e ave-
nidas de diversos bairros da cidade. 
Somente no Centro, a Prefeitura re-
aliza ainda obras no Parque do Bom 
Menino, praças da Saudade, Miseri-
córdia e da Bíblia, reforma do Mer-
cado da Praia Grande e construção 
da Praça das Mercês.
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VIDA
IDOSO

Capital registra 1.200 denúncias de violência
O número pode ser ainda mais alto, mas subnotificado em decorrência das medidas de isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus

“Infelizmente a gente 
teve que fazer isso”

Foi o caso de P. Santos, comerciária, que quase teve 
que denunciar o próprio irmão. Segundo P., o irmão re-
cebia o salário da mãe deles e não entregava para a ido-
sa. E isso aconteceu durante 2 meses, até que alguém 
da família tivesse a coragem de denunciá-lo à justiça. 
“Infelizmente a gente teve que fazer isso. É ruim, mas 
temos os gastos dela com remédio. Como é que a gen-
te ia conseguir pagar? Foi uma luta para ele entregar 
o cartão para a gente, eu tive que ameaçar de mandar 
prender ele”, contou.

Outro fator determinante para a subnotificação de 
casos pode ser, segundo o promotor, por grande par-
te da população idosa ser de classe social mais baixa.  
“A violência contra o idoso não escolhe classe social, 
mas  temos uma população idosa muito pobre, analfa-
beta, que não tem acesso fácil aos canais de denúncia, 
ou que também não denunciam por medo, ou por di-
ficuldade tecnológica. Alguns ainda tem a questão do 
amor, da não aceitação de denunciar um familiar, então 
tudo isso pesa para que essas denúncias não sejam fei-
tas”, disse o promotor.

 

Denúncias de negligência 
aumentaram

De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos e 
Participação Popular, as denúncias de violações de di-
reitos contra idosos têm como porta de entrada o Cen-
tro Integrado Apoio e Proteção à Violência Contra a 
Pessoa Idosa (CIAPVI), Promotoria da  Pessoa Idosa 
e Delegacia Especializada. “Nesse período não há au-
mento de denúncias na Delegacia do Idoso, fator que 
pode estar ligado ao isolamento social, e, portanto, 
com demandas represadas. Na Promotoria os casos 
aumentaram, cujas ocorrências estão ligadas à saúde 
deste público. Na Sedihpop, as denúncias realizadas 
via Ouvidoria são encaminhadas à Rede de Direitos da 
Pessoa Idosa”, informou o órgão.

Nesse período de pandemia foi disponibilizada uma 
central de atendimento à comunidade na Sedihpop – ca-
sos de idosos e demandas de outras naturezas. Na Dele-
gacia Especializada, a orientação é para que a ocorrência 
seja feita de forma online, quando possível e permitido. 
O atendimento presencial segue realizado.

De acordo com a Secretaria, houve um aumento de 
denúncias por negligência de atendimento a idosos nos 
hospitais, principalmente aqueles acometidos por Co-
vid-19. Houve ainda registros de casos de quedas de ido-
sos de leitos ou macas em hospitais, que se pode consi-
derar como mudança no tipo de violência.

 

250 casos na DPE
No âmbito da Defensoria Pública, foram registrados 

mais de 250 casos de violência contra o idoso nos pri-
meiros três meses do ano. Somente no período da pan-
demia foram 36 atendimentos relacionados à violência, 
para orientação, ou envolvendo casos de cárcere priva-
do, violência física, violência psicológica, abuso finan-
ceiro, negligência, abandono, autonegligência e solicita-
ção de leito, medicamentos e exames.

 As situações de violência são atendidas por meio 
do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência 
Contra a Pessoa Idosa (Ciapvi). Entre os tipos de violên-
cia mais denunciadas nos três primeiros meses do ano 
estão: o abuso financeiro (19%), a negligência (17%) e a 
violência psicológica (16%). Entre os bairros de maior in-
cidência estão: Centro, Cohatrac e Anjo da Guarda.

 

PATRICIA CUNHA

O
s tipos de violência con-
tra a pessoa idosa ocor-
rem de diversas formas: 
beliscões, apropriação de 

aposentadoria, uso indevido de car-
tões, abandono, negligência, agres-
sões físicas ou verbais... De janeiro 
deste ano até agora, foram pelo me-
nos 1.200 denúncias recebidas pela 
1ª Promotoria de Justiça de Defesa 
do Idoso (Ministério Público do Es-
tado do Maranhão). Neste período 
de isolamento e distanciamento por 
causa da pandemia de coronavírus, 
as denúncias caíram, mas autorida-
des de órgãos especializados na de-
fesa e proteção do idoso acreditam 
estar havendo uma subnotificação 
de casos.

O promotor de justiça José Augus-
to Cutrim Gomes, da 1ª Promotoria 
de Justiça de Defesa do Idoso, afirma 
que houve uma queda no número 
de ocorrências, tanto na Promotoria, 
quanto na Delegacia do Idoso, o que 
não significa que não está havendo 
violência. “Acredito até que tenha au-
mentado, em função da dificuldade 
em combatê-la nesse período, e da 
falta de acesso que idosos ou outros 
familiares, ou vizinhos possam es-
tar encontrando para fazer a denún-
cia, porque tudo está funcionando 
de forma remota. Então, há essa difi-
culdade dessas denúncias chegarem 
até a gente, o que também dificulta 
a nossa fiscalização que é um dos 
carros-chefes do nosso trabalho, a 
fiscalização in loco.

Para a delegada Igliana Freitas 

Azulay, titular da delegacia da Pes-
soa Idosa, isso se atribui ao fato de os 
idosos serem o grupo mais vulnerável 
à covid-19 e por isso ficarem mais em 
casa. “As pessoas não estão saindo 
de casa, principalmente os idosos, 
que estão mais receosos, bem como 
as pessoas que poderiam sair para 
denunciar. Eles estão mais comedi-
dos, com medo de sair às ruas, e po-
dem não ter conhecimento do acesso 
remoto. Reduziu bastante mesmo o 
número de registro ocorrência. An-
tes da pandemia tínhamos a delega-
cia com um grande volume de regis-
tros, e nesse período houve dias que 
não tivemos nenhuma ocorrência”, 
disse a delegada, completando que 
nos últimos dias, com a volta gra-
dual dos serviços, as denúncias já 
voltaram a ocorrer.

Violência 
cometida por 
filhos e netos

A Promotoria de Defesa do Idoso 
na capital recebe em média 4 re-
gistros por dia, das mais diversas 
modalidades, sendo 67% delas de 
violência doméstica cometida por 
filhos, netos, e que são denun-
ciadas por outros parentes ou 
por profissionais da saúde mé-
dicos após constatação de tra-
ços de violência na pessoa ido-
sa. “Esse percentual acredito ser 
até bem maior. Nós recebemos 

alguns casos que foram impos-
síveis nós constatarmos, feitos 
geralmente por vizinhos mas com 
informações incompletas, e que 
denunciaram a situação de não 
ver mais o idoso, ou saber que 
os familiares estão se aprovei-
tando financeiramente, que é a 
maior das violências. A violên-
cia financeira, é a mais presen-
te agora, especialmente nesse 
período, porque as pessoas que 
cuidam, ou familiares, estão to-
mando de conta do dinheiro do 
idoso, se apropriando de salá-
rios e de cartões e não reverten-
do esses valores em favor deste”, 
afirma o promotor justiça José Au-
gusto Cutrim Gomes.

 “A violência contra o idoso não escolhe classe social, mas  
temos uma população idosa muito pobre, analfabeta, que 
não tem acesso fácil aos canais de denúncia, ou que também 
não denunciam por medo, ou por dificuldade tecnológica. 
Alguns ainda tem a questão do amor, da não aceitação de 
denunciar um familiar”

José Augusto Cutrim Gomes - Promotor de Justiça de Defesa do Idoso

 
 “As pessoas não estão saindo muito de casa, principalmente 
os idosos, que estão mais receosos, bem como as pessoas 
que o acompanham e que poderiam sair para denunciar. Eles 
estão mais comedidos, com medo de sair às ruas, e podem 
não ter conhecimento do acesso remoto”.

Igliana Freitas Azulay -  titular da delegacia da Pessoa Idosa

 
 “O envelhecimento é um fenômeno natural. Todos iremos 
passar por ele. Por isso, é importante que todos estejamos 
conscientes da importância de cultivar uma cultura de 
respeito e garantia de direitos aos mais velhos para romper 
com o atual ciclo de violência”

Alberto Pessoa Bastos - Defensor público-geral do Estado

Números da violência
1.200 registros no  Ministério 
Público  (De janeiro a maio)

250 registros na  Defensoria Pública 
Estadual   (De janeiro a março)

Rede de 
proteção faz 
campanha de 
enfrentamento

Em todo o estado, desde o dia 1º de 
junho, ainda que virtualmente, pelas 
redes sociais, está acontecendo a cam-
panha alusiva ao Dia Mundial de Cons-
cientização da Violência contra a Pes-
soa Idosa, que é no dia 15 de junho, um 
marco mundial de conscientização da 
violência contra a pessoa idosa, data 
instituída em 2006 pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) e pela Rede 
Internacional de Prevenção à Violência 
da Pessoa Idosa.

O objetivo da data é sensibilizar a 
sociedade para combater diversas for-
mas de violência cometida contra a pes-
soa idosa com idade igual ou superior a 
60. A meta é fazer com que as pessoas 
pensem sobre a questão da violência e 
não a naturalize e nem aceite.                                  

A Defensoria Pública do Estado está 
realizando a campanha virtual com o 
tema “Violência contra a Pessoa Ido-
sa, quem se importa?”.  As ações são 
realizadas pela Internet, por meio das 
redes sociais.

De acordo com o defensor público-
geral do Estado, Alberto Pessoa Bastos, o 
envelhecimento populacional tem exigi-
do o fortalecimento da rede maranhense 
de proteção ao idoso e a DPE/MA tem 
promovido diversas ações para isso, a 
exemplo desta campanha de conscien-
tização. “O envelhecimento é um fenô-
meno natural. Todos iremos passar por 
ele. Por isso, é importante que todos es-
tejamos conscientes da importância de 
cultivar uma cultura de respeito e ga-
rantia de direitos aos mais velhos para 
romper com o atual ciclo de violência”, 
destacou.

Durante os 15 dias de campanha 
foram realizadas lives, em que foram 
debatidos temas como: “Acolhimen-
to das Pessoas Idosas – Como fazer?”, 
“Sistema de Justiça na Garantia de Di-
retos” e “Violência: Quem se Importa?”. 
A programação está disponível no site 
da DPE/MA. No dia 15, a live contará 
com a participação do defensor-geral 
do Estado do Maranhão, Alberto Bas-
tos, do secretário estadual de Diretos 
Humanos, Francisco Gonçalves, e da 
geriatra Jacira Serra. Na ocasião, será 

discutida a “velhofobia” em tempos de 
pandemia.

Coordenando a Campanha de En-
frentamento à Violência Contra a Pessoa 
Idosa, a Secretaria de Direitos Huma-
nos e Participação Popular (Sedihpop) 
também está realizando uma série de 
atividades que encerram dia 16, reali-
zadas em parceria com outras institui-
ções e que são transmitidas pelo canal 
da Secretaria no Youtube.

A Rede de Proteção ao Idoso está 
fazendo uma série de lives com temas 
e profissionais que atuam na área. A 
Rede de Proteção é formada por órgãos 
públicos e privados, congregando as 
informações e os debates para ampliar 
as discussões e soluções na defesa da 
pessoa idosa.

O Ministério Público do Maranhão, 
que todos os anos realiza uma campa-
nha, este ano soma à Rede, na campanha 
virtual, para conscientizar a sociedade 
sobre esse problema. “Ainda não atin-
gimos o que desejamos, mas de qual-
quer forma não ficamos parados. Essas 
campanhas têm sido altamente positi-
vas porque temos dado publicidade aos 
órgãos de controle. Estamos levando ao 
conhecimento da sociedade a existên-
cia de uma rede de proteção do idoso, 
onde eles podem fazer a reclamação e se 
não quiserem se identificar, a denúncia 
pode ser anônima. A pessoa não deve 
se calar, deve denunciar, deve acredi-
tar no trabalho público de combate 
à violência. O idoso também deve se 
impor, deve ser dono da própria vida, 
ser protagonista para que ele possa 
buscar seus direitos. Quando somos 
procurados orientamos que ele não é 
incapaz, e que é possível transformar 
a sua vida, que ele não deve delegá-
la a ninguém”, disse o promotor José 
Augusto Cutrim.

Para Glécio Sandro Silva Leite, pre-
sidente do Conselho Estadual dos Di-
reitos da Pessoa Idosa (CEDIMA), o 
dia de enfrentamento é para juntar 
essa rede de proteção ao idoso para 
conscientizar sobre a existência da vio-
lência contra o idoso e também para 
que ela não seja naturalizada. “Todo 
esse suporte está à disposição do ido-
so para que a gente não veja a violên-
cia contra a pessoa idosa como nor-
mal. Há todo um sistema de garantia 
de direitos formado pela Defensoria, 
pela Promotoria, Delegacia, além dos 
diversos conselhos e instituições que 
formam uma rede de proteção, disse 
o conselheiro.

Saiba Mais
Após uma denúncia, o Centro Integrado Apoio e Pro-

teção à Violência Contra a Pessoa Idosa faz as mediações 
familiares para evitar maiores conflitos familiares, já que 
os idosos, em sua grande maioria, sofrem violência intra-
familiar. Não havendo conciliação, o CIAPVI encaminha o 
caso à Delegacia e/ou Promotoria.

Já na Delegacia do Idoso, são recebidos todos os tipos de 
denúncias. As demais delegacias também podem receber 
denúncias de casos de violação contra direitos dos idosos, 
que por sua vez, são encaminhadas àquela especializada. 
A Delegacia da Mulher também dá suporte, uma vez que 
idosas sofrem violação por gênero, e, nesses casos, pode-
se aplicar a Lei Maria da Penha.

As denúncias contra o a pessoa idosa podem ser feitas 
presencialmente na Delegacia do Idoso, que funciona na 
Rua do Egito (Centro), na Promotoria de Justiça da Defesa 
do Idoso (Ministério Público, Avenida Carlos Cunha), na 
Defensoria Pública (Praia Grande, ou pelo fone 129), pelo 
Disque 100, ou número 190, ou ainda pelo  boletim online.  

 

José Augusto Cutrim Gomes 
Promotor de Justiça de Defesa do Idoso
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Estabelecimentos terão horário diferenciado e precisam cumprir uma série de medidas
em respeito às normas sanitárias para controle do avanço da Covid-19

PA TRÍ CIA CU NHA

• Pos tos de com bus tí veis e pa ni fi ca -
do ras co me çam en tre 5 e 7 ho ras
• Su per mer ca dos,  área de saú de, in -
dús tri as ali men tí ci as, in dús tri as far -
ma cêu ti cas, e cons tru ção ci vil co me -
çam en tre 6 e 8 ho ras
• Agên ci as lo té ri cas, vi gi lan tes, ze la -
do res e por tei ros, far má ci as e dro ga ri -
as,  ofi ci nas me câ ni cas e bor ra cha ri as,
lo jas de pro du tos agro pe cuá ri os e ve -
te ri ná ri os; hos pi tais e clí ni cas ve te ri -
ná ri as co me çam en tre 7 e 9 ho ras
• Ban cos, sa lões de be le za,  lo jas de
veí cu los,  e co mér ci os de rua, en tre as
9 e 11 ho ras

PORTAS ABERTAS

O que pode ou não
abrir nos shoppings?

C
om ati vi da des sus pen sas
des de o dia 21 de març,o os
shop pings da re gião me tro- 
po li ta na irão re a brir as por- 

tas a par tir des te dia 15, as sim co mo as
de mais lo jas de rua (sa pa ta ri as, lo jas
de rou pas, pre sen tes e con gê ne res),
mas te rão que cum prir uma sé rie de
exi gên ci as sa ni tá ri as es pe cí fi cas re gu- 
la das pe la por ta ria pu bli ca da pe la Ca- 
sa Ci vil do Go ver no do Ma ra nhão pa- 
ra o fun ci o na men to de to do o se tor lo- 
jis ta no Es ta do. Par te do se tor lo jis ta já
es ta va au to ri za da a fun ci o nar des de a
se gun da-fei ra (25), des de que fos se
em pre sas fa mi li a res.

Shop ping da Ilha

Os shop pings fun ci o na rão em ho- 
rá rio re du zi do, das 12h às 20h, de se- 
gun da-fei ra a do min go. Se gun do a di- 
re ção do Shop ping da Ilha é o iní cio de
uma no va eta pa. “Pre pa ra mos tu do
com mui to ca ri nho e cui da do pa ra re- 
ce ber vo cê num am bi en te se gu ro.
Ado ta mos to dos os pro to co los de ter- 

mi na dos pe las au to ri da des e im plan- 
ta mos de ze nas de me di das que bus- 
cam ga ran tir a saú de e bem-es tar. Se
ca da um fi zer a sua par te e se guir as
re gras, va mos su pe rar tu do is so, jun- 
tos! ”, dis se.

Ado ta mos to dos os

pro to co los de ter mi na dos

pe las au to ri da des e

im plan ta mos de ze nas de

me di das que bus cam

ga ran tir a saú de e bem-

es tar

Pois é, mes mo com a aber tu ra, a
po pu la ção de ve se cons ci en ti zar que
não po de ha ver aglo me ra ção. En tão,
mes mo com al guns se to res vol tan do a
nor ma li da de, não se rá per mi ti do a
cir cu la ção de pes so as em pra ças de
ali men ta ção, ci ne mas, áre as in fan tis,
res tau ran tes e tam bém a re a li za ção
de even tos.

Rio Anil Shop ping
No Rio Anil Shop ping, a ex pec ta ti- 

va, ini ci al men te, é que o pú bli co vá ao
cen tro co mer ci al pa ra re sol ver ne ces- 
si da des. Por is so, to dos os as sen tos,
ca dei ras, ban cos e loun ges fo ram re- 
co lhi dos do mall. Além dis so, as ope- 
ra ções que ofe re cem la zer e en tre te ni- 
men to não fun ci o na rão ago ra, con- 
for me pre vê a por ta ria nº 039, de 10 de
ju nho de 2020. “O Rio Anil é mais que
um cen tro de com pras, é um lu gar

que con cen tra di ver sos ser vi ços ho je
es sen ci ais à vi da das pes so as. Te mos
uma fun ção so ci al mui to im por tan te
e, por is so, re a bri re mos as nos sas por-
tas com os cui da dos re do bra dos. A
pri o ri da de é res guar dar a vi da e a saú-
de das pes so as. Fa re mos to do o pos sí- 
vel pa ra evi tar qual quer ti po de aglo- 
me ra ção. O shop ping é um es pa ço se- 
gu ro. Mais do que nun ca, pre ci sa re- 
mos con tar com a com pre en são e a
co la bo ra ção dos cli en tes nes ta no va
ro ti na de cui da dos”, re for ça Ra fa el
Sal da nha, su pe rin ten den te do Rio
Anil Shop ping.

Fa re mos to do o pos sí vel

pa ra evi tar qual quer

ti po de aglo me ra ção. O

shop ping é um es pa ço

se gu ro

Continua proibido alguns serviços 

Con ti nua proi bi do de acor do com a
por ta ria, o fun ci o na men to de pra ças
de ali men ta ção, ci ne mas, áre as in fan- 
tis e quais quer gran des pro mo ções ou
even tos que pos sam cau sar gran des
aglo me ra ções ou ge rar tu mul tos.

Os res tau ran tes, lan cho ne tes, ba res
e si mi la res lo ca li za dos em ga le ri as e
shop ping cen ters so men te po de rão
fun ci o nar com delivery (en tre ga) ou
dri ve-th ru (re ti ra da no lo cal). Es sa re- 
gra já va lia pa ra es se ti po de es ta be le- 
ci men to fo ra do shop ping tam bém.
Ou se ja, qual quer bar, res tau ran te ou
si mi lar – den tro ou fo ra de shop ping –
não po de ven der pa ra con su mo no lo- 
cal. Aca de mi as de gi nás ti ca tam bém
não po dem re a brir ain da.

O uso de más ca ras con ti nua obri- 
ga tó rio bem co mo a hi gi e ni za ção das
mãos com água e sa bão ou ál co ol em
gel. As lo jas só po dem dei xar en trar
cli en tes até o li mi te de 30% de sua ca- 
pa ci da de. Ou se ja, se nor mal men te

ca bem dez pes so as na lo ja, só po dem
en trar três ao mes mo tem po, e pre ci- 
sam man ter dis tân cia de dois me tros
en tre elas. 

Ca so se ja pre ci so fa zer uma fi la do
la do de fo ra pa ra en trar, de ve rá ser
man ti da a dis tân cia de pe lo me nos
dois me tros en tre as pes so as e no
chão de ve es tar si na li za da a po si ção a
ser ocu pa da por ca da pes soa.  O nú- 
me ro de va gas no es ta ci o na men to de- 
ve cor res pon der a 30% (trin ta por
cen to) de sua ca pa ci da de, quan do
hou ver.

Ve ja o que mais de ve ser ob ser va do
Os shop pings de ve rão ter pon tos

de hi gi e ni za ção das mãos na en tra da
e na saí da, e es tes tam bém de vem ser
ofe re ci dos a ca da 20 me tros pe lo me- 
nos. 

As lo jas em ge ral de vem ter to dos os
seus am bi en tes hi gi e ni za dos, prin ci- 
pal men te vi tri nes, pro va do res, e es tes
de vem ser hi gi e ni za dos sem pre que

for uti li za do pe la cli en te la.
Fi ca proi bi do o uso de sa co las reu-

ti li zá veis, sen do re co men da do aos cli- 
en tes o des car te das sa co las uti li za- 
das.

Ho rá ri os dos es ta be le ci men tos
Pa ra evi tar aglo me ra ção, os seg- 

men tos de vem ope rar em ho rá ri os di- 
fe ren tes:

Ou tras uni da des

• 1. Bal sas – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO CON
• 2. Bar ra do Cor da – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO -
CON
• 3. Ca ro li na – RG, CPF, Re cla ma ções ao PRO CON e DE -
TRAN
• 4. Co e lho Ne to – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO CON
• 5. La go da Pe dra – RG, CPF, Re cla ma ções ao PRO CON
e DE TRAN
• 6. Pi nhei ro – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO CON
• 7. Pre si den te Du tra – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO -
CON
• 8. São João dos Pa tos – RG, CPF e Re cla ma ções ao
PRO CON
• 9. Vi to ri no Frei re – RG, CPF e Re cla ma ções ao PRO -
CON

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

Templos e igrejas
também reabrem hoje

AS IGREJAS E TEMPLOS TAMBÉM VÃO OBEDECER AS NORMAS 

Além dos shop pings e al guns ou tros es ta be le ci men- 
tos, os tem plos re li gi o sos tam bém já po dem re a brir, a
par tir de ho je, dia 15 de ju nho. Mas a aber tu ra das igre jas
tem que obe de cer to das as nor mas de hi gi e ni za ção.

Ca pa ci da de re du zi da
De acor do com o Go ver no do Es ta do, as or ga ni za ções

re li gi o sas só po de rão fun ci o nar com me ta de de sua ca- 
pa ci da de e os as sen tos de vem ter a dis tân cia de dois me- 
tros en tre as pes so as, com ex ce ção dos que se jam da
mes ma fa mí lia e mo rem na mes ma ca sa.

Más ca ras, hi gi e ne e ho rá rio
O uso das más ca ras é obri ga tó rio, as sim co mo o ato

de hi gi e ni zar as mãos com água e sa bão ou ál co ol em gel
ao en trar ou sair das igre jas. 

O ho rá rio de fun ci o na men to das or ga ni za ções re li gi- 
o sas te rá de ser das 6h às 22h.

As mis sas e cul tos de vem ter a du ra ção de no má xi mo
60 mi nu tos, e as ce le bra ções de vem acon te cer com um
in ter va lo de du as ho ras. Nes se pe río do, to do o am bi en te
de ve ser hi gi e ni za do.

No dia 22 de ju nho, vol tam as aca de mi as de gi nás ti ca
e es por tes. E no dia 29 de ju nho, os ba res, res tau ran tes e
pra ças de ali men ta ção em shop ping cen ters, vol tam a
ser aber tos. As da tas ela bo ra das pe lo Go ver no do Ma ra- 
nhão são ba se a das em pre vi sões de acor do com as con- 
di ções do no vo co ro na ví rus. (P.C)

NOS SHOPPINGS

Procon retorna
atividades em junho

AS UNIDADES DOS SHOPPINGS VOLTAM A FUNCIONAR DIA 22

Os ser vi ços pre sen ci ais nas uni da des do Pro con/VI VA
em to do o es ta do es tão sen do re to ma dos gra du al men te.
Ho je, se gun da-fei ra (15), mais no ve uni da des vol ta rão a
fun ci o nar com aten di men to ex clu si va men te por agen- 
da men to.

As uni da des dos shop pings da Ilha, Gol den, Pas seio,
Pá tio Nor te, na re gião me tro po li ta na de São Luís e do
Im pe ri al (Im pe ra triz), Ca xi as Shop ping e Shop ping Co- 
cais (Ti mon) têm re a ber tu ra pre vis ta pa ra o dia 22 de ju- 
nho.

Re tor na rão com aten di men to ao pú bli co ho je, dia 15
de ju nho, as se guin tes uni da des com res pec ti vos ser vi- 
ços:

São Luís, segunda-feira, 15 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Atualização no calendário foi divulgada pela categoria. Ideia é realizar de 15 e 18
corridas até Abu Dhabi, em dezembro. Etapa da Áustria abre temporada dia 5 de julho

CALENDÁRIO 2020

F1 cancela as etapas
de Singapura

A
Fór mu la 1 di vul gou, na ma- 
dru ga da des ta sex ta, mais 
uma atu a li za ção do seu ca- 
len dá rio de 2020. A no vi da de 

fi ca por con ta do can ce la men to das 
eta pas de Sin ga pu ra, Azer bai jão e Ja- 
pão por con ta da pan de mia do no vo 
co ro na ví rus. Mar ca do pa ra o dia 5 de 
ju lho, o GP da Áus tria se gue co mo 
aber tu ra da tem po ra da.

Pre vis ta ini ci al men te pa ra 7 de ju- 
nho, a eta pa do Azer bai jão ha via si do 
adi a da em um pri mei ro mo men to. Já 
os GPs de Sin ga pu ra e Ja pão es ta vam 
agen da dos, res pec ti va men te, pa ra 20 
de se tem bro e 11 de ou tu bro na pri- 
mei ra ver são do ca len dá rio.

No co mu ni ca do, a Fór mu la 1 ex pli- 
cou que o mo ti vo do can ce la men to 
das cor ri das do Azer bai jão e de Sin ga- 
pu ra foi que am bos os paí ses pre ci sa-

MARCADO DIA 5 DE JULHO, GP DA ÁUSTRIA SEGUE COMO ABERTURA DA TEMPORADA

MARK THOMPSON/GETTY IMAGES

ri am de um pra zo mai or pa ra cons- 
truir seus res pec ti vos cir cui tos de rua. 
Já o Ja pão foi re ti ra do do ca len dá rio 
por con ta das su as me di das res tri ti vas 
de vi a gens até o pre sen te mo men to.

A F1 tam bém in for mou que es tá 
con fi an te em re a li zar en tre 15 e 18 
cor ri das, quan do a tem po ra da ter mi- 
nar em Abu Dha bi, em me a dos de de- 
zem bro. Até o mo men to, a ca te go ria 
di vul gou ape nas a pri mei ra par te do 
seu ca len dá rio com oi to eta pas, sen do 

a oi ta va de las o GP de Mon za, na Itá- 
lia, no dia 6 de se tem bro.

A F1 des ta cou ain da que tem man- 
ti do “diá lo gos es trei tos com pro mo to-
res e au to ri da des pa ra con ti nu ar a 
mo ni to rar os de sen vol vi men tos es pe- 
cí fi cos e va riá veis   da Co vid-19 em ca- 
da país”. “Sem pre ga ran ti re mos a se- 
gu ran ça da co mu ni da de de Fór mu la 1 
e os lo cais que vi si tar mos se rão a nos- 
sa pri o ri da de nú me ro 1”, dis se a Fór- 
mu la 1 no co mu ni ca do.

"CANHÃO"

Possível rival de Tyson
impressiona aos 48 anos

SHANNON, POSSÍVEL RIVAL DE TYSON, EM LUTA EM 2016

RICHARD HEATHCOTE/GETTY IMAGES

Des de que Mi ke Tyson afir mou que es tá de vol ta aos
rin gues aos 53 anos e mos trou sua pe sa da pre pa ra ção fí- 
si ca, mui tos no mes sur gi ram co mo pos sí vel ad ver sá ri os.
Um dos mais ci ta dos jun ta men te com Evan der
Holyfield é o ame ri ca no Shan non Briggs, ex-bi cam peão
mun di al dos pe sos-pe sa dos e co nhe ci do co mo “Ca- 
nhão”. As sim co mo Iron Mi ke, ele tem mos tra do nas re- 
des so ci ais que es tá com uma for ma fí si ca in ve já vel,
mes mo aos 48 anos.

Shan non Briggs, que não en tra num com ba te des de
2016, tam bém anun ci ou sua vol ta re cen te men te com o
ob je ti vo de fa zer uma lu ta que pu des se ar re ca dar di- 
nhei ro pa ra ins ti tui ções de ca ri da de. O “Ca nhão” che- 
gou a di zer no fim de maio que ha via che ga do a um
acor do com Tyson pa ra fa zer o en con tro acon te cer. Os
dois nun ca es ti ve ram fren te a fren te no rin gue. “Eu con- 
ver sei com Mi ke Tyson, e vai ro lar, eu e ele. Va mos fa zer
acon te cer. É ofi ci al. Vo cês vão ver acon te cer. Browns vil le
con tra Browns vil le. Eu e Tyson va mos to car as lu vas, va- 
mos agi tar, agi tar a sel va. Va mos dei xar nos sos pu nhos
con ver sa rem!”, co men tou em uma pos ta gem.

Am bos os lu ta do res são de Browns vil le, no Brooklyn,
em No va York. Há, in clu si ve, re la tos de que, com 12
anos, Shan non Briggs era mui to fã de Mi ke Tyson e es- 
bar rou com ele no Bris tol Park. Aque le en con tro, se gun- 
do o pró prio, te ria “mu da do sua vi da”.

Shan non Briggs é du as ve zes cam peão mun di al e foi
pra ta no Pan de Ha va na, em Cu ba, em 1991. Seu car tel é
de 60 vi tó ri as, sen do 53 por no cau te, em 68 lu tas. Fo ram
seis der ro tas, um em pa te e um “no con test”. En quan to
is so, Tyson, mul ti cam peão dos pe sos-pe sa dos, fez 58 lu- 
tas, com 50 vi tó ri as, e dois “no con test”.

MERCADO DA BOLA

Coutinho pode voltar à Inglaterra

NEWCASTLE E TOTTENHAM ESTÃO NA BRIGA PARA CONTAR COM O BRASILEIRO NA PREMIER LEAGUE

REUTERS

O fu tu ro de Cou ti nho es tá ca da vez mais
dis tan te do Bar ce lo na. Após em prés ti mo
ao Bayern de Mu ni que, o bra si lei ro de se ja
vol tar à jo gar na Pre mi er Le a gue, li ga na
qual triun fou com o Li ver po ol. Com is so,
vá ri os clu be in gle ses so nham em con tar
com o meia co mo New cas tle e Tot te nham.
O úl ti mo co gi ta en vol ver jo ga do res na ne- 
go ci a ção pa ra su pe rar os ad ver sá ri os e
con tar com o atle ta na pró xi ma tem po ra- 
da.

Sen do as sim, os Spurs po dem en vol ver
Tanguy Ndom bé lé ou Toby Al derwei reld,
atle tas que es tão no ra dar do Bar ce lo na,
pa ra fa ci li tar a ne go ci a ção com o meia bra- 
si lei ro. Na pró xi ma se ma na, a di re to ria do
clu be ca ta lão pre ten de se reu nir com o em- 
pre sá rio do jo ga dor, Kia Jo o rab chi an, pa ra
ana li sar as ofer tas dos clu bes in gle ses.

Ain da se gun do a pu bli ca ção, o Bar ce lo- 

na “quer e pre ci sa ven der” Cou ti nho em
meio à cri se im pos ta pe la pan de mia glo bal
do no vo co ro na ví rus. Já o em pre sá rio do
atle ta, não des car ta um re tor no pa ra a In- 
gla ter ra. A reu nião en tre am bas as par tes
te rá o in tui to de ana li sar as di ver sas pro- 
pos tas que es tão na me sa. Além de New- 
cas tle e Tot te nham, Chel sea, Ar se nal e Lei- 
ces ter tam bém já son da ram o bra si lei ro.

Nes te sen ti do, após pa gar 145 mi lhões
de eu ros (R$ 822,4 mi lhões) ao Li ver po ol
pa ra con tra tar o meia há dois anos e meio,
o Bar ce lo na ago ra po de ria acei tar pro pos-
tas en tre 80 mi lhões de eu ros (R$ 453,7 mi- 
lhões) e 90 mi lhões de eu ros (R$ 510,4 mi- 
lhões). O fu tu ro se gue in de fi ni do pa ra o
bra si lei ro, mas após não ter o su ces so es pe- 
ra do na Es pa nha e na Ale ma nha, to dos os
ca mi nhos o le vam a re tor nar pa ra a In gla- 
ter ra e ten tar re en con trar o bom fu te bol.

UFC 251

• Pe so-meio-mé dio: Ka ma ru Us man x
Gil bert Du ri nho
• Pe so-pe na: Ale xan der Vol ka novs ki x
Max Holloway
• Pe so-ga lo: Pe tr Yan x Jo sé Al do
• Pe so-pa lha: Jés si ca Ba te-Es ta ca x Ro se
Na ma ju nas
• Pe so-meio-pe sa do: Vol kan Oez de mir x
Ji ri Pro chaz ka
• Pe so-mos ca: Aman da Ri bas x Pai ge Van -
Zant
• Pe so-pe sa do: Tai Tui va sa x Jar jis Da nho
• Pe so-pe sa do: Sha mil Ab du rakhi mov x
Ciryl Ga ne
• Pe so-ga lo: Pe dro Mu nhoz x Fran kie Ed -
gar
• Pe so-pe na: Makwan Amirkha ni x
Danny Henry
• Pe so-mos ca: Rau li an Pai va x Zhal gas
Zhu ma gu lov
• Pe so-ga lo: Ka rol Ro sa x Va nes sa Me lo

UFC 251

“Tenho as ferramentas para vencê-lo”

PETR YAN ENFRENTARÁ JOSÉ ALDO NO UFC 251 EM JULHO, NA ILHA DA LUTA, EM ABU DHABI

GETTY IMAGES

Pe tr Yan foi con vo ca do pa ra en fren tar
Jo sé Al do no dia 11 de ju lho, na Ilha da Lu- 
ta, em Abu Dha bi, na dis pu ta pe lo cin tu- 
rão pe so-ga lo, que es tá va go des de que
Henry Ceuj do anun ci ou sua apo sen ta do- 
ria.

Em en tre vis ta ao “MMA Jun kie”, Yan
dis se que não se sur pre en deu ao ser cha- 
ma do pa ra lu tar con tra o bra si lei ro na dis- 
pu ta pe lo cin tu rão. “De pois que (Al ja- 
main) Ster ling foi es ca la do pa ra en fren tar
o (Cory) Sandha gen, eu sa bia que en fren- 
ta ria Al do ou (Mar lon) Mo ra es. Eu não fi- 
quei sur pre so com o UFC ten do es co lhi do
o Al do por que ele su pos ta men te era pa ra
lu tar pe lo tí tu lo em maio. Nes te mo men- 
to, não pos so fi car es co lhen do com quem
que ro lu tar. Eu sou o de sa fi an te pe lo tí tu lo
va go, e eu vou apro vei tar es ta opor tu ni da- 
de”.

Yan, que já es te ve no Bra sil no pas sa do
e trei nou com Al do, de mons trou res pei to
por seu pró xi mo ad ver sá rio, mas ga ran te
que tem as ar mas pa ra der ro tá-lo. “Al do é
um lu ta dor mui to ex pe ri en te e bem trei- 
na do. Ele não co me te mui tos er ros. Ele vai
es tar pron to pa ra per cor rer to do o ca mi- 
nho. Mas eu acre di to que te nho a ha bi li- 
da de e as fer ra men tas pa ra der ro tá-lo. Eu

não te nho dú vi da que va mos fa zer uma
ex ce len te lu ta por que nos sos es ti los com- 
bi nam mui to bem”.

11 de ju lho de 2020, na Ilha da Lu ta, em
Abu Dha bi

Card do even to (até o mo men to):

São Luís, segunda-feira, 15 de junho de 2020
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Com novo disco lançado e se preparando para a primeira live, Frejat enfrenta a
pandemia com muita música e em defesa da cultura em uma frente parlamentar

Cri té ri os e se le ção

MÚSICA

O rock pulsante de
Frejat em disco solo

V
i ven do mo men to di fe ren te 
na car rei ra, Fre jat vol ta aos 
ho lo fo tes com Ao re dor do 
pre ci pí cio, pri mei ro dis co so- 

lo do can tor em 12 anos. O com po si- 
tor fez o lan ça men to na quin ta-fei ra 
úl ti ma e, ago ra, apre sen ta a pri mei ra 
li ve na qua ren te na, três anos após a 
saí da do Ba rão Ver me lho.

O dis co foi um tra ba lho ex ten so, 
pen sa do e fi nan ci a do por Fre jat. “Es sa 
ques tão de ter o pro je to mais ex ten so 
veio da cons ta ta ção de que o ál bum 
ain da é im por tan te no sen ti do em 
mos trar a cro no lo gia da sua ca be ça 
pa ra o pú bli co. In de pen den te men te 
de co mo o fã vai ou vir o dis co, pa ra 
um ar tis ta a cro no lo gia é im por tan te.”

“Foi mui to pra ze ro so e eu es tou 
mui to fe liz com o tra ba lho. Por que ele 
tem a mi nha ca ra, mos tra co mo eu 
pen so na mú si ca nes se mo men to. En- 
tão al can çou exa ta men te o ob je ti vo 
de mos trar mi nhas par cei ras e as coi- 
sas que eu es ta va fa zen do, com quem 
eu te nho an da do e com quem eu te- 
nho tro ca do ex pe ri ên ci as”, ex pli ca 
Fre jat em en tre vis ta ao Cor reio. O no- 
vo dis co tem 13 fai xas e con tou com o 
au xí lio de Le o ni, Pu pi lo e os dois fi- 
lhos do mú si co. A fi lha Jú lia Fre jat foi a 
res pon sá vel pe la con cep ção vi su al 
com ple ta do ál bum, Ra fa el fez mo di fi- 
ca ções e adi ci o nou ins tru men tos na 
fai xa To do mun do so fre.

Ago ra, após a pri mei ra se ma na de 
ál bum, Fre jat se pre pa ra uma li ve ho- 
je, às 19h, no per fil do Igua te mi 
(@igua te misp). Por mais que o no vo 
ál bum te nha aca ba do de che gar aos

Ba rão Ver me lho

ROBERTO FREJAT AFIRMA QUE NÃO HAVERÁ RETORNO A BANDA BARÃO VERMELHO

ou vi dos do pú bli co, es sa li ve fo ca na 
car rei ra pré via do com po si tor. “Se rá 
uma li ve de mú si cas de su ces so, mais 
co nhe ci das, que acho que as pes so as 
es tão com sau da de”, ex pli ca o mú si- 
co. “Mais pra fren te, pro va vel men te, 
fa rei uma coi sa mais re la ci o na da ao 
no vo dis co”, com ple ta

Nos tem pos de pan de mia e di fi cul- 
da des de vi do às re gras de dis tan ci a- 
men to e iso la men to so ci al, Fre jat es tá 
en vol vi do em uma fren te par la men tar 
em de fe sa da cul tu ra. O can tor vê a 
im por tân cia do fa zer cul tu ral e do au- 
xí lio aos ar tis tas nes tes tem pos di fí- 
ceis. “A cul tu ra aju da a man ter a sa ni- 
da de. É cu ri o so co mo nun ca se ha via 
per ce bi do de uma ma nei ra tão ra di cal 
es se pa pel que ela tem den tro do dia a 
dia das pes so as.”, dis ser ta Fre jat.

.
Vi ven do ou tro mo men to na car rei- 

ra, Fre jat não pen sa em um re tor no ao 
gru po. “Na mi nha ca be ça, es tou des li- 
ga do da ban da e não tem pos si bi li da-
de de vol tar, mas acho tam bém que a 
gen te não de ve di zer nun ca por que a 
vi da mu da tan to, tem tan ta coi sa pa ra 
acon te cer, mas, por en quan to, não 
me ve jo nes te mo men to pen san do so- 
bre is so”, ex pla na o com po si tor que 
não guar da res sen ti men tos. “Não te ve 
con fli to ne nhum, mui to pe lo con trá- 
rio, nós so mos ami gos, nos fa la mos 
pe lo te le fo ne, às ve zes, nos en con tra- 
mos, te mos sem pre as sun tos, não tem 
mau hu mor”, ex pli ca.

ARTE COMO RESPIRO

Abertas inscrições para edital de audiovisual 

NESTE EDITAL DO ITAÚ CULTURAL SERÃO CONTEMPLADOS ATÉ 200 TRABALHOS E CADA UM RECEBERÁ O VALOR BRUTO DE R$ 3 MIL

Na sequên cia dos cha ma men tos
pa ra ar tes cê ni cas, mú si ca, ar tes vi su- 
ais, li te ra tu ra e po e sia sur da, o Itaú
Cul tu ral abre con vo ca tó ria pa ra um
re cor te de pro fis si o nais no se tor au di- 
o vi su al. As ins cri ções pa ra es te sex to
edi tal do Ar te co mo res pi ro: múl ti plos
edi tais de emer gên cia de vem ser re a- 
li za das a par tir das 9h  de ho je (15), ex- 
clu si va men te em https://itau cul tu- 
ral.forms tack.com/forms/ar te co- 
mo res pi ro_au di o vi su al e até às
23h59 do dia 17 do mes mo mês.

“A pa ra li sa ção e o can ce la men to
das ati vi da des pre sen ci ais afe ta ram o
se tor cul tu ral co mo um to do e a área
de au di o vi su al não fi ca de fo ra. Sets de
fil ma gem es tão pa ra dos e gra va ções e
pro du ções fo ram can ce la das”, ob ser- 
va o ge ren te do Nú cleo de Au di o vi su al
e Li te ra tu ra, Claudiney Fer rei ra.
“Acre di ta mos que o edi tal emer gen ci- 
al pos sa con tri buir um pou co pa ra es- 
ti mu lar es ses pro fis si o nais e pa ra aju- 
dar na cir cu la ção de re cur sos na eco- 
no mia cri a ti va, que a cul tu ra e a ar te
aju dam a ali men tar”, con clui ele.

O te ma pro pos to pa ra os con cor- 
ren tes a es te edi tal é des co ber tas e/ou
re des co ber tas, uma vez que es tá na
es sên cia da exis tên cia hu ma na e, na- 
tu ral men te, faz par te do en re do de
tan tos fil mes en tre pra ze res, do res,

afe tos, de sa fe tos, me dos, ou sa di as,
sa be res, his tó ri as, ob je tos, es pa ços,
per cep ções da vi da e de mais pos si bi- 
li da des. “Da in fân cia à ve lhi ce, to dos
os di as é pos sí vel apren der al go no vo
ou en xer gar al go com um no vo olhar,
com no vos pa râ me tros”, re fle te Fer- 
rei ra. “A pro pos ta é fa zer as pes so as
apre sen ta rem um pou co des sas su as
ex pe ri ên ci as em ma te ri ais cri a dos, a
par tir des sa pro vo ca ção ou que já
exis ti am, que abor dam es sa vi vên cia”,
com ple ta.

De vem se ins cre ver pro fis si o nais
atu an tes na área de au di o vi su al, em
fun ções cri a ti vas ou téc ni cas, há no
mí ni mo um ano. Ape nas se rá acei to
um ví deo por ins cri ção e CPF, em bo ra
pos sam ser ins cri tos tra ba lhos em co- 
au to ria, des de que quem o ins cre ve
se ja um de les e de ten tor de to dos os
di rei tos de ima gem, au to rais e de exi- 
bi ção do ví deo. Além da ade rên cia ao
te ma Des co ber tas e/ou Re des co ber- 
tas, é ne ces sá rio que o ví deo se ja fi na- 
li za do com até três mi nu tos de du ra- 
ção, se ja ele de fic ção, do cu men tá rio
ou ex pe ri men tal.

Os tra ba lhos se rão se le ci o na dos
por co la bo ra do res das áre as ar tís ti cas
do Itaú Cul tu ral, con si de ran do-se,

além dos cri té ri os sub je ti vos e poé ti-
cos, a ade rên cia ao te ma, o cum pri- 
men to dos re qui si tos de par ti ci pa ção
e a aná li se da atu a ção pro fis si o nal do
pro po nen te na área de au di o vi su al,
de acor do com as in for ma ções for ne-
ci das no for mu lá rio de ins cri ção.

Nes te edi tal, se rão con tem pla dos
até 200 tra ba lhos e ca da um re ce be rá
o va lor bru to de R$ 3 mil. Os no mes
dos se le ci o na dos se rão di vul ga dos no
si te do Itaú Cul tu ral no dia 14/7; com
pos sí vel pror ro ga ção a de pen der do
vo lu me de ins cri ções. A ins ti tui ção
não se res pon sa bi li za por ins cri ções
que não se jam con cluí das nas úl ti mas
ho ras do dia 17 de ju nho de 2020 em
ra zão de con ges ti o na men to do sis te- 
ma, bem co mo por ou tros fa to res que
im pos si bi li tem a trans fe rên cia de da- 
dos ou o uplo ad de ar qui vos.

 
SER VI ÇO:

Ar te co mo res pi ro: múl ti plos edi- 
tais de emer gên cia – Au di o vi su al

Aber tu ra das ins cri ções:
Das 9h de 15 de ju nho até as 23h59

de 17 de ju nho
Em: https://itau cul tu ral.forms- 

tack.com/forms/ar te co mo res pi- 
ro_au di o vi su al.

ARQUITETURA E ARTE

Obras de Niemeyer 
transformadas em pista

SKATISTAS EXPLORAM OBRAS DE NIEMEYER EM CIMA DO SKATE 

(MARCELO MARAGNI/RED BULL CONTENT POOL)

Do Pa lá cio do Con gres so Na ci o nal, com pas sa gem pe lo te lha- 
do do Te a tro Po pu lar Ni te rói até a cons tru ção com mai or vão li vre
do mun do, Pe dro Bar ros e Mu ri lo Pe res tor na ram o so nho dos ska- 
tis tas bra si lei ros em re a li da de: dro par as li nhas e cur vas úni cas
das obras de Os car Niemeyer. De mo do iné di to no País, os atle tas
re gis tra ram as ma no bras pe las cons tru ções do mai or ar qui te to
bra si lei ro da his tó ria no mi ni-do cu men tá rio es pe ci al “So nhos
Con cre tos: O Ska te En con tra Niemeyer” (15min), que es trei ou na
Red Bull TV.

A ideia do pro je to sur giu anos atrás. Com fa mí lia em Bra sí lia,
Pe dro Bar ros cres ceu ven do mui tas obras de Niemeyer e ima gi- 
nan do co mo se ria an dar de ska te so bre elas, as sim co mo mui tos
ou tros ska tis tas bra si lei ros que um dia ti ve ram con ta to com es sa
ar qui te tu ra. “Es ses lu ga res eram ima gi ná veis pa ra o ska te só nos
so nhos mais pro fun dos. Vi ver is so tu do é má gi co. Po der rein ter- 
pre tar as obras de Niemeyer com o ska te é me mo rá vel”, ex pli ca
Bar ros.

Gra va do en tre de zem bro de 2019 e ja nei ro de 2020, o do cu- 
men tá rio pas sa pe las prin ci pais obras do ar qui te to no Rio de Ja- 
nei ro (RJ), em Ni te rói (RJ), Bra sí lia (DF), São Pau lo (SP) e Be lo Ho- 
ri zon te (MG). His tó ri co, o con teú do, que atre la a be le za das obras
à plas ti ci da de do es por te es tá dis po ní vel gra tui ta men te, pe la in- 
ter net. “Pos so di zer que re a li zei um so nho ao an dar nas obras de
Niemeyer. Nun ca ima gi nei que is so se ria pos sí vel, e é in crí vel o
quan to ele con tri buiu pa ra o ska te mes mo sem sa ber dis so. Ca da
mo men to foi ines que cí vel”, com ple ta Mu ri lo Pe res.

Ao fi nal das gra va ções, to das as obras pas sa ram por um pro- 
ces so de re pa ro. Pa ra as sis tir ao do cu men tá rio e acom pa nhar de
per to as ses sões de ska te e tu do que en vol veu es te fei to, bas ta
aces sar: https://win.gs/3dzAITV

LIVE

“Cancioneiro Terminal”
em formato on-line

ESPESTÁCULO SERÁ APRESENTADO NO YOUTUBE 23 DE JUNHO

A Bi bli o te ca Má rio de An dra de re a gen dou pa ra o dia
20 de ju nho, às 15h, a apre sen ta ção em seu YouTube do
es pe tá cu lo Can ci o nei ro Ter mi nal, do Gru po ME XA, de
São Pau lo/SP. Se le ci o na do pa ra a edi ção de 2020 da
MIT br – Pla ta for ma Bra sil – pro gra ma de in ter na ci o na li- 
za ção das ar tes cê ni cas bra si lei ras da MITsp, a pe ça foi
can ce la da em de cor rên cia da pan de mia da Co vid-19.

Os in te gran tes do Gru po Me xa – An ne Dou ra do, Giu- 
li a na No na to, Lui za Bru nah, João Tur chi, Lu Mugayar,
Da ni e la Pi nhei ro, Ani ta Sil via, Yasmin Bis po, Laysa Eli as,
Ta ti a ne Dell Cam po bel lo, Bár ba ra Bri to, Muniky Flor,
Pa tri cia Bor ges e Iva na Si quei ra – fa zem uma li ve nas re- 
des da MITsp – YouTube e Fa ce bo ok – no mes mo dia 20
de ju nho, às 18h, com o con vi da do Fran cis Wil ker, cu ra- 
dor da MIT br – Pla ta for ma Bra sil.
A MITsp de 2020
A MITsp – Mos tra In ter na ci o nal de Te a tro de São Pau lo
foi re a li za da de 5 a 15 de mar ço de 2020, pla ne ja da pa ra
apre sen tar 13 es pe tá cu los in ter na ci o nais; 2 es pe tá cu los
es pe ci ais (um na ci o nal e um in ter na ci o nal); 13 es pe tá- 
cu los na MIT br – Pla ta for ma Bra sil, pa ra que fos sem as- 
sis ti dos por 76 pro gra ma do res de fes ti vais (27 na ci o nais
e 49 in ter na ci o nais, en vol ven do 22 paí ses).Em de cor- 
rên cia da pan de mia da COVID19, os equi pa men tos cul- 
tu rais da ci da de de São Pau lo, en tre eles a Bi bli o te ca Má- 
rio de An dra de, fo ram fe cha dos a par tir do dia 13 de
mar ço, o que acar re tou o can ce la men to de al guns es pe- 
tá cu los da MITsp, em es pe ci al os da MIT br – Pla ta for ma
Bra sil. É com a in ten ção de fe char o ci clo de 2020 que
nas ce es sa ação da MITsp: li ves com os ar tis tas e a apre- 
sen ta ção em for ma to on-li ne dos es pe tá cu los que não
pu de ram ser re a li za dos no pe río do da mos tra.

São Luís, segunda-feira, 15 de junho de 2020

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

